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Naczelna Izba Aptekarska                  

L.dz. P -     /2018                              Warszawa, dnia 16 października 2018 r. 

 

 

Pan Marcin WARCHOŁ 

Sekretarz Stanu  

Ministra Sprawiedliwości 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 października 2018 r. (sygn. DL-III-408-20/16), w 

sprawie przedstawienia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne 

oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów: UD374), w imieniu 

Naczelnej Rady Aptekarskiej pragnę przedstawić do przedmiotowego projektu następujące 

uwagi. 

Jednocześnie wskazuję, iż przedstawione pismo zawiera zarówno uwagi odnoszące do 

wprowadzonych niniejszym projektem zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne jak również 

propozycje przepisów, których zakres przedmiotowy nie jest objęty projektem ustawy, a które 

Naczelna Izba Aptekarska uważa za konieczne do wprowadzenia, celem zagwarantowania 

prawidłowego obrotu produktem leczniczym na wszystkich jego poziomach.  

Propozycje Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczące projektu ustawy zaznaczone zostały 

kolorem żółtym, propozycje zaś wykraczające poza przedmiot projektu ustawy zaznaczone 

zostały kolorem zielonym. 

 

I. W art. 1: 

1) Punktowi 10 dotyczącemu art. 67 ust. 1-2 proponuje się nadać brzmienie: 

„10) w art. 67: 

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:  

„1. Zakazany jest obrót, a także stosowanie produktu leczniczego, w odniesieniu do którego 

istnieje przesłanka wstrzymania obrotu lub w odniesieniu do którego upłynął termin ważności 

- z zastrzeżeniem ust. 4. oraz art. 119c ust. 6 pkt 3. 

2. Produkty lecznicze, w odniesieniu do których upłynął termin ważności podlegają zniszczeniu 

na koszt podmiotu, który był ich właścicielem w momencie upływu terminu ważności. 
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Produkty lecznicze wycofane z obrotu podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w 

decyzji wydanej na podstawie art. 119c ust. 6.” 

 

UZASADNIENIE 

Zmiana doprecyzowująca. Zmierza do jasnego określenia, że zakazany jest obrót oraz 

stosowanie produktu leczniczego, w odniesieniu do którego istnieje przesłanka wstrzymania 

obrotu. Dotychczasowe brzmienie posługuje się formą dokonaną, co oznacza, że w przypadku, 

gdyby wstrzymanie zostało uchylone, to i tak przesłanka zaistniałaby, co budziłoby wątpliwości 

w zakresie dopuszczalności prowadzenia obrotu. 

Ponadto Naczelna Izba Aptekarska wnosi o przeanalizowanie odwołania do ust. 4, 

którego nie zawiera zarówno obecne, jak i przyszłe brzmienie art. 67. 

 

2) W punkcie 11 dotyczącym art. 68: 

a) lit. a dotyczącej art. 68 ust. 3 proponuje się nadać brzmienie: 

„11) w art. 68: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne działające na podstawie 

zezwoleń, o których mowa w art. 99 ust. 2 oraz przez punkty apteczne działające na podstawie 

zezwoleń, o których mowa w art. 70 ust. 4, wysyłkowej sprzedaży: 

1) produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów 

leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta; 

2) wyrobów medycznych przepisanych na podstawie odrębnych przepisów dla osoby 

posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.” 

 

UZASADNIENIE 

Naczelna Izba Aptekarska proponuje, aby wysyłkową sprzedażą objąć jedynie produkty 

lecznicze wydawane bez przepisu lekarza oraz w odniesieniu do osoby niepełnosprawnej 

wyroby medyczne. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza powinny być osobom 

niepełnosprawnym dostarczane przez farmaceutę do domu, a nie przesyłane za pośrednictwem 

transportu trudniącego się dostarczaniem produktów do odbiorców nabywających produkt w 

ramach sprzedaży internetowej. W związku z powyższym art. 68 ust. 3 według propozycji 

Naczelnej Izby Aptekarskiej ogranicza się jedynie do wskazania, jakie podmioty mogą 

dokonywać wysyłkowej sprzedaży oraz rozszerzają zakres przedmiotowy w odniesieniu do 

osoby niepełnosprawnej jedynie o wyroby medyczne. 
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Szczegółowa regulacja dotycząca dostarczania produktu leczniczego na receptę osobie 

niepełnosprawnej przez farmaceutę zawarta jest w pkt 3 niniejszego pisma.  

W tym miejscu wskazać należy wskazać, że proponuje się zmienić treść wprowadzenia 

do wyliczenia poprzez doprecyzowanie, że sprzedaż wysyłkową mogą prowadzić wyłącznie 

apteki ogólnodostępne na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 99 ust. 2 Prawa 

farmaceutycznego oraz punkty apteczne na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 70 ust. 

4 Prawa farmaceutycznego. 

Propozycje Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczące zmiany art. 68 zawarte w lit od a do e 

odnoszą się jedynie do zakresu wysyłkowej sprzedaży obejmującej produkty lecznicze 

wydawane bez recepty oraz wyroby medyczne. Jak wskazano powyżej, dostarczanie produktu 

leczniczego wydawanego na podstawie recepty reguluje pkt 3 niniejszego pisma. 

Na marginesie NIA stwierdza, że zaproponowane w projekcie ustawy brzmienie ust. 3 

zawiera rozdźwięk między zdaniem wprowadzającym do wyliczenia a wyliczeniem. 

Wyliczenie ma dużo szerszy zakres niż zdanie wprowadzające do wyliczenia. 

 

b) w lit. d dotyczącej art. 68 ust. 3e-3g, ust. 3f proponuje się nadać brzmienie: 

  

 „3f. Podstawą wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego z apteki 

ogólnodostępnej albo punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży jest:  

1) zamówienie; 

2) zamówienie i zlecenie – w przypadku wyrobów medycznych zamieszczonych w 

wykazie, o którym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyrobów medycznych.” 

 

UZASADNIENIE 

Przedstawiona przez NIA propozycja brzmienia tego ustępu dostosowana jest do 

propozycji NIA ograniczającej wysyłkową sprzedaż jedynie do leków wydawanych bez recepty 

oraz wyrobów medycznych wydawanych osobom niepełnosprawnym. 

 

c) w lit. d  dotyczącej art. 68 ust. 3i-3k, ust. 3k proponuje się nadać brzmienie:  

„3k. Przygotowanie do wysyłki produktu leczniczego lub wyrobu medycznego odbywa 

się w warunkach zapewniających jakość oraz bezpieczeństwo stosowania tego produktu lub 

wyrobu.” 
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UZASADNIENIE 

Apteka i punkt apteczny wykonuje i może odpowiadać wyłącznie za przygotowanie do 

wysyłki produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Za transport dokonywany przez 

przewoźnika trudniącego się dostarczaniem produktów nabywanych na odległość, apteka nie 

ponosi odpowiedzialności. Sprawy związane z zasadami i wymogami dotyczącymi transportu 

zostały uregulowane w dodanym w art. 68 ust. 3p, zaś dostarczanie produktu leczniczego lub 

wyrobu medycznego zostało powierzone w art. 68a - na zasadzie wyłączności - farmaceucie. 

 

d) lit. e dotyczącej art. 68 ust. 3n proponuje się nadać brzmienie: 

„e) ust. 3n otrzymuje brzmienie: 

3n. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, weryfikacja posiadania orzeczenia o 

niepełnosprawności może nastąpić na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę 

dokonującą zakupu wyrobów medycznych.” 

 

UZASADNIENIE 

Proponowany przez Naczelną Izbę Aptekarską przepis dostosowany został do propozycji 

zawartej w art. 1 pkt 2 dotyczącym art. 68 ust. 3. 

 

e) lit. f dodającej ust. 3o w art. 68 proponuje się oprócz ust. 3o dodać ust. 3p i nadać mu 

następujące brzmienie: 

„f) po ust. 3n dodaje się ust. 3o-3p w brzmieniu:  

„3o. Zabronione jest prowadzenie przez apteki lub punkty apteczne wysyłkowej 

sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zamieszczonych w wykazie, o 

którym mowa w art. 37av ust. 14. 

3p. Podmiot wykonujący w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych lub 

wyrobów medycznych transport do pacjenta zobowiązany jest spełniać warunki zapewniające 

jakość oraz bezpieczeństwo stosowania tego produktu lub wyrobu.”. 

 

UZASADNIENIE 

Propozycja zmierza do jednoznacznego uregulowania kwestii odpowiedzialności za 

transport do pacjenta produktów leczniczych i wyrobów medycznych, dokonywany w ramach 

ich wysyłkowej sprzedaży przez podmioty zawodowo trudniące się dostarczaniem do odbiorcy 

produktów nabywanych w ramach sprzedaży na odległość. Podmiot wykonujący transport 
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zobowiązany jest spełniać warunki zapewniające jakość oraz bezpieczeństwo stosowania tego 

produktu lub wyrobu. 

 

3) W konsekwencji należy zmienić pkt 12 w zakresie dotyczącym art. 68a i art. 68b: 

a) art. 68a proponuje się nadać brzmienie: 

„Art. 68a. 1. Dopuszcza się dostarczanie przez aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny 

produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przepisanych na podstawie odrębnych 

przepisów osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. 

2. Dostarczenia produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, o których mowa w 

ust. 1, dokonuje farmaceuta.  

3. Dostarczenie przez farmaceutę produktu leczniczego lub wyrobu medycznego osobie 

posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności odbywa się w warunkach zapewniających jakość 

oraz bezpieczeństwo tego produktu lub wyrobu.  

4. Wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w miejscu dostarczenia osobie 

posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności połączone jest z udzielaniem porady dotyczącej 

działania, stosowania i przechowywania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, z 

zachowaniem zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 9.”. 

 

UZASADNIENIE 

Poprawka zmierza do zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania i stosowania produktów 

leczniczych, w tym wydawanych z przepisu lekarza, przeznaczonych dla osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności. 

Proponuje się wprowadzenie usługi realizowanej przez farmaceutę na rzecz osób 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, obejmującej: 

- dostarczenie produktu leczniczego, w tym wydawanego z przepisu lekarza, bezpośrednio 

do pacjenta; 

- wydanie pacjentowi dostarczonego produktu leczniczego; 

- udzielanie porady dotyczącej działania, stosowania i przechowywania produktów 

leczniczych. 

Zmiana koresponduje z obecnie obowiązującym przepisem prawa, który wymaga stałej 

obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki (vide art. 92 ustawy – Prawo 

farmaceutyczne). Konieczność wydawania leków przez farmaceutę wynika z faktu, że technik 

farmaceutyczny nie posiada uprawnień do samodzielnego wydawania wszystkich produktów 

leczniczych, a także z normy, że wyłącznie farmaceuta uprawniony jest do: 
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1) udzielania porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów, 

będących przedmiotem obrotu w aptekach; 

2) sprawowania opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w 

którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z 

przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem 

farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia 

pacjenta. 

Jedynie dostarczenie i bezpośrednie wydanie przez farmaceutę produktów leczniczych, 

w tym wydawanych z przepisu lekarza, gwarantuje odpowiednią jakość udzielonej usługi 

farmaceutycznej i bezpieczeństwo pacjenta. 

Zaproponowana zmiana umożliwia realizację wymogu zawartego w art. 25 ust. 1  

ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/161 z dnia 2 października 

2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez 

określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach 

produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zgodnie z którym osoby upoważnione lub 

uprawnione do dostarczania pacjentom produktów leczniczych weryfikują zabezpieczenia i 

wycofują niepowtarzalny identyfikator każdego produktu leczniczego zawierającego 

zabezpieczenia dostarczanego przez nich pacjentom w momencie dostarczenia go pacjentowi. 

 

b) art. 68b proponuje się nadać brzmienie: 

„Art. 68b. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia: 

1) zasady postępowania z produktem leczniczym lub wyrobem medycznym dostarczanym 

osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności; 

2) zasady ewidencjonowania działalności w zakresie sprzedaży wysyłkowej  produktu 

leczniczego lub wyrobu medycznego oraz dostarczania takiego produktu lub wyrobu 

osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności; 

3) warunki, jakie musi spełniać lokal apteki lub punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową 

sprzedaż produktów leczniczych lub wyrobów medycznych; 

3a) warunki, jakie musi spełniać podmiot wykonujący w ramach wysyłkowej sprzedaży 

transport do pacjenta produktu leczniczego lub wyrobu medycznego; 

4) okres przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie 

wysyłkowej sprzedaży lub dostarczania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych 

osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności; 
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5) zakres informacji umieszczanych na stronach internetowych, na których oferowane są 

produkty lecznicze lub wyroby medyczne, przeznaczone do sprzedaży wysyłkowej lub 

dostarczania osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności; 

- mając na uwadze w szczególności bezpieczeństwo przechowywania i transportu 

produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, zapewnienie odpowiedniej jakości tych 

produktów lub wyrobów, dostęp do dokumentów umożliwiających Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej odpowiedni nadzór nad działalnością w zakresie sprzedaży wysyłkowej lub 

dostarczania osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności produktów leczniczych lub 

wyrobów medycznych oraz dostęp do informacji na temat warunków wysyłkowej sprzedaży 

lub dostarczania tych produktów lub wyrobów.”. 

 

UZASADNIENIE 

Proponuje się usunięcie przepisów dotyczących wysyłkowej sprzedaży produktów 

leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, przy równoczesnym wprowadzeniu usługi 

realizowanej przez farmaceutę na rzecz osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.  

Poprawka zmierza do zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania i stosowania produktów 

leczniczych, w tym wydawanych z przepisu lekarza, przeznaczonych dla osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności. 

Przepisy art. 68 nie regulują całościowo zagadnień związanych z wysyłkową sprzedażą 

produktów leczniczych o kategorii dostępności Rp osobom niepełnosprawnym, pozostawiając 

wiele wątpliwości, które utrudnią osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania z 

przyznanych uprawnień.  

Jednocześnie otwierane są pola do kolejnych naruszeń prawa, stanowiących wprost 

zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów.  

Obowiązujący przepis art. 68 ust. 3 pkt 2 (wysyłkowa sprzedaż leków wydawanych z 

przepisu lekarza) oraz proponowane w projekcie regulacje: 

- nie poprawią dostępu osób niepełnosprawnych do produktów leczniczych nabywanych 

drogą wysyłkową – nadanie Ministrowi Zdrowia prawa do określenia w ramach 

rozporządzenia zakresu produktów leczniczych, które nie mogą być dostarczane do pacjenta w 

drodze wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych powoduje, że osoba niepełnosprawna nie 

będzie mogła nabywać pełnego asortymentu dostępnych w aptece leków, a leki najistotniejsze 

(takie jak leki termolabilne, opioidowe, psychotropowe, bardzo silnie działające – trucizny), 

należące do najczęściej stosowanych przez tę grupę pacjentów i tak osoba niepełnosprawna 

będzie nabywać bezpośrednio w aptece; 
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- nie zapewniają bezpieczeństwa produktu leczniczego nabywanego przez osobę 

niepełnosprawną - przedstawiony projekt nie gwarantuje bowiem, że jakość dostarczanego 

pacjentowi produktu leczniczego odpowiada obowiązującym wymaganiom oraz nie zapewnia 

pacjentowi dostępu do informacji o produkcie leczniczym, w szczególności w zakresie sposobu 

zażywania, dawkowania oraz interakcji z innymi produktami leczniczymi; 

- nie tworzą systemu gwarantującego kontrolę i nadzór nad podmiotami dostarczającymi 

produkt leczniczy do pacjenta. Rozwiązania wprowadzając do łańcucha dystrybucji 

detalicznej podmiot trzeci, dowożący lek do pacjenta całkowicie pomijają kwestie 

dotyczące kontroli i nadzoru tego podmiotu. Cały czas problematyczną kwestię stanowi brak 

możliwości nadzoru ze strony organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nad 

podmiotem, który uczestnicząc w dostarczaniu produktu leczniczego do pacjenta nie posiada 

zezwolenia na prowadzenie takiej działalności, wydanego przez organ uprawniony do 

kontrolowania i nadzoru nad obrotem lekiem. Brak takich regulacji powoduje, że organy 

Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, uprawnione na mocy art. 108 ustawy Prawo 

farmaceutyczne do sprawowania nadzoru nad obrotem produktem leczniczym, będą 

sprawowały ograniczony i fikcyjny nadzór, obejmujący jedynie aptekę, a nie podmiot 

rzeczywiście odpowiedzialny za jakość dokonywanego transport. Produkt leczniczy w 

momencie przekazania z apteki podmiotowi dystrybuującemu wkroczy w sferę, która pozostaje 

poza kontrolą jakichkolwiek organów. Farmaceuta organizując jedynie transport, lecz nie 

dostarczając produktu leczniczego pacjentowi, nie jest w stanie ponieść odpowiedzialności za 

działanie osób trzecich w tym wypadku za działania przewoźnika; 

- nie eliminują niebezpieczeństwa wykorzystania tej drogi dystrybucji jako nowego 

kanału nielegalnego wywozu produktu leczniczego za granicę. Sporadyczna weryfikacja 

lekarza wystawiającego e-receptę bez bieżącej weryfikacji pacjenta, któremu produkt leczniczy 

jest dostarczany, może okazać się niewystarczająca i nie zahamuje wykorzystywania tej drogi 

jako nielegalnego kanału wywozu; 

- nie eliminują niebezpieczeństwa wykorzystania tej drogi dystrybucji jako  miejsca 

upłynniania sfałszowanego produktu leczniczego. Powołując się na regulacje występujące w 

innych krajach należy pamiętać, że na szesnaście aptek internetowych w Austrii dziesięć 

sprzedawało produkty sfałszowane. Grupy przestępcze, ze względu na większą opłacalność, 

dzisiaj chętniej niż narkotykami zajmują się sprzedażą leków sfałszowanych. Przy realnie 

żadnym zabezpieczeniu witryn internetowych aptek, otwieranie tego kanału sprzedaży dla 

leków dostępnych wyłącznie na receptę jest co najmniej nieroztropne oraz; 

-  w sposób wielce ogólnikowy  odnoszą się do zmian dotyczących  art. 103, co skutkuje tym, 
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że zmiany proponowane w przepisach są niewyczerpujące, tj. w ogóle nie dotyczą działalności 

punktów aptecznych, nie zawierają jednoznacznego wskazania czynów, które uważane są za 

naruszające obowiązujące przepisy prawa, a odnoszą się jedynie do ogólnikowo przywołanych 

naruszeń ustawy oraz są zbyt mało restrykcyjne, gdyż ograniczone są jedynie do 

fakultatywnego (zamiast obligatoryjnego) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej. Zdaniem NIA rozwiązania w tym zakresie powinny wprowadzać obok kary 

polegającej na cofnięciu zezwolenia również wysokie  kary pieniężne. Warto w tym kontekście 

wspomnieć, choćby kary w wysokości 500 000 zł za sprzedaż wysyłkową leków, których 

wydawania ograniczone jest wiekiem pacjenta. Na tle propozycji Ministerstwa 

Sprawiedliwości wnoszącej o dziesięć lat pozbawienia wolności dla osób parających się 

nielegalnym wywozem leków, propozycje Ministerstwa Zdrowia można potraktować wręcz jak 

zachętę.  

- uniemożliwiają realizację wymogu zawartego w art. 25 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA 

DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego 

dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych 

zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych 

stosowanych u ludzi, zgodnie z którym osoby upoważnione lub uprawnione do dostarczania 

pacjentom produktów leczniczych weryfikują zabezpieczenia i wycofują niepowtarzalny 

identyfikator każdego produktu leczniczego zawierającego zabezpieczenia dostarczanego przez 

nich pacjentom W MOMENCIE DOSTARCZENIA GO PACJENTOWI. 

Podsumowując, tylko związanie wysyłkowej sprzedaży produktu leczniczego z 

farmaceutą dostarczającym produkt leczniczy bezpośrednio do pacjenta w ramach 

udzielanej przez farmaceutę usługi farmaceutycznej jest gwarantem: 

1) realizacji uprawnienia osób niepełnosprawnych w pełnym zakresie obejmującym dostęp do 

pełnego asortymentu aptecznego oraz do usługi obejmującej informacje o leku ; 

2) dostarczania pacjentowi bezpiecznego produktu leczniczego; 

3) eliminacji osób trzecich, nie podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej 

z łańcucha dystrybucji; 

4) dodatkowej kontroli kanału dystrybucji w zakresie wywozu leku za granicę oraz ; 

5) minimalizacji ryzyka dostępu pacjenta do produktu leczniczego sfałszowanego. 

 

Dopuszczenie do wydawania z aptek w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów 

leczniczych wydawanych z przepisu lekarza wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz 

połączenia dostarczania produktu leczniczego do pacjenta z realizacją przez farmaceutę 



10 
 

czynności zawodowych, takich jak informacja o produkcie, informacja o sposobie zażywania, 

dawkowania, interakcjach związanych z zażywaniem tego produktu itp. 

Ponadto, dostępność leku dla osoby niepełnosprawnej powinna być realna i dotyczyć 

wszystkich produktów leczniczych. Ograniczanie dostępności do leku osobie niepełnosprawnej 

poprzez wydawanie przez Ministra Zdrowia aktów wykonawczych powoduje, że szczytny 

zamiar przyświecający ustawodawcy staje się jedynie fikcją. 

Opiniowane propozycje zmian w zakresie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych 

osobom niepełnosprawnym, nie rozwiązują żadnych  problemów, wręcz generując kolejne. 

Wprowadzenie zmian postulowanych przez Ministerstwo wymaga dużej nowelizacji ustawy – 

Prawo farmaceutyczne, a nie drobnych zmian kosmetycznych. 

Biorąc pod uwagę charakter produktu, który ma być przedmiotem dostarczenia (produkt 

leczniczy, w tym wydawany jedynie z przepisu lekarza), bezpieczeństwo dostarczanego 

produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo pacjenta, któremu produkt jest dostarczany, 

proponuje rozważenie przyjęcia rozwiązań bezpiecznych, idących dalej i realnie 

rozwiązujących problem utrudnionego dostępu do leków przez osoby niepełnosprawne, 

znajdujących się w załączonej do niniejszego pisma poprawce. 

Zaproponowana poniżej poprawka proponuje wprowadzenie nowej usługi, realizowanej 

przez farmaceutę na rzecz osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, obejmującej: 

1) dostarczenie produktu leczniczego, w tym wydawanego z przepisu lekarza, bezpośrednio do 

pacjenta; 

2) wydanie pacjentowi dostarczonego produktu leczniczego; 

3) udzielanie porady dotyczącej działania, stosowania i przechowywania produktów 

leczniczych. 

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej jedynie dostarczenie i bezpośrednie wydanie przez 

farmaceutę produktów leczniczych, w tym wydawanych z przepisu lekarza, gwarantuje 

odpowiednią jakość udzielonej usługi farmaceutycznej i bezpieczeństwo pacjenta. 

 

4) PROPOZYCJA DOTYCZĄCA OBROTU POZAAPTECZNEGO: 

a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a i 12b; 

b) po pkt 28 dodaje się pkt 28a; 

c) po pkt 43 dodaje się pkt 43a; 

d) dodaje się przepis przejściowy. 

 

a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a i 12b w brzmieniu; 
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„12a) w art. 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Poza aptekami i punktami aptecznymi obrót detaliczny produktami leczniczymi 

wydawanymi bez przepisu lekarza, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, 

mogą prowadzić: 

1) sklepy zielarsko-medyczne; 

2) sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego; 

3) sklepy ogólnodostępne 

- zwane dalej „placówkami obrotu pozaaptecznego", które uzyskały wpis do Krajowego 

Rejestru Placówek Obrotu Pozaaptecznego.”; 

 

12b) po art. 71a dodaje się art. 71b – 71d w brzmieniu: 

„Art. 71b. Placówka obrotu pozaaptecznego może nabywać produkty lecznicze 

wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. 

Art. 71c. 1. Placówka obrotu pozaaptecznego jest obowiązana prowadzić ewidencję 

wszystkich transakcji dotyczących produktów leczniczych nabytych i zbytych, zawierającą: 

1) nazwę, datę ważności i numer serii produktu leczniczego; 

2) ilość nabytych oraz ilość zbytych produktów leczniczych; 

3) nazwę i adres podmiotu, od którego produkty zostały nabyte; 

4) w przypadku nabycia produktu leczniczego - datę wystawienia faktury i jej numer; 

5) w przypadku zbycia produktu leczniczego - datę wystawienia faktury i jej numer lub 

datę i numer paragonu, potwierdzających zbycie produktu leczniczego. 

2. Ewidencja prowadzona jest w sposób czytelny i w porządku chronologicznym. 

3. Dane zawarte w ewidencji przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od dnia 

1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokumenty te zostały wytworzone. 

Art. 71d. 1. W placówkach obrotu pozaaptecznego nie wydaje się produktów leczniczych 

osobom, które nie ukończyły 16 roku życia. 

2. W razie wątpliwości co do wieku osoby, której wydaje się produkt leczniczy, osoba 

wydająca w placówce obrotu pozaaptecznego produkt leczniczy jest uprawniona do żądania 

okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby. W przypadku nieprzedstawienia takiego 

dokumentu produktu leczniczego nie wydaje się.”; 

 

b)  po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu: 

„28a) po art. 106 dodaje się art. 106a - 106f w brzmieniu: 

„Art. 106a. 1. Krajowy Rejestr Placówek Obrotu Pozaaptecznego prowadzi Główny 
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Inspektor Farmaceutyczny w systemie teleinformatycznym. 

2. Krajowy Rejestr Placówek Obrotu Pozaaptecznego zawiera dane, o których mowa w 

art. 106b ust. 1 pkt 1 i 3. 

3. Za wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, Główny Inspektor Farmaceutyczny 

pobiera opłatę w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która stanowi dochód budżetu 

państwa. 

4. Krajowy Rejestr Placówek Obrotu Pozaaptecznego stanowi rejestr działalności 

regulowanej, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców. 

5. Placówki obrotu pozaaptecznego działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

podlegają kontroli wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. 

Art. 106b. 1. Podmiot prowadzący placówkę obrotu pozaaptecznego, który zamierza 

prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi, składa do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Placówek Obrotu Pozaaptecznego 

zawierający: 

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę przedsiębiorcy, 

z tym, że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer REGON; 

3) adres placówki obrotu pozaaptecznego; 

4) datę podjęcia zamierzonej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia obrotu 

detalicznego produktami leczniczymi w placówce obrotu pozaaptecznego; 

5) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy; 

6) oświadczenie podmiotu prowadzącego placówkę obrotu pozaaptecznego złożone pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej 

w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.), że: 

- dane zawarte we wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Placówek Obrotu 

Pozaaptecznego są kompletne i zgodne z prawdą, 

- znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi w placówce obrotu pozaaptecznego  
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w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie, w tym wymóg, że placówka 

obrotu pozaaptecznego dysponuje na podstawie pisemnej umowy usługami farmaceuty 

odpowiedzialnego za kontrolę właściwego przechowywania i wydawania produktów 

leczniczych. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji oraz 

opatrzone jest klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, 

o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Wniosek jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

Art. 106c. 1. Podmiot prowadzący placówkę obrotu pozaaptecznego ma obowiązek 

niezwłocznego zgłaszania do Głównego Inspektora Farmaceutycznego zmian danych 

wymienionych w art. 106b ust. 1. 

2. Za zmiany danych, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1 i 3, pobierana jest opłata 

w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która stanowi dochód budżetu państwa. 

Art. 106d. Główny Inspektor Farmaceutyczny, w drodze decyzji, odmawia wpisania 

przedsiębiorcy określonego w art. 71 ust. 1, do Krajowego Rejestru Placówek Obrotu 

Pozaaptecznego, w przypadku gdy  

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania 

działalności objętej wpisem; 

2) wnioskodawca w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku został wykreślony 

z Krajowego Rejestru Placówek Obrotu Pozaaptecznego z przyczyn wskazanych w art. 106e 

ust. 1; 

3) wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106b ust. 1. 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny, w drodze decyzji, wykreśla przedsiębiorcę 

prowadzącego placówkę obrotu pozaaptecznego z Krajowego Rejestru Placówek Obrotu 

Pozaaptecznego, w przypadku:  

1) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 6, niezgodnego ze stanem 

faktycznym; 

2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności objętej 



14 
 

wpisem do rejestru; 

3) wydania przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego decyzji o zakazie 

wykonywania przez podmiot prowadzący placówkę obrotu pozaaptecznego działalności objętej 

wpisem do Krajowego Rejestru Placówek Obrotu Pozaaptecznego, o której mowa w art. 106e 

ust. 1; 

4) naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem; 

5) złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru. 

Art. 106e. 1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie 

wykonywania przez podmiot, o którym mowa w art. 71 ust. 1, działalności objętej wpisem do 

Krajowego Rejestru Placówek Obrotu Pozaaptecznego, gdy: 

1) uniemożliwia albo utrudnia wykonywanie czynności urzędowych przez Państwową 

Inspekcję Farmaceutyczną; 

2) prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu; 

3) nie usunął w ustalonym terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego, wydanej na podstawie ustawy; 

4) nabywa produkty lecznicze od podmiotów innych niż podmioty posiadające 

zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej; 

5) placówka obrotu pozaaptecznego nie dysponuje, na podstawie pisemnej umowy, 

usługami farmaceuty. 

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. W przypadku: 

1) wydania decyzji, o której mowa w ust. 1; 

2) wykreślenia placówki obrotu pozaaptecznego z Krajowego Rejestru Sądowego albo 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

- Główny Inspektor Farmaceutyczny z urzędu skreśla placówkę obrotu pozaaptecznego z 

Krajowego Rejestru Placówek Obrotu Pozaaptecznego. 

Art. 106f. 1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawdza, czy placówka obrotu 

pozaaptecznego prowadząca obrót detaliczny produktami leczniczymi na terytorium jego 

właściwości, wypełnia obowiązki wynikające z ustawy; o terminie rozpoczęcia kontroli 

informuje się placówkę obrotu pozaaptecznego nie wczesnej niż 30 i nie później niż 7 dni przed 

planowanym terminem kontroli. 

2. Z przeprowadzonej  kontroli sporządza się protokół zawierający opinię o spełnianiu 

przez placówkę obrotu pozaaptecznego obowiązków wynikających z ustawy. Protokół jest 

dostarczany przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu 
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produktami leczniczymi.   

3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach placówki obrotu 

pozaaptecznego, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa stosowania, jakości lub 

skuteczności produktów leczniczych, wojewódzki inspektor farmaceutyczny przeprowadza 

inspekcję doraźną. 

4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia nieprzestrzegania wymogów 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego produktów leczniczych 

wojewódzki inspektor farmaceutyczny może przeprowadzić kontrolę doraźną.”; 

 

c) po pkt 43 dodaje się pkt 43a w brzmieniu: 

„43a) po art. 126c dodaje się art. 126d w brzmieniu: 

„Art. 126d. 1. Kto: 

1) prowadząc obrót produktami leczniczymi w sklepie zielarsko-medycznym, nie 

zapewnia, że w skład sklepu wchodzą co najmniej izba ekspedycyjna oraz wyznaczone miejsce 

lub magazyn lub magazyny służące do przechowywania produktów leczniczych,  

2) prowadząc obrót produktami leczniczymi w sklepie zielarsko-medycznym, nie 

zapewnia, że wyposażenie sklepu obejmuje stół ekspedycyjny z szafkami lub szufladami 

przeznaczonymi wyłącznie do przechowywania produktów leczniczych; 

3) prowadząc obrót produktami leczniczymi w sklepie zielarsko-medycznym, który 

prowadzi asortyment wymagający przechowywania w temperaturze niższej niż pokojowa, nie 

zapewnia, że wyposażenie obejmuje szafę chłodniczą lub lodówkę przeznaczoną wyłącznie do 

przechowywania produktów leczniczych; 

4) prowadząc obrót produktami leczniczymi w sklepie specjalistycznym zaopatrzenia 

medycznego lub w sklepie ogólnodostępnym nie zapewnia przechowywania produktów 

leczniczych w sposób gwarantujący zachowanie ich właściwej jakości określonej przez 

podmiot odpowiedzialny lub farmakopeę, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu 

temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed bezpośrednim dostępem dla dzieci 

podlega karze grzywny nie niższej niż 300 złotych. 

2. Kto: 

1) wydając w sklepie zielarsko-medycznym produkty lecznicze nie posiada 

wymaganych kwalifikacji; 

2) wydając w sklepie specjalistycznym zaopatrzenia medycznego lub w sklepie 

ogólnodostępnym produkty lecznicze nie posiada wiedzy o stosowaniu lub przechowywaniu 

sprzedawanych produktów leczniczych, w zakresie informacji zawartych w ulotkach 
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załączanych do sprzedawanych produktów leczniczych, podlega karze grzywny nie niższej niż 

500 złotych.  

3. Karę, o której mowa w ust. 1 i 2, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie 

i pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1 lub 2. 

4. Orzekanie w sprawach o czyny, określone w ust. 1-3, następuje w trybie 

przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.). 

5. Inspektorzy farmaceutyczni oraz asystenci inspektorów farmaceutycznych  mają prawo 

do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za czynu, określone w ust. 1-3.”; 

 

d) Proponuje się dodać przepis przejściowy art. 4a, dotyczący placówek obrotu 

pozaaptecznego prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi w dniu 

wejścia w życie niniejszej ustawy, w brzmieniu: 

„Art. 4a. Placówki obrotu pozaaptecznego, prowadzące obrót detaliczny produktami 

leczniczymi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, mają obowiązek złożyć wniosek o wpis 

do Krajowego Rejestru Placówek Obrotu Pozaaptecznego w terminie 3 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy.”. 

 

UZASADNIENIE 

Projekt zmiany ustawy - Prawo farmaceutyczne uzasadniony jest koniecznością 

uregulowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia obrotu detalicznego 

produktami leczniczymi w placówkach obrotu pozaaptecznego.  

Celem projektu jest zwiększenie ochrony zdrowia publicznego poprzez unormowanie 

warunków podejmowania i wykonywania działalności w zakresie obrotu lekami w placówkach 

obrotu pozaaptecznego i wprowadzenie skutecznych instrumentów prawnych umożliwiających 

kontrolę podmiotów wykonujących te działalność. 

Sprzedaż produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego w chwili obecnej 

nie podlega praktycznie żadnej kontroli. W celu umożliwienia kontrolowania produktów 

leczniczych sprzedawanych w ramach obrotu pozaaptecznego wprowadza się Krajowy Rejestr 

Placówek Obrotu Pozaaptecznego. 

Z uwagi na brak ustawowego obowiązku zamawiania produktów leczniczych w hurtowni 

farmaceutycznej przez placówki obrotu pozaaptecznego (w przeciwieństwie do aptek i 

punktów aptecznych) możliwa jest sprzedaż produktów leczniczych ze sklepu do sklepu. 

Należy zaznaczyć, że podczas kontroli sklepów ogólnodostępnych przeprowadzonych przez 
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WIF, gdzie stwierdzono dostarczanie produktów leczniczych do kontrolowanego sklepu 

ogólnodostępnego poprzez centra dystrybucyjne (nieposiadające statusu hurtowni 

farmaceutycznej), co w opinii GIF stanowi naruszenie art. 65 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), wydano 

decyzje nakazujące prowadzenie działalności zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z 

wydanymi decyzjami produkty lecznicze powinny być nabywane i dostarczane przez podmioty 

uprawnione, tj. hurtownie farmaceutyczne objęte zezwoleniem lub placówki obrotu 

detalicznego - sklepy ogólnodostępne, znajdujące się pod nadzorem przedstawicieli 

Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej - organu uprawnionego do kontroli m. in. warunków 

przechowywania i dystrybuowania produktów leczniczych, co w rezultacie ma wpływ na jakość 

leku i bezpieczeństwo ludności. Decyzje zostały utrzymane przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny. Centra logistyczne sklepów sieciowych znajdują się poza nadzorem 

Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, która z uwagi na obowiązek sprawowania nadzoru nad 

jakością, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, nadzoruje jedynie 

sklepy ogólnodostępne (placówki obrotu pozaaptecznego). 

Produkty lecznicze w aptekach i punktach aptecznych wydawane są przez 

wykwalifikowany personel, czyli farmaceutów i techników farmaceutycznych, natomiast w 

placówkach obrotu pozaaptecznego produkty lecznicze może wydawać każdy, kto posiada 

wiedzę zaczerpniętą z ulotki, przy czym organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej nie 

posiadają podstaw prawnych do weryfikacji, czy osoby wydające w placówkach obrotu 

pozaaptecznego produkty lecznicze faktycznie posiadają tę wiedzę. Ponadto, brak jest 

podstawy prawnej do ustanowienia w placówkach obrotu pozaaptecznego nadzoru nad 

wstrzymaniem lub wycofaniem wadliwej serii przez farmaceutę. W celu zapewnienia 

wydawania w placówkach obrotu pozaaptecznego produktów leczniczych przez odpowiednio 

przygotowany personel, placówki obrotu pozaaptecznego mają obowiązek dysponowania na 

podstawie pisemnej umowy usługami farmaceuty. Dodatkowo, przewidziano obowiązek 

szkoleń dla osób zajmujących się przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych w 

placówkach obrotu pozaaptecznego.  

Dla właściwej kontroli obrotu detalicznego produktami leczniczymi w placówkach 

obrotu pozaaptecznego wprowadzono również obowiązek prowadzenia przez placówki 

ewidencji nabytych i zbytych produktów leczniczych. Dokumentowanie sprzedaży jest 

konieczne do monitorowania prawidłowego obrotu produktami leczniczymi i stanowi istotny 

(analogicznie jak w aptekach) element nadzoru oraz zabezpiecza przed wprowadzaniem leków 

sfałszowanych. 
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Z uwagi na brak ustawowego obowiązku prowadzenia rejestrów placówek obrotu 

pozaaptecznego dokonujących sprzedaży produktów leczniczych nie jest możliwe wskazanie 

wykazu takich punktów. Jednocześnie brak jest prawnego wymogu rejestracji sklepów 

ogólnodostępnych prowadzących obrót produktami leczniczymi w związku z czym ww. 

placówki nie ponoszą żadnych opłat rejestracyjnych. Główny Inspektor Farmaceutyczny nie 

posiada żadnych informacji dotyczących ilości miejsc objętych ustawowym określeniem 

„sklepy ogólnodostępne", w których sprzedawane są produkty lecznicze, z uwagi na brak 

obowiązku zgłaszania prowadzenia takiej działalności przez placówki obrotu pozaaptecznego. 

Zatem konieczne jest wprowadzenie takiego obowiązku. 

Propozycja zakłada: 

1) wprowadzenie Krajowego Rejestru Placówek Obrotu Pozaaptecznego; 

2) wprowadzenie obowiązku dysponowania przez podmiot prowadzący obrót pozaapteczny 

lekami usługami wykwalifikowanych pracowników, tj. farmaceutów; 

3) obowiązek dokształcania osób wydających i przechowujących leki w placówkach obrotu 

pozaaptecznego, niebędących farmaceutami lub technikami farmaceutycznymi; 

4) obowiązek prowadzenia w placówkach obrotu pozaaptecznego ewidencji transakcji 

dotyczących produktów leczniczych nabytych i zbytych; 

5) wyposażenie wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w uprawnienia kontrolne 

wobec podmiotów prowadzących placówki obroty pozaaptecznego, w tym: kontrole 

sprawdzające i decyzje zakazujące wykonywania działalności. 

Projekt przewiduje także wprowadzenie: 

1) stanowisko asystenta inspektora farmaceutycznego; 

2) uprawnienia inspektorów farmaceutycznych oraz asystentów inspektorów 

farmaceutycznych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za naruszenie przepisów 

dotyczących prowadzenie obrotu pozaaptecznego. 

 

5) Punktowi 22 dodającemu art. 78b proponuje się nadać  brzmienie: 

„22) po art. 78a dodaje się art. 78b w brzmieniu: 

„Art. 78b. Zakazane jest: 

1) zaopatrywanie się w produkty lecznicze przez hurtownię farmaceutyczną od 

podmiotów innych, niż określone w art. 78 ust. 1 pkt 1; 

2) dostarczanie przez hurtownię farmaceutyczną produktów leczniczych podmiotom 

innym, niż podmioty, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3 oraz określone na podstawie art. 

78 ust. 2 oraz.”. 
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UZASADNIENIE 

Norma art. 78b z projektu nie jest kompletna i rodzi istotne, negatywne konsekwencje w 

kontekście przyjętego przez projektodawcę modelu karania za naruszenie ustawy – prawo 

farmaceutyczne. 

Podkreślić należy, że norma art. 78b Pr. farm. powinna korespondować z normami: 

1) art. 78 ust. 1 pkt 1 Pr. farm. (do obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność 

polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej należy zaopatrywanie się w produkty 

lecznicze wyłącznie od podmiotu odpowiedzialnego, przedsiębiorcy posiadającego 

zezwolenie na wytwarzanie lub import produktów leczniczych lub przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu obrotu hurtowego, po 

sprawdzeniu ważności odpowiedniego zezwolenia”; 

2) art. 78 ust. 1 pkt 3 Pr. farm. (do obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność 

polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej należy dostarczanie produktów 

leczniczych wyłącznie podmiotom uprawnionym, a w przypadku dostarczania produktów 

leczniczych do krajów trzecich - zapewnienie by produkty te trafiały wyłącznie do 

podmiotów uprawnionych do obrotu hurtowego lub bezpośredniego zaopatrywania ludności 

w produkty lecznicze, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych krajach trzecich); 

3) art. 127 ust. 1 Pr. farm. (Kto, wbrew przepisom ustawy, nabywa, zbywa, przywozi, 

wywozi, przewozi, przechowuje lub wytwarza produkt leczniczy lub produkt leczniczy 

terapii zaawansowanej – wyjątek szpitalny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5). 

Obecne brzmienie art. 78b Pr. farm., które zakaz ogranicza wyłącznie do sfery 

zaopatrywania się hurtowni farmaceutycznej w produkty lecznicze, powoduje wątpliwość, czy 

- a contrario – zakazane będzie dostarczanie produktów leczniczych innym podmiotom niż 

uprawnionym, a w konsekwencji, czy będzie można zastosować sankcję karną z art. 127 Pr. 

farm.  

Uwaga ta dotyczy także pozostałych obowiązków z art. 78 ust. 1 Pr. farm., w tym m. in.: 

1a) korzystania tylko z pośrednictwa podmiotów zarejestrowanych przez właściwy organ 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej (…); 

2) posiadania produktów leczniczych uzyskanych jedynie od podmiotów, o których mowa w 

pkt 1 i ich przechowywanie wyłącznie w miejscu wskazanym w zezwoleniu na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej;”, 

2a) przechowywania produktów leczniczych zgodnie z warunkami dopuszczenia do obrotu; 
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3) prowadzenia w hurtowni farmaceutycznej wyłącznie działalność objętą zezwoleniem; 

4) przestrzegania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej; 

5) zapewnienia stałych dostaw odpowiedniego asortymentu; 

6a) przekazywania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami 

Leczniczymi informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i 

przesunięciach magazynowych do innych hurtowni farmaceutycznych (…). 

 

6) Punktowi 24 dotyczącemu art. 86a proponuje się nadać brzmienie: 

„24) art. 86a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 86a. 

1. Apteka lub punkt apteczny może zbyć, na zasadach określonych w ustawie lub w 

przepisach odrębnych, produkt leczniczy wyłącznie: 

1) w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności; 

2) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – na podstawie 

zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3; 

3) w celu zaopatrywania podmiotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2 w  produkty 

lecznicze o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1; 

4) nieodpłatnie podmiotom, o których mowa w ust. 2. 

2.  Apteka lub punkt apteczny może, za zgodą właściwego ze względu na ich położenie 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zbyć produkty lecznicze: 

1) domowi pomocy społecznej – w celu umożliwienia i organizowania pomocy, o której 

mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1508); 

2) instytucji państwowej – wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze stanu 

wyjątkowego, stanu wojennego lub stanu klęski żywiołowej; 

3) w celu zaopatrzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – na podstawie 

zapotrzebowania, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3; 

4) pacjentowi – wyłącznie na potrzeby jego leczenia. 

3. Podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny występuje o wydanie zgody, o której 

mowa w ust. 2, nie później niż 7 dni przed planowanym przekazaniem. Zgody nie udziela się, 

jeżeli zachodzi podejrzenie, że produkt leczniczy zostanie wykorzystany w celu innym niż 

deklarowany. 

4. Udzielenie albo odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2, następuje w formie 

postanowienia, na które przysługuje zażalenie.”. 
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UZASADNIENIE 

Brzmienie zawarte w projekcie powoduje, że zakazana będzie sprzedaż leków OTC do 

licznych kategorii podmiotów, które nie są osobami fizycznymi i podmiotami wykonującymi 

działalność leczniczą. 

Nie ma żadnych racjonalnych powodów, aby ograniczać zakres podmiotów 

uprawnionych do nabywania w aptece lub punkcie aptecznym produktów leczniczych o 

kategorii dostępności OTC. 

 

7) Proponuje się skreślić zmianę zaproponowaną w punkcie 25 projektu ustawy dotyczącą art. 

94a ust. 1. W miejsce tej zmiany, proponuje się dodać po art. 5 art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 

r. poz. 1832 z późn. zm.) w art. 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

3. Posługiwanie się przez podmioty oraz instytucje, o których mowa w ust. 1, znakiem 

"Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" oraz zamieszczenie informacji w wykazie, o którym 

mowa w art. 25 ust. 1, nie narusza zakazów reklamowania tych podmiotów, instytucji lub ich 

działalności, wynikających z odrębnych przepisów.”.  

 

UZASADNIENIE 

Nie ma żadnych okoliczności faktycznych lub prawnych, które uzasadniałyby zmiany w 

przepisach art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 

r. poz. 2211 z późn. zm.), zwanej dalej „Pr. farm.”, statuujących zakaz reklamy aptek i ich 

działalności. 

Z pewnością przepis art. 94a Pr. farm. nie wyłącza oraz nie ogranicza prawa aptek do 

przyznawania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych. Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą o Karcie Dużej Rodziny”, uprawnienia przysługujące na podstawie Karty 

mogą być przyznane przez: 

1) instytucje podległe właściwym ministrom; 

2) podmioty inne niż określone w pkt 1, na podstawie umowy zawartej 

z ministrem właściwym do spraw rodzin. 

Zasady przyznawania uprawnień, sposób ich realizacji i finansowania zadań 

wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny reguluje kompleksowo i wyczerpująco ta 

ustawa. 
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Zaznaczyć należy, że uprawnienia przysługujące na podstawie Karty mogą być 

przyznawane przez podmioty, których dotyczą - na podstawie odrębnych przepisów – 

zakazy reklamy lub ograniczenia w tym zakresie. 

Obecnie, bardzo wiele podmiotów, które potencjalnie mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zadań, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny objętych jest ograniczeniami w 

zakresie prowadzenia reklamy. 

Przykładowo, bardzo szeroki zakaz dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

lecznicze (t.j. Dz. U. z 2018, poz.160, z późn. zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą 

podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń 

zdrowotnych, jednakże treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Istotne 

jest, że pojęcie „podmiotu wykonującego działalność leczniczą” obejmuje wszystkie podmioty 

lecznicze oraz lekarzy i pielęgniarki wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako 

praktykę zawodową.  

W ustawie z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania 

z solarium (Dz.U. z 2017, poz. 2111, z późn. zm.), zabrania się reklamy i promocji usług w 

zakresie udostępniania solarium (…) (vide art. 4).  

Zgodnie z art. 52c ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 149, z późn. zm.), w 

jednostkach systemu oświaty zabrania się reklamy oraz promocji polegającej na prowadzeniu 

działalności zachęcającej do nabywania środków spożywczych innych niż objęte grupami 

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży.  

Gdyby uznać, że obowiązujące zakazy reklamy określonych podmiotów lub świadczeń 

stanowią ograniczenie do przyznawania uprawnień z Karty Dużej Rodziny, to należy dokonać 

zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny a nie we wszystkich ustawach statuujących takie 

zakazy. 

W przypadku, gdyby uznano konieczność zmian w obowiązujących przepisach, 

proponujemy regulację ogólną, dotyczącą wszystkich podmiotów oraz instytucji, o których 

mowa w art. 26 ust. 1 w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, która powinna być zawarta w tej 

ustawie.  

/rozszerzone uzasadnienie dołączone zostało w postaci załącznika do niniejszego pisma/ 

 

8) Uwaga dotycząca pkt 26 zmieniającego art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b. 
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Naczelna Izba Aptekarska wnosi o rozważenie, czy nie byłoby możliwe usunięcie 

niniejszego punktu, zamiast dokonywania zmiany jego brzmienia. Podkreślić należy, iż to 

lekarz lub pielęgniarka dokonują wystawienia recepty na produkty lecznicze, do których 

wystawienia mają stosowne uprawnienie. 

 

9) PROPOZYCJA DOTYCZĄCA WPROWADZENIA DODATKOWYCH 

MECHANIZMÓW KONTROLI PRZEPISÓW ANTYKONCENTRACYJNYCH. 

Proponuje się po pkt 26 dodać pkt 26a i 26b oraz nadać nowe brzmienie pkt 27. 

„26a) po art. 99a dodaje się art. 99b w brzmieniu: 

„Art. 99b. 1. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki, 

przyrzeczenia wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia 

wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, wojewódzki inspektor farmaceutyczny: 

1) występuje do okręgowej rady aptekarskiej, właściwej ze względu na adres apteki, o 

wydanie opinii w zakresie warunków wymaganych do prowadzenia apteki, o których mowa w 

art. 99 oraz art. 101 pkt 4; 

2) może wystąpić do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie 

postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy wnioskodawca spełnia warunki wymagane 

do prowadzenia apteki określone w art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 3a pkt 2 i 3. 

2. Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 1, okręgowa rada aptekarska wydaje w terminie 21 

dni od dnia doręczenia żądania. Do wydania opinii stosuje się przepisy art. 106 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz 

z 2018 r. poz. 149 i 650). 

3. W razie wystąpienia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 

wszczęcie postępowania wyjaśniającego wojewódzki inspektor farmaceutyczny może zawiesić 

postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki, przyrzeczenia wydania 

zezwolenia na prowadzenie apteki, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia 

na prowadzenie apteki do czasu zakończenia postępowania, o którym mowa w ust.1 pkt 2.”; 

 

26b) w art. 100 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Podmiot prowadzący aptekę oraz podmiot, o którym mowa w ust. 2b, informuje 

organ, który wydał zezwolenie, o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 6-8 oraz 

ust. 2b, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. Do oświadczenia stosuje się przepis ust. 

2c. 

3b. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 6-8 oraz 
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ust. 2b, w terminie, o którym mowa w ust. 3a, organ, który wydał zezwolenie może, w drodze 

decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot karę pieniężną w wysokości do 

dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności.”; 

 

27) w art. 103 ust. 2: 

a)  w art. 103 w ust. 2 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7) apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych lub wyrobów medycznych 

bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 68 ust. 3c; 

8) apteka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych lub 

wyrobów medycznych lub dostarczanie tych produktów lub wyrobów osobie posiadającej 

orzeczenie o niepełnosprawności niezgodnie z ustawą;”; 

b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) podmiot prowadzący aptekę uporczywie nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 

100 ust. 3a.”. 

 

UZASADNIENIE 

Przedmiotowa propozycja ma na celu wzmocnienie mechanizmu weryfikacji 

przestrzegania limitów koncentracyjnych dotyczących liczby aptek, które mogą być 

prowadzone przez jeden podmiot (grupę kapitałową), opartego na przyznaniu odpowiednich 

kompetencji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej 

„Prezesem” UOKiK. 

Obecnie obowiązujące przepisy prawa przewidują limity koncentracyjne, które określają 

maksymalną dopuszczalną liczbę aptek, jaką dany podmiot może prowadzić na terenie 

województwa (art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne) oraz limit 4 aptek w skali 

kraju (art. 99 ust. 3a ustawy - Prawo farmaceutyczne). Zgodnie z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 i ust. 3a 

ustawy – Prawo farmaceutyczne, zezwolenia, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy - Prawo 

farmaceutyczne, nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie 

województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane 

w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu 

przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na 

terenie województwa lub jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 
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1% aptek ogólnodostępnych. 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa naruszenie określonych wyżej limitów 

koncentracyjnych powinno skutkować cofnięciem przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie 

apteki – w konsekwencji braku spełniania przez niego warunków określonych przepisami 

prawa, wymaganymi do wykonywania prowadzenia apteki (art. 37ap ustawy - Prawo 

farmaceutyczne). W praktyce funkcjonowania rynku aptekarskiego okazało się jednak, że 

sankcja ta nie stanowi efektywnego narzędzia zapobiegającego naruszeniom limitów 

koncentracyjnych. Dzieje się tak dlatego, że kontrola przestrzegania limitów koncentracyjnych 

przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej odbywa się przede wszystkim na etapie 

udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki. Organy nadzoru farmaceutycznego nie są 

przygotowane do efektywnego prowadzenia kontroli przestrzegania limitów koncentracyjnych 

przez podmioty posiadające już zezwolenia na prowadzenie aptek, zwłaszcza że posiadane 

przez te organy kompetencje są ukształtowane w relacji do poszczególnych podmiotów 

prowadzących apteki, nie zaś grup kapitałowych, w ramach których ma miejsce naruszanie 

limitów. Opisana powyżej sytuacja powoduje, że dotychczasowe przepisy nie są wystarczająco 

skuteczne przy zapobieganiu naruszeniom limitów koncentracyjnych. Przyczyniło się to do 

niekontrolowanego wzrostu liczby aptek prowadzonych przez poszczególnych 

przedsiębiorców i ich grupy kapitałowe, niekiedy wręcz rażąco przekraczających dopuszczalne 

limity. 

Zasadnicza zmiana polega na uregulowaniu zasad współpracy organów Państwowej 

Inspekcji Farmaceutycznej z organami samorządu zawodowego farmaceutów i Prezesem 

UOKiK w postępowaniach dotyczących zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. 

Projekt przewiduje dodanie art. 99b ustawy – Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym w 

postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki, przyrzeczenia wydania 

zezwolenia na prowadzenie apteki, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia 

na prowadzenie apteki, wojewódzki inspektor farmaceutyczny występuje do okręgowej rady 

aptekarskiej, właściwej ze względu na adres apteki, o wydanie opinii w zakresie warunków 

wymaganych do prowadzenia apteki, o których mowa w art. 99 oraz art. 101 pkt 4 ustawy – 

Prawo farmaceutyczne, a więc czy spełnia wszystkie warunki niezbędne do udzielenia 

zezwolenia na prowadzenie apteki oraz czy daje rękojmię należytego jej prowadzenia. Ponadto 

wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wystąpić do Prezesa UOKiK o wszczęcie 

postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy wnioskodawca spełnia warunki wymagane 

do prowadzenia apteki określone w art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 3a pkt 2 i 3 ustawy – Prawo 

farmaceutyczne, a więc czy nie narusza limitu 1% aptek w województwie oraz czy nie prowadzi 
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więcej niż 4 apteki. 

Okręgowa rada aptekarska wydaje opinie, o których mowa powyżej, w terminie 21 dni 

od dnia doręczenia żądania. Ponadto projekt wskazuje wprost, że do wydania opinii stosuje się 

przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Odwołanie w projekcie ustawy wprost do art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego 

podyktowane jest orzecznictwem sądów administracyjnych, które w przyjętej linii orzeczniczej 

wskazują na brak podstawy prawnej do wydawania przez organy samorządu aptekarskiego 

opinii w sprawach o udzielenie bądź cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej, wydanej w trybie współdziałania organów na wniosek wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoich wyrokach niejednokrotnie 

wskazywał, że „roli samorządu zawodowego aptekarzy w kwestii opiniowania wniosku organu 

administracji w trybie art. 106 § 1-6 k.p.a. nie wyznacza zatem sam organ cofający zezwolenie 

na prowadzenie apteki ogólnodostępnej poprzez swoje żądanie, ale czyni to przepis prawa 

materialnego, który musi nakazywać temu organowi administracji zasięgnięcie takiej opinii 

przed wydaniem decyzji.”. (WSA w Warszawie m. in. w wyrokach o sygnaturach: VI SA/Wa 

2291/16, VI SA/Wa 836/16, VI SA/Wa 1798/16, VI SA/Wa 266/16, VI SA/Wa 715/16, VI 

SA/Wa 577/16, VI SA/Wa 3022/15, VI SA/Wa 3020/15, VI SA/Wa 2753/15, VI SA/Wa 

1922/15, VI SA/Wa 1923/15, VI SA/Wa 2648/15). 

Proponowane w projekcie przepisy mają na celu zagwarantowanie organom samorządu 

zawodowego farmaceutów czynnego udziału w postępowaniach dotyczących udzielenia, 

przyrzeczenia wydania, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na 

prowadzenie apteki. Mając na uwadze orzecznictwo sądów administracyjnych należy zawrzeć 

w ustawie – Prawo farmaceutyczne podstawę materialnoprawną, stanowiącą obowiązek 

organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej do występowania o opinię do organów 

samorządu aptekarskiego. 

Ponadto proponowany art. 99b ustawy – Prawo farmaceutyczne przewiduje, że w razie 

wystąpienia do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wojewódzki 

inspektor farmaceutyczny może zawiesić postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na 

prowadzenie apteki, przyrzeczenia wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, zmiany, 

cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki do czasu 

zakończenia postępowania wyjaśniającego w zakresie badania naruszeń limitów 

koncentracyjnych, prowadzonego przez Prezesa UOKiK. 

Projekt przewiduje także zmiany w art. 100 ustawy – Prawo farmaceutyczne, nakładając 
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na podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną dodatkowe obowiązki informacyjne dotyczące 

każdorazowych zmian w zakresie oświadczeń składanych wraz z wnioskiem o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie apteki. Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 100 ust. 3a 

ustawy – Prawo farmaceutyczne podmiot prowadzący aptekę oraz spółki jawne i partnerskie 

prowadzące apteki, informują organ, który wydał zezwolenie, o każdej zmianie danych, o 

których mowa w ust. 2 pkt 6-8 (imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie 

apteki, podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, 

podmioty będące członkami grupy kapitałowej, liczba prowadzonych aptek na podstawie 

udzielonych zezwoleń) oraz ust. 2b (dane dotyczące wspólników i partnerów i ich powiązań w 

przypadku złożenia wniosku przez spółkę), w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. Do 

oświadczenia stosuje się przepis ust. 2c, a więc przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywego oświadczenia. 

Konsekwencją niewypełnienia powyższej dyspozycji będzie nałożenie przez organ 

wydający decyzję kary pieniężnej. Zgodnie z projektowanym art. 100 ust. 3b ustawy – Prawo 

farmaceutyczne, w przypadku niezgłoszenia zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 5a-

8 oraz ust. 2b ustawy – Prawo farmaceutyczne, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany 

organ, który wydał zezwolenie, w drodze decyzji administracyjnej, może nałożyć na podmiot 

karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę 

określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje 

się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Projekt przewiduje sankcje administracyjnoprawne za niewypełnianie obowiązków 

informacyjnych dotyczących zmian w zakresie oświadczeń, o których mowa w art. 100 ust. 2 

pkt 5a-8 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Projekt proponuje poszerzenie art. 103 ust. 2 i 

dodanie pkt 10, zgodnie z którym wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć 

zezwolenie, jeżeli podmiot prowadzący aptekę uporczywie nie wykonuje obowiązku, o którym 

mowa w art. 100 ust. 3a ustawy – Prawo farmaceutyczne, tj. nie informuje organu wydającego 

zezwolenie i zmianie danych ujętych w oświadczeniach. 

 

10) w pkt 28 proponuje się dokonanie zmian w art. 106 ust. 3 w pkt 3, kropkę zastąpić średnikiem 

i dodać pkt 4 w brzmieniu: 

 

„4) pacjentów, jeżeli jest to niezbędne do kontynuowania leczenia poza zakładem 

leczniczym, w którym udzielono świadczenia szpitalnego lub stacjonarnego i całodobowego 

świadczenia zdrowotnego innego niż szpitalne i istnieje realne niebezpieczeństwo, że 
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niezaopatrzenie pacjenta w produkty lecznicze uniemożliwi kontynuowanie leczenia poza 

zakładem leczniczym.”. 

 

UZASADNIENIE 

Norma wymaga doprecyzowania stosownie do celu, jaki projektodawca chciał osiągnąć. 

Projektowany przepis poprzez wysoce ogólny warunek zaopatrywania ludności w leki przez 

apteki szpitalne, tj. stwierdzenie, że: „istnieje realne niebezpieczeństwo, że niezaopatrzenie 

pacjenta w produkty lecznicze uniemożliwi kontynuowanie leczenia poza zakładem 

leczniczym.”. 

Podkreślić należy, że przepis dotyczy także „stacjonarnego i całodobowego świadczenia 

zdrowotnego innego niż szpitalne”, co w konsekwencji oznacza, że po udzieleniu świadczeń w 

zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie 

rehabilitacji leczniczej istnieć będzie możliwość przekazywania leków poza zakład leczniczy, 

co: 

1) zakłóca podział zadań aptek ogólnodostępnych i aptek szpitalnych; 

2) stanowi ryzyko, że ten kanał dystrybucji może być wykorzystywany do wywozu leków. 

 

11) PROPOZYZJA WPROWADZENIA STANOWISKA ASYSTENTA INSPEKTORA 

FARMACEUTYCZNEGO, JAKO WSPIERAJĄCEGO PRACĘ INSPEKTORA. Po pkt 28 

proponuje się dodać pkt 28a w brzmieniu: 

„28a) w art. 114 dodaje się ust. 9-13 w brzmieniu: 

„9. W Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym lub wojewódzkim inspektoracie 

farmaceutycznym może być ustanowione stanowisko: 

1) asystenta inspektora farmaceutycznego lub 

2) asystenta inspektora do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

lub 

3) asystenta inspektora do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego. 

10. Stanowisko asystenta inspektora farmaceutycznego, asystenta inspektora do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego albo asystenta inspektora do spraw 

obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego może zajmować osoba, która: 

1) jest farmaceutę lub 

2) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły 

publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik farmaceutyczny lub dyplom potwierdzający 
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kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny; 

3) jest obywatelem polskim; 

4) korzysta z pełni praw publicznych; 

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

6) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości odpowiednio inspektora 

farmaceutycznego, inspektora do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego albo inspektora do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego. 

10. Ilekroć w ustawie jest mowa o inspektorze bez bliższego określenia -  rozumie się 

przez to inspektora farmaceutycznego, inspektora do spraw wytwarzania Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego, a także inspektora do spraw obrotu hurtowego Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego. 

11. Do zadań asystenta inspektora należy: 

1) wspieranie inspektora poprzez wykonywanie czynności pomocniczych, niezbędnych do 

realizacji przez inspektora zadań Inspekcji Farmaceutycznej, o których mowa w art. 109; 

2) samodzielne kontrolowanie placówek obrotu pozaaptecznego prowadzących obrót 

detaliczny produktami leczniczymi. 

12. W zakresie wspierania inspektora farmaceutycznego, o którym mowa w ust. 11 pkt 

1, asystent inspektora wykonuje czynności wyłącznie na zlecenie i pod jego kierunkiem 

inspektora, polegające na: 

1) przygotowywaniu pod względem merytorycznym, organizacyjnym i biurowym  spraw 

administracyjnych rozpoznawanych przez organy Inspekcji Farmaceutycznej w drodze decyzji 

administracyjnej,  w tym: 

a) sporządzanie projektów decyzji, postanowień lub ich uzasadnień, 

b) dokonywanie analizy akt sprawy we wskazanym zakresie, 

c) kontrolowanie stanu spraw zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności 

przez inspektora, 

d) zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów 

niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania, 

e) sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma, 

f) gromadzenie, we wskazanym przez inspektora zakresie, dokumentów, orzecznictwa i 

literatury przydatnych do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych 

inspektorowi; 
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2) przygotowywaniu kontroli i inspekcji przeprowadzanych przez Inspekcję 

Farmaceutyczną; 

3) na uczestniczeniu w czynnościach, do których uprawniony jest inspektor, w tym  ma 

prawo wstępu, wspólnie z inspektorem, do kontrolowanych pomieszczeń. 

13. Asystenta inspektora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.”. 

 

UZASADNIENIE 

Projekt przewiduje wprowadzenie stanowiska asystenta inspektora farmaceutycznego, 

jako pracownika wpierającego pracę inspektorów farmaceutycznych. 

Pracownik ten pomagałby inspektorom poprzez wykonywanie czynności pomocniczych, 

niezbędnych do realizacji przez inspektora zadań Inspekcji Farmaceutycznej, o których mowa 

w art. 109.  

Asystent inspektora farmaceutycznego mógłby także samodzielne kontrolować placówki 

obrotu pozaaptecznego prowadzące obrót detaliczny produktami leczniczymi. 

Asystent inspektora farmaceutycznego miałby także prawo do nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego za naruszenie przepisów dotyczących prowadzenie obrotu 

pozaaptecznego. 

 

12) Uwaga dotycząca pkt 38, dodającego rozdział 8a „Inspekcja”; 

 

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej brak w niniejszym przepisie istotnej zmiany jaką 

jest pionizacja Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Brak takich zmian utrzymuje problemy 

związane z działalnością kontrolną inspekcji, mimo zwiększenia niektórych uprawnień 

inspektorów farmaceutycznych. 

 

13) Uwaga dotycząca pkt 44 zmieniającego art. 127. 

 

UZASADNIENIE 

 

Wątpliwości NIA wzbudza sposób sformułowania art. 127 będącego przepisem karnym, 

którego konsekwencją jest odpowiedzialność w razie naruszenia określonych przepisów. 

Ogólnikowość brzmienia art. 127 powoduje niebezpieczeństwo, że trudno będzie 

jednoznacznie wskazać, za jakie naruszenia przepisów ustawy podmiot podlegać będzie 

odpowiedzialności karnej, a za jakie nie będzie podlegać.  
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Zdaniem NIA każdy przepis karny powinny być sformułowany w taki sposób, aby 

zawierał jednoznaczne wskazanie czynu zabronionego, objętego odpowiedzialność karną. 

Przepis taki nie powinien odsyłać w tym zakresie do przepisów merytorycznych ustawy, 

szczególnie wobec braku definicji wielu sformułowań używanych w tym przepisie. 

Zgodnie z § 75 ust. 1 i 2 „Zasad techniki prawodawczej”, stanowiących załącznik do 

ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

"Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 283), „W przepisie karnym znamiona 

czynu zabronionego określa się w sposób wyczerpujący, bez odsyłania do nakazów lub zakazów 

zawartych w pozostałych przepisach tej samej ustawy, w przepisach innych ustaw, w tym ustaw 

określanych jako „kodeks”, w postanowieniach umów międzynarodowych ratyfikowanych za 

uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie lub w dających się bezpośrednio stosować 

postanowieniach aktów normatywnych ustanowionych przez organizacje międzynarodowe lub 

organy międzynarodowe. Odesłanie, o którym mowa wyżej stosuje się tylko w przypadku, gdy 

bezprawność czynu polega na naruszeniu nakazów lub zakazów wyraźnie sformułowanych w 

innych przepisach tej samej ustawy lub w postanowieniach umów lub aktów, o których mowa 

w ust. 1. W takim przypadku w przepisie karnym, stosując odesłanie, używa się zwrotu: „Kto 

wbrew przepisom art. … (postanowieniom art. …)”. 

Analizując poszczególne przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne nie można stwierdzić, 

aby wymogi dotyczące prawidłowego nabywania, zbywania, przywozu, wywozu, przewozu, 

przechowania lub wytwarzania produktów leczniczych były formułowane jedynie w formie 

nakazów lub zakazów.  

W związku z powyższym, poza zakresem penalizacji znajdzie się cały szereg zachowań, 

które, stanowiąc naruszenie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie wskazanym 

w art. 127, nie będą podlegać penalizacji. 

Wynikający z przywołanego powyżej rozporządzenia wymóg wyczerpującego określenia 

w przepisie karnym znamion czynu zabronionego ma oparcie w  podstawowych zasadach 

prawa karnego, wywodzonych wprost z Konstytucji, a mianowicie w: 

- zasadzie nullum crimen sine lege oraz 

- zasadzie nulla poena sine lege. 

Konstytucyjna zasada nullum crimen sine lege stanowi gwarancję istnienia granic 

odpowiedzialności karnej, czyli granic zakazu karnego. Natomiast konstytucyjna zasad nulla 

poena sine lege istnieje po to, aby obywatel miał gwarancję istnienia granic grożącej za dany 

czyn kary. 

Jak stwierdza Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 listopada 2003 r.  sygn. akt 
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SK 22/02 - „Wymaganie określoności dotyczyć musi materialnych elementów czynu, jak i 

elementów kary, tak by czyniło to zadość przewidywalności. Materialne elementy czynu 

uznanego za przestępny, muszą więc być zdefiniowane w ustawie w sposób kompletny, 

precyzyjny i jednoznaczny”. 

Tak więc ustawa powinna wyznaczać maksymalny krąg zachowań, których popełnienie 

– w ocenie ustawodawcy – może być zagrożone karą. W takim kierunku należy interpretować 

pogląd TK, według którego „podstawowe znamiona czynu zabronionego muszą zostać 

określone w ustawie w sposób odpowiadający pewnym minimalnym wymogom precyzji, tak aby 

adresat normy prawnej mógł zorientować na podstawie samej tylko ustawy co do zasadniczej 

treści ustanowionego zakazu” (wyr. TK z: 8.7.2003 r., P 10/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 62; 

9.6.2010 r., SK 52/08, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 50).  

Na podstawie tekstu ustawy adresat normy musi uzyskać jednoznaczną informację na 

temat maksymalnie dopuszczonego przez ustawodawcę kręgu zachowań, których popełnienie 

może być zagrożone karą. 

Przepisy prawa karnego powinna cechować precyzyjność, jasność oraz legislacyjna 

poprawność, gwarantująca ich komunikatywność wobec adresatów (zob. orzecz. TK z 

26.4.1995 r., K 11/94, OTK 1995, Nr 1, poz. 12 i wyr. TK z: 19.7.2011 r., K 11/10, OTK-A 

2011, Nr 6, poz. 60; 14.12.2011 r., SK 42/09, OTK-A 2011, Nr 10, poz. 118). Wymogów 

wynikających z zasady nullum crimen sine lege certa nie spełnią zatem wskazania 

ogólnikowe, niezupełne, nieprecyzyjne czy też niejednoznaczne, które uniemożliwiałyby 

określenie kręgu zachowań karalnych (zob. wyr. TK z 1.12.2010 r., K 41/07, OTK-A 2010, Nr 

10, poz. 127) lub umożliwiały daleko idącą swobodę interpretacji co do znamion czynu 

zabronionego pod groźbą kary (zob. wyr. TK z 26.11.2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003, Nr 9, 

poz. 97). 

 

Zaproponowane w przedstawionym projekcie ustawy brzmienie art. 127 nie spełnia 

wymagań wskazanych powyżej w przywołanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego.  

Przepis ten nie spełnia również wymogów wskazanych w przepisach rozporządzenia w 

sprawie Zasad techniki legislacyjnej w części dotyczącej tworzenia przepisów karnych. Przepis 

art. 127, zaproponowany w projekcie ustawy nie jest bowiem zdefiniowany ani w sposób 

precyzyjny, ani też w sposób  jednoznaczny.  

Przepis art. 127 odsyła bowiem do przepisów ustawy, które zawierają przepisy  

zakazujące lub nakazujące jakiegoś działania oraz obok tego zawierają cały szereg przepisów, 

które wymuszając określone zachowanie nie są sformułowane w formie nakazów lub zakazów.  
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W tym kontekście, powstaje więc pytanie, jakich czynów dotyczy tak naprawdę art. 127 

i czy są one rzeczywiście zdefiniowane w sposób niebudzący wątpliwości zarówno dla organów 

wymiaru sprawiedliwości jak i dla obywatela podejmującego działalność w zakresie czynności 

objętych zakresem merytorycznym tego przepisu, a więc w zakresie nabywania, zbywania, 

przywozu, wywozu, przewozu, przechowania lub wytwarzania. 

Analizując powyższe kwestie na podstawie konkretnego przykładu wynikającego wprost 

z przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, nie można w sposób jednoznaczny 

i precyzyjny stwierdzić czy art. 127 w brzmieniu zaproponowanym w projekcie ustawy 

obejmuje zarówno - zakaz zawarty w art. 78b zgodnie z którym zakazane jest zaopatrywanie 

się w produkty lecznicze przez hurtownię farmaceutyczną od podmiotów innych, niż określone 

w art. 78 ust. 1 pkt 1 jak i niedopełnienie obowiązku wynikającego np. z art. 77. 

Przepis art. 77 ustawy - Prawo farmaceutyczne, który wymienia obowiązki 

przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej używa zwrotu „powinien”. 

Jak wynika z art. 77 przedsiębiorca powinien: 

1) dysponować obiektami umożliwiającymi prawidłowe prowadzenie obrotu hurtowego; 

2) zatrudniać Osobę Odpowiedzialną; 

3) wypełniać obowiązki określone w art. 78. 

Użycie w art. 77 zwrotu „powinien” wyklucza uznanie, że przepis zawiera nakazy i 

zakazy nałożone na przedsiębiorcę. Brak formy nakazowej i zakazowej dotyczy więc również 

art. 78 do którego odsyła art. 77. Pomimo bowiem, że art. 78 stanowi o obowiązkach 

przedsiębiorcy, art. 77 odsyłając do niego, formułuje obowiązek jedynie w formie powinności.  

Powstaje więc pytanie, czy nieprzestrzeganie przepisów art. 77 i art. 78 jest objęte penalizacja 

art. 127 projektu ustawy.  

W przywołanym bowiem art. 78b ustawodawca formułując przepis w sposób 

jednoznaczny tworzy zakaz określonego zachowania, w art. 78 z kolei brak jest zakazu. Obecne 

brzmienie art. 78b Pr. farm., którego zakaz ogranicza wyłącznie do sfery zaopatrywania się 

hurtowni farmaceutycznej w produkty lecznicze, powoduje wątpliwość, czy - a contrario – 

zakazane będzie dostarczanie produktów leczniczych innym podmiotom niż uprawnionym, a 

w konsekwencji, czy będzie można zastosować sankcję karną z art. 127 Pr. farm.  

W związku z powyższym Naczelna Izba Aptekarska wnosi o ponowne przeanalizowanie 

art. 127 projektu ustawy pod kątem jego precyzji, jasności oraz poprawności legislacyjnej. 
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14) PROPOZYCJA KARY PIENIĘŻNEJ ZA ŁAMANIE ZASAD DOTYCZĄCYCH 

REKLAMY PRODUKTÓW LECZNICZYCH. Po pkt 46a proponuje się dodać pkt 46b w 

brzmieniu: 

„46b) po art. 129 dodaje się art. 129a w brzmieniu: 

„Art. 129a. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, 

karę pieniężną w wysokości nie większej niż 20% obrotu osiągniętego w roku obrotowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie,  

1) nie będąc podmiotem odpowiedzialnym, bez zlecenia tego podmiotu, prowadzi 

reklamę produktu leczniczego albo prowadzi reklamę produktu leczniczego niezgodnie ze 

zleceniem podmiotu odpowiedzialnego, lub 

2) wbrew art. 53 ust. 1 prowadzi reklamę produktu leczniczego, która wprowadza w błąd, 

prezentuje produkt leczniczy nieobiektywnie albo nie informuje o jego racjonalnym 

stosowaniu, lub 

3) wbrew art. 58 w ramach reklamy produktu leczniczego daje lub obiecuje osobom 

uprawnionym do wystawiania recept lub osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi 

korzyści materialne lub przyjmuje takie korzyści, lub 

4) prowadzi reklamę produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

5) prowadzi reklamę niezgodną z Charakterystyką Produktu Leczniczego albo z 

Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego, lub 

6) nie przechowuje wzorów reklam, lub 

7) nie prowadzi ewidencji dostarczanych próbek produktów leczniczych, lub 

8) nie wykonuje niezwłocznie decyzji nakazujących: 

a) zaprzestania ukazywania się lub prowadzenia reklamy produktów leczniczych 

sprzecznej z obowiązującymi przepisami, 

b) publikację wydanej decyzji w miejscach, w których ukazała się reklama sprzeczna 

z obowiązującymi przepisami, oraz publikację sprostowania błędnej reklamy, 

c) usunięcia stwierdzonych naruszeń; 

9) kieruje do publicznej wiadomości reklamę produktów leczniczych: 

a) wydawanych wyłącznie na podstawie recepty lub 

b) których nazwa jest identyczna z nazwą produktu leczniczego wydawanego wyłącznie 

na podstawie recepty, lub 

c) zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub 
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d) umieszczonych na wykazach leków refundowanych lub produktów leczniczych 

wydawanych bez recepty o nazwie identycznej z nazwą produktów leczniczych umieszczonych 

na tych wykazach. 

10) prowadząc reklamę jakiejkolwiek substancji, niebędącej produktem leczniczym, 

przedstawia ją jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących 

u ludzi lub zwierząt lub jako substancję możliwą do podawana w celu postawienia diagnozy 

lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu 

poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysokości nie większej niż 

20% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada Główny Inspektor Farmaceutyczny w 

drodze decyzji. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności okres, stopień 

oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów. 

4. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa. 

5. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym 

decyzja stała się ostateczna. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki za 

zwłokę w wysokości jak dla zaległości podatkowych. 

6. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 5, następuje w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Obowiązek zapłaty kary pieniężnej ulega przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od 

dnia, w którym decyzja nakładająca karę stała się ostateczna. 

8. Obrót, o którym mowa w ust. 2, oblicza się jako sumę: 

1) przychodów wykazanych w rachunku zysków i strat – w przypadku przedsiębiorcy 

sporządzającego taki rachunek na podstawie przepisów o rachunkowości; 

2) przychodów wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym równoważnym do 

rachunku zysków i strat sporządzanym na podstawie przepisów o rachunkowości lub w innym 

dokumencie podsumowującym przychody w roku obrotowym, w tym w sprawozdaniu z 

wykonania budżetu – w przypadku przedsiębiorcy, który nie sporządza rachunku zysków i strat 

na podstawie przepisów o rachunkowości; 

3) udokumentowanych przychodów uzyskanych w roku obrotowym w szczególności ze 

sprzedaży produktów, towarów lub materiałów, przychodów finansowych oraz przychodów z 

działalności realizowanej na podstawie statutu lub innego dokumentu określającego zakres 

działalności przedsiębiorcy, a także wartości uzyskanych przez przedsiębiorcę dotacji 

przedmiotowych – w przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2. 
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9. W przypadku gdy przedsiębiorca powstał w wyniku połączenia lub przekształcenia 

innych przedsiębiorców, obliczając wysokość jego obrotu, o którym mowa w ust. 2, Główny 

Inspektor Farmaceutyczny uwzględnia obrót osiągnięty przez tych przedsiębiorców w roku 

obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 

10. W przypadku gdy przedsiębiorca w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia 

kary nie osiągnął obrotu lub osiągnął obrót w wysokości nieprzekraczającej równowartości 100 

000 euro, Główny Inspektor Farmaceutyczny nakładając karę pieniężną na podstawie ust. 1 

uwzględnia średni obrót osiągnięty przez przedsiębiorcę w trzech kolejnych latach obrotowych 

poprzedzających rok nałożenia kary. 

11. W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął obrotu w okresie trzyletnim, o którym 

mowa w ust. 10, lub gdy obrót przedsiębiorcy obliczony na podstawie tego przepisu nie 

przekracza równowartości 100 000 euro, Główny Inspektor Farmaceutyczny może nałożyć na 

przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 

równowartości 20 000 euro. 

12. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dysponuje przed wydaniem decyzji danymi 

finansowymi niezbędnymi do ustalenia obrotu za rok obrotowy poprzedzający rok nałożenia 

kary, Główny Inspektor Farmaceutyczny, nakładając karę pieniężną na podstawie ust. 1, 

uwzględnia: 

1) obrót osiągnięty przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym ten rok, 

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 10 – średni obrót osiągnięty przez przedsiębiorcę 

w trzech kolejnych latach obrotowych poprzedzających ten rok. Przepis ust. 11 stosuje się 

odpowiednio. 

 

UZASADNIENIE 

Wprowadzenie proponowanych zmian wzmocni nadzór Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy produktów 

leczniczych i wyposaży ten organ w skuteczny instrument prawny pozwalający egzekwować 

zachowania zgodne z prawem.  

Proponuje się dodać katalog przypadków, gdy naruszenie przepisów w sprawie reklamy 

produktów leczniczych sankcjonowane będzie karą pieniężną. 

Proponuje się, aby kary pieniężne nakładał Główny Inspektor Farmaceutyczny w drodze 

decyzji. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniane będą w szczególności okres, stopień oraz 

okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów. 

Kara pieniężna wymierzana byłaby w wysokości nie większej niż 20% obrotu 
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osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 

 

15) PROPOZYCJA WPROWADZENIA TZW. PRZEPISÓW ANTYWYWOZOWYCH DO 

PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – PRAWO FARMACEUTYCZNE ORAZ 

NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (WERSJA Z 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.) W art. 1 

dotyczącym ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2211) proponuje się wprowadzić następujące zmiany: 

 

a) w pkt 1 dotyczącym art. 2, po lit. b dodać lit. c i d w brzmieniu: 

„c) po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu: 

„32a) produktem leczniczym refundowanym – jest produkt leczniczy objęty wykazem 

określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zbyty lub 

dostarczony w ramach realizacji zobowiązania, o którym mowa w art. 25 pkt 4 ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych;”, 

d) po pkt 43b dodaje się pkt 43c w brzmieniu: 

„43c) zobowiązaniem refundacyjnym - jest zobowiązanie do zapewnienia ciągłości 

dostaw, określające roczną wielkość dostaw podaną w ujęciu miesięcznym, o którym mowa 

w art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;”; 

  

b) pkt 4 dotyczącemu art. 36g nadać brzmienie: 

„2a) w art. 36g: 

a) w ust. 1 pkt 18 lit. b otrzymuje: 

„b) podmiotom prowadzącym aptekę szpitalną, aptekę zakładową lub dział farmacji 

szpitalnej,”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zbycie lub dostarczenie podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 18 lit. b, produktu 

leczniczego refundowanego w ramach zobowiązania refundacyjnego może być dokonane 

wyłącznie w przypadku, gdy podmiot ten wykaże, że udziela świadczeń gwarantowanych w 

rozumieniu art. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych i w celu udzielania tych świadczeń.”. 
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c)  pkt 5 dotyczącemu art. 36z nadać brzmienie: 

„5) w art. 36z w ust. 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) każdym fakcie zbycia lub dostarczenia produktu leczniczego przedsiębiorcy 

prowadzącemu działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej lub 

podmiotowi prowadzącemu aptekę szpitalną, aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej,”,  

b) po pkt 4 dodaje się przecinek i pkt 5 w brzmieniu: 

„5) realizacji zobowiązania refundacyjnego, wskazującej miesięczne wartości 

zrealizowanych dostaw oraz stopień realizacji rocznej wielkości dostaw w ujęciu 

procentowym”, 

c) część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– w odniesieniu do produktów leczniczych spełniających kryteria, o których mowa w 

art. 72b, w zakresie danych określonych w art. 72a ust. 2 pkt 1 lit. a-e i pkt 2-4.”;  

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera: 

1) dane określone w art. 72a ust. 2 pkt 1 lit. a-e i pkt 2-4 oraz 

2) miesięczną wartość zrealizowanych dostaw oraz stopień realizacji rocznej wielkości dostaw 

w ujęciu procentowym.”;   

 

d) pkt 13 nadać brzmienie: 

„13) w art. 72a: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) produktami leczniczymi spełniającymi kryteria, o których mowa w art. 72b;” 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Informacje, o których mowa w art. 36z ust. 2 pkt 4, są przekazywane nie rzadziej niż 

jeden raz na kwartał, nie później do 15 dnia następnego kwartału. 

3b. Informacje, o których mowa w art. 36z ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a, są przekazywane do 

15 dnia każdego miesiąca według stanu na koniec poprzedniego miesiąca.”. 

 

e) po pkt 13 dodać pkt 13a i 13b w brzmieniu: 

„13a) po art. 72a dodaje się art. 72b w brzmieniu: 
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„Art. 72b. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 

są przetwarzane dane na temat pozostającego w obrocie produktu leczniczego, który w 

momencie ich przekazywania spełnia następujące kryteria: 

1) posiada jedną z kategorii dostępności określonych w art. 23a ust. 1 pkt 2–5;  

2) ma przyznaną kategorię dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, oraz: 

a) posiadał wcześniej kategorię dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2–5, a od dnia 

jego wprowadzenia do obrotu po zmianie kategorii dostępności nie upłynęło więcej niż 3 lata, 

lub 

b) zawiera dowolną substancję silnie albo bardzo silnie działającą określoną w Farmakopei 

Polskiej, lub 

c) zawiera co najmniej jedną substancję czynną określoną w przepisach wydanych na podstawie 

art. 71a ust. 5, lub 

d) jest zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 78a ust. 14 lub 

e) jest produktem leczniczym refundowanym lub 

f) jest produktem leczniczym refundowanym, który został zbyty lub dostarczony w ramach 

realizacji zobowiązania refundacyjnego.”; 

 

„13b) po rozdziale 5a dodaje się rozdział 5b w brzmieniu: 

 

„Rozdział 5b 

Obrót produktami leczniczymi refundowanym objętymi zobowiązaniem refundacyjnym 

Art. 64a. 1. Obrót produktami leczniczymi refundowanymi objętymi zobowiązaniem 

refundacyjnym może być prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

z zastrzeżeniem art. 78a. 

2. Obrót detaliczny produktami leczniczymi refundowanymi objętymi zobowiązaniem 

refundacyjnym może być prowadzony w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych 

przez podmioty, które zawarły umowę na realizację recept w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

3. Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają: 

1) zbywca  - podmiot, który zbywa nabywcy własność produktu leczniczego 

refundowanego objętego zobowiązaniem refundacyjnym; 

2) nabywca - podmiot, który nabywa od zbywcy własność produktu leczniczego 

refundowanego objętego zobowiązaniem refundacyjnym; 
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3) dostawca -  podmiot, który dostarcza odbiorcy produkt leczniczy refundowany objęty 

zobowiązaniem refundacyjnym; 

4) odbiorca -  podmiot, który otrzymuje od dostawcy produkt leczniczy refundowany 

objęty zobowiązaniem refundacyjnym. 

4. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

1) zbywcy bez bliższego określenia - rozumie się przez to zbywcę oraz dostawcę; 

2) nabywcy bez bliższego określenia - rozumie się przez to nabywcę oraz odbiorcę. 

Art. 64b. Podmiot uprawniony do zbywania lub dostarczania produktów leczniczych 

refundowanych objętych zobowiązaniem refundacyjnym zbywa lub dostarcza te produkty 

wyłącznie podmiotom uprawnionym do nabywania lub otrzymywania produktów leczniczych 

refundowanych objętych zobowiązaniem refundacyjnym. 

Art. 64c. 1. Obrót, posiadanie oraz stosowanie produktów leczniczych refundowanych 

objętych zobowiązaniem refundacyjnym obywa się wyłącznie w celu realizacji świadczeń 

gwarantowanych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym świadczeń, o których mowa w art. 

15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 tej ustawy, na rzecz świadczeniobiorców znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Nabywca zobowiązany jest wobec zbywcy do wykorzystania produktu leczniczego 

refundowanego objętego zobowiązaniem refundacyjnym wyłącznie w celu, o którym mowa 

w ust. 1. 

3. Na żądanie zbywcy, nabywca zobowiązany jest wykazać, w terminie nie dłuższym niż 

3 dni, że produkt jest albo został wykorzystany w celu, o którym mowa w ust. 1, poprzez 

złożenie oświadczenia, że nabyte lub otrzymane produkty lecznicze refundowane objęte 

zobowiązaniem refundacyjnym są wykorzystywane albo zostały wykorzystane w celu realizacji 

świadczeń gwarantowanych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym świadczeń, o których mowa 

w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 tej ustawy, na rzecz świadczeniobiorców znajdujących się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenia są obowiązani do zawarcia w nich klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 
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5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa osoba uprawniona do reprezentowania 

nabywcy. 

6. Główny Inspektor Farmaceutyczny, z urzędu lub na wniosek zbywcy, weryfikuje 

prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. 

7. W zakresie, w jakim nabywca nie wykaże - na żądanie zbywcy – w jakim celu produkt 

jest lub został wykorzystany, domniemywa się, że jest albo został on wykorzystany w innym 

celu niż określony w ust. 1. 

8.  W przypadku, gdy nabywca nie wykona zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 lub 

3, zbywca może: 

1) żądać od nabywcy lub odbiorcy odszkodowania w kwocie stanowiącej 

dziesięciokrotność iloczynu liczby jednostkowych opakowań produktów, których dotyczy 

niewykonanie zobowiązania oraz ich urzędowej ceny zbytu netto oraz 

2) odmówić kolejnej dostawy lub zbycia.  

Art. 64d. 1. Zakazane jest nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej zbywcy 

względem nabywcy oraz nabywcy względem zbywcy. 

2. Przewagą kontraktową, o której mowa w ust. 1, jest sytuacja: 

1) zbywcy względem nabywcy, w której dla zbywcy nie istnieją wystarczające 

i faktyczne możliwości zbycia produktu leczniczego refundowanego objętego zobowiązaniem 

refundacyjnym do innych nabywców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale 

ekonomicznym na korzyść nabywcy, albo 

2) nabywcy względem zbywcy, w której dla nabywcy nie istnieją wystarczające 

i faktyczne możliwości nabycia produktu leczniczego refundowanego objętego zobowiązaniem 

refundacyjnym od innych zbywców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale 

ekonomicznym na korzyść zbywcy. 

3. Wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z 

dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes. 

4. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega w szczególności na: 

1) nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy; 

2) przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, 

odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia; 

3) uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia 

przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku 

z przedmiotem umowy; 
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4) nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne 

lub spożywcze. 

5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem 

Urzędu", jest organem właściwym w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących 

przewagę kontraktową. 

Art. 64e. Do postępowania przed Prezesem Urzędu w sprawie praktyk nieuczciwie 

wykorzystujących przewagę kontraktową, o których mowa art. 64d, stosuje przepisy rozdziału 

3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 

przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 

67, z późn. zm.). 

Art. 64f. 1. Prezes Urzędu może nałożyć na zbywcę albo nabywcę, w drodze decyzji, 

karę pieniężną w wysokości nie większej niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli zbywca albo nabywca, choćby nieumyślnie, dopuścił 

się naruszenia zakazu określonego w art. 64d ust. 1. 

2. Obrót, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako sumę: 

1) przychodów wykazanych w rachunku zysków i strat - w przypadku zbywcy albo 

nabywcy, o którym mowa w ust. 1, sporządzającego taki rachunek na podstawie przepisów o 

rachunkowości; 

2) przychodów wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym równoważnym do 

rachunku zysków i strat sporządzanym na podstawie przepisów o rachunkowości lub w innym 

dokumencie podsumowującym przychody w roku obrotowym, w tym w sprawozdaniu z 

wykonania budżetu - w przypadku zbywcy albo nabywcy, o którym mowa w ust. 1, który nie 

sporządza rachunku zysków i strat na podstawie przepisów o rachunkowości; 

3) udokumentowanych przychodów uzyskanych w roku obrotowym, w szczególności ze 

sprzedaży produktów, towarów lub materiałów, przychodów finansowych oraz przychodów z 

działalności realizowanej na podstawie statutu lub innego dokumentu określającego zakres 

działalności zbywcy albo nabywcy, o którym mowa w ust. 1, a także wartości uzyskanych przez 

tego zbywcę albo nabywcę dotacji przedmiotowych - w przypadku braku dokumentów, o 

których mowa w pkt 1 i 2. 

3. W przypadku, gdy zbywca albo nabywca, o którym mowa w ust. 1, powstał w wyniku 

połączenia lub przekształcenia innych podmiotów, obliczając wysokość jego obrotu, o którym 

mowa w ust. 1, Prezes Urzędu uwzględnia obrót osiągnięty przez te podmioty w roku 

obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 
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4. W przypadku gdy zbywca albo nabywca, o którym mowa w ust. 1, nie dysponuje 

przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, danymi finansowymi niezbędnymi do 

ustalenia obrotu za rok obrotowy poprzedzający rok nałożenia kary, Prezes Urzędu, nakładając 

karę pieniężną na podstawie ust. 1, uwzględnia obrót osiągnięty przez tego zbywcę albo 

nabywcę w roku obrotowym poprzedzającym ten rok. 

Art. 64g. Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę 

pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca 

ten, choćby nieumyślnie: 

1) nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 14 lub art. 27 

ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w 

obrocie produktami rolnymi i spożywczymi w związku z art. 64e, lub udzielił nieprawdziwych 

lub wprowadzających w błąd informacji; 

2) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 

16 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w 

obrocie produktami rolnymi i spożywczymi w związku z art. 64e, w tym nie wykonuje 

obowiązków określonych w art. 18 ust. 1 lub art. 19 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i 

spożywczymi w związku z art. 64e. 

Art. 64h. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę 

pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 euro za każdy dzień opóźnienia 

w wykonaniu decyzji wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1 ustawy o 

przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi w związku z art. 64e, postanowień wydanych na podstawie 

art. 105g ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z 64e i art. 20 ustawy o 

przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk 

nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Karę pieniężną nakłada się, licząc od 

daty wskazanej w decyzji. 

Art. 64i. 1. Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 

kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w 

wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wydania decyzji, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych 

przepisów, jeżeli osoba ta, umyślnie albo nieumyślnie: 
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1) nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 64g; 

2) uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 

16 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w 

obrocie produktami rolnymi i spożywczymi w związku z art. 64e, w tym nie wykonuje 

obowiązków określonych w art. 18 ust. 1 lub art. 19 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i 

spożywczymi w związku z art. 64e. 

2. Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości, o której 

mowa w ust. 1, na: 

1) osobę upoważnioną przez kontrolowanego, o której mowa w art. 18 ustawy o 

przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi w związku z art. 64e, za: 

a) udzielenie w toku kontroli nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji 

żądanych przez Prezesa Urzędu, 

b) uniemożliwianie lub utrudnianie rozpoczęcia lub przeprowadzenia kontroli na 

podstawie art. 16 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi w związku z art. 64e, w tym nie 

wykonuje obowiązków określonych w art. 18 ust. 1 lub art. 19 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i 

spożywczymi w związku z art. 64e; 

2) osobę, o której mowa w art. 105a ust. 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

w związku z art. 16 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oraz w związku z art. 64e, będącą 

pracownikiem kontrolowanego, za uniemożliwianie lub utrudnianie okazania dokumentów 

wymienionych w art. 105a ust. 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

3. Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5000 

zł na: 

1) świadka za nieuzasadnioną odmowę zeznań lub nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo na wezwanie Prezesa Urzędu; 

2) biegłego za nieuzasadnioną odmowę złożenia opinii, nieusprawiedliwione opóźnienie 

złożenia opinii lub nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie Prezesa Urzędu. 

Art. 64j. 1. Prezes Urzędu, ustalając wysokość nakładanej kary pieniężnej, o której 

mowa w: 
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1) art. 64f ust. 1, uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz skutki rynkowe 

naruszenia przepisów ustawy, przy czym stopień naruszenia Prezes Urzędu ocenia, biorąc pod 

uwagę okoliczności dotyczące natury naruszenia i działalności zbywcy albo nabywcy, która 

stanowiła przedmiot naruszenia, oraz specyfiki rynku, na którym doszło do naruszenia; 

2) art. 64g i art. 64i ust. 1 pkt 2 i ust. 2, uwzględnia wpływ naruszenia na przebieg i termin 

zakończenia postępowania; 

3) art. 64h i art. 34i ust. 1 pkt 1, uwzględnia skutki rynkowe niewykonania decyzji, 

postanowień i wyroków, o których mowa w art. 64h. 

2. Ustalając wysokość nakładanych kar pieniężnych zgodnie z ust. 1 pkt 1, Prezes 

Urzędu bierze pod uwagę okoliczności łagodzące lub obciążające, które wystąpiły w sprawie. 

3.  Okolicznościami łagodzącymi, o których mowa w ust. 2, są w szczególności: 

1) dobrowolne usunięcie skutków naruszenia; 

2) zaniechanie przez zbywcę albo nabywcę, z własnej inicjatywy, stosowania praktyki 

nieuczciwie wykorzystującej przewagę kontraktową przed wszczęciem postępowania lub 

niezwłocznie po jego wszczęciu; 

3) podjęcie z własnej inicjatywy działań w celu zaprzestania naruszenia lub usunięcia 

jego skutków; 

4) współpraca z Prezesem Urzędu w toku postępowania, w szczególności przyczynienie 

się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania. 

4. Okolicznościami obciążającymi, o których mowa w ust. 2, są umyślność naruszenia i 

dokonanie uprzednio podobnego naruszenia. 

Art. 64k. 1. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w art. 64f-

64i, stanowią dochód budżetu państwa. 

2. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o 

nałożeniu kary pieniężnej. 

3. W razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, kara pieniężna podlega ściągnięciu 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. W przypadku nieterminowego uiszczenia kary pieniężnej odsetek nie pobiera się. 

5.W przypadku uchylenia albo zmiany prawomocnej decyzji, których następstwem jest  

uchylenie nałożonej kary pieniężnej lub obniżenie jej wysokości, uiszczona kara pieniężna 

podlega zwrotowi w części albo w całości, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do 

zwrotu tej kary, wraz z odpisem orzeczenia sądu, i w uzasadnionym przypadku, stwierdzeniem 

jego prawomocności. Przy zwrocie kary odsetek nie nalicza się. 
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Art. 64l. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy lub innych osób, o których 

mowa w art. 64i, odroczyć uiszczenie nałożonej kary pieniężnej albo rozłożyć ją na raty ze 

względu na ważny interes wnioskodawcy. Przepisy art. 113 ust. 2-7 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów stosuje się odpowiednio. 

Art. 64m. Podmiot prowadzący obrót produktem leczniczym refundowanym objętym 

zobowiązaniem refundacyjnym, w celu realizacji świadczeń gwarantowanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, w tym świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 tej 

ustawy, na rzecz świadczeniobiorców znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ma obowiązek: 

1) dokumentować obrót produktem leczniczym refundowanym objętym zobowiązaniem 

refundacyjnym, w taki sposób, aby: 

a) faktura, rachunek, zamówienie, zapotrzebowanie albo inny dokument 

potwierdzający obrót, w tym zbycie, dostarczenie lub zaopatrzenie w produkt leczniczy objęty 

zobowiązaniem refundacyjnym, jednoznacznie wskazywał, że dotyczy tego produktu, 

b) w każdym czasie można było ustalić, gdzie w określonym czasie znajdował się lub 

znajduje produkt leczniczy objęty zobowiązaniem refundacyjnym; 

2) gromadzić i przekazywać do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, 

informacje o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach 

magazynowych, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie; 

3) udostępniać do kontroli prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego dokumentację, którą podmiot prowadzący obrót produktem leczniczym 

refundowanym objętym zobowiązaniem refundacyjnym jest obowiązany prowadzić w związku 

z realizacją tego obrotu oraz udzielać wyjaśnień w zakresie związanym z realizacją obrotu; 

4) udostępnić do kontroli wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w terminie 

określonym przez ten podmiot, uwierzytelniony odpis każdej umowy o wykonywaniu obrotu 

refundowanymi produktami leczniczymi; 

5) wykazać, na żądanie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w odniesieniu 

do każdej, konkretnej czynności z zakresu obrotu produktem leczniczym refundowanym 

objętym zobowiązaniem refundacyjnym, że została dokonana na podstawie określonej umowy 

o wykonywaniu obrotu refundowanymi produktami leczniczymi, spełniającej warunki, o 

których mowa w art. 64e, oraz przedstawić odpis tej umowy; 



47 
 

6) wykazać, że stosuje adekwatne i skuteczne środki techniczne, prawne i 

organizacyjnych gwarantujących realizację celu, o którym mowa w pkt 1; 

7) przechowywać dokumentację obrotu produktem leczniczym refundowanym objętym 

zobowiązaniem refundacyjnym przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym dokonano czynności, której dotyczy dokumentacja. 

 

Art. 64n. 1. Obrót produktem leczniczym objętym zobowiązaniem refundacyjnym 

odbywa się na podstawie umowy o wykonywaniu obrotu refundowanymi produktami 

leczniczymi. 

 2. Umowa o wykonywaniu obrotu refundowanymi produktami leczniczymi zawiera: 

1) wskazanie celu w postaci realizacji świadczeń gwarantowanych w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, w tym świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 tej 

ustawy, na rzecz świadczeniobiorców znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) zobowiązania obu stron umowy do prowadzenia obrotu produktem leczniczym 

objętym zobowiązaniem refundacyjnym wyłącznie w celu, o którym mowa w pkt 1; 

3)  warunki wykonywania obrotu refundowanymi produktami leczniczymi udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

4) określenie produktów leczniczych, których dotyczy umowa; 

5) określenie praw i obowiązków w zakresie stosowania odpowiednich środków 

technicznych, prawnych i organizacyjnych gwarantujących realizację celu, o którym mowa w 

pkt 1; 

6) zobowiązanie do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu 

uprawnionego do prowadzenia obrotu, o których mowa w ust. 4; 

7) termin, nie dłuższy niż 3 dni od daty doręczenia żądania zbywcy, o którym mowa 

w art. 64c ust. 4, na wykazanie przez podmiot, któremu zbyto lub dostarczono produkt leczniczy 

refundowany objęty zobowiązaniem refundacyjnym, że wykorzystuje lub wykorzystał produkt 

w celu, o którym mowa w pkt 1; 

8) zakres i warunki odpowiedzialności stron z tytułu nieprawidłowego wykonania 

umowy o wykonywaniu obrotu refundowanymi produktami leczniczymi;  

9) zasady rozliczeń pomiędzy stronami. 

3. Umowa, o której  mowa ust. 2, ma formę pisemną lub formę elektroniczną. 
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4. Jeżeli obrót lub konkretne czynności z zakresu obrotu produktem leczniczym objętym 

zobowiązaniem refundacyjnym są dokonywane w imieniu podmiotu uprawnionego do obrotu, 

korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i prawnych, aby obrót 

spełniał wymogi ustawy i chronił prawa świadczeniobiorców. 

5. Bez uszczerbku dla indywidualnych umów pomiędzy podmiotami prowadzącymi 

obrót produktem leczniczym objętym zobowiązaniem refundacyjnym, umowa o wykonywaniu 

obrotu refundowanymi produktami leczniczymi, o której mowa w ust. 1, uwzględnia 

standardowe klauzule umowne, o których mowa w ust. 6. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, 

określi, w drodze rozporządzenia, standardowe klauzule umowne dotyczące praw i 

obowiązków w zakresie stosowania odpowiednich środków technicznych, prawnych  

organizacyjnych gwarantujących realizację celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, kierując się 

koniecznością zapewnienia właściwej realizacji tego celu oraz koniecznością zagwarantowania 

równego traktowania wszystkich stron umowy oraz uczciwej konkurencji.”;   

 

f) w pkt 21 wprowadzić zmiany dot. art. 78: 

- w art. 78 w ust. 1: 

a) po pkt 3a dodać pkt 3b w brzmieniu: 

„3b) zbywanie lub dostarczanie produktów leczniczych refundowanych objętych 

zobowiązaniem refundacyjnym wyłącznie podmiotom prowadzącym aptekę lub punkt 

apteczny, które zawarły umowę na realizację recept w rozumieniu o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz 

podmiotom uprawnionym do udzielania świadczeń gwarantowanych w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych w celu udzielania tych świadczeń;”, 

- w pkt 6a lit. a nadać brzmienie: 

 „a) produktów leczniczych spełniających kryteria, o których mowa w art. 72b, 

z wyodrębnieniem produktów leczniczych refundowanych,”; 

 

g) po pkt 21 dodać pkt 21a w brzmieniu: 

„21a) w art. 78a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar: 
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1) wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14, oraz produktów 

leczniczych refundowanych objętych zobowiązaniem refundacyjnym.”; 

 

h) po pkt 25 dodać pkt 25a w brzmieniu: 

„25a) w art. 96 po ust. 1d dodaje się ust. 1e-1g w brzmieniu: 

„1e. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, którego działalność wymaga posiadania 

i stosowania w celach medycznych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, 

o którym mowa w art. 78a ust. 14, nabywa je na podstawie zapotrzebowania, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 3, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. 

1f. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny udziela zgody, o której mowa w ust. 1, na czas 

określony, nie dłuższy niż 1 rok. 

1g. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku 

o uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności 

postępowania.”; 

 

i) po pkt 43 dodać pkt 43a w brzmieniu: 

„43a) po art. 126c dodaje się art. 126d w brzmieniu: 

„Art.  126d.  Kto, wbrew przepisom art. 78a, dokonuje wywozu lub zbycia: 

1) bez uprzedniego zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, o którym mowa 

w art. 78a ust. 1 lub, 

2) przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu, określonego w art. 78a ust. 3 lub, 

3) wbrew sprzeciwowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego, o którym mowa w art. 78a 

ust. 3, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega ten, kto: 

1) wbrew przepisom art. 78a ust. 11 nie informuje Głównego Inspektora Farmaceutycznego o 

dokonanym wywozie lub zbyciu lub; 
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2) wbrew przepisom art. 78a ust. 12 odmawia wykonania obowiązku zbycia produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

 

j)  Proponuje się dodać art. 2a dotyczący ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w brzmieniu: 

 

„Art. 2a. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 

1844, z późn. zm.) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Przez niedotrzymanie zobowiązania dotyczącego ciągłości dostaw, o którym mowa 

w ust. 1, rozumie się brak obrotu produktem objętym refundacją stwierdzony na podstawie 

informacji, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne lub informacji, o których mowa w art. 190 ust. 2 ustawy o świadczeniach.”. 

 

UZASADNIENIE 

Propozycja zakłada wprowadzenie do Prawa farmaceutycznego nowej kategorii 

produktów leczniczych - „produktów leczniczych refundowanych”, tj. produktów leczniczych 

objętych wykazami określonymi w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, które zostały zbyte lub dostarczone w ramach realizacji zobowiązania, 

o którym mowa w art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

Zobowiązanie refundacyjne to zobowiązanie do zapewnienia ciągłości dostaw, określające 

roczną wielkość dostaw podaną w ujęciu miesięcznym, o którym mowa 

w art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

Projekt zakłada dodanie nowego Rozdziału 5b, w którym uregulowane zostaną zasady 

dotyczące obrotu produktami leczniczymi refundowanym objętymi zobowiązaniem 

refundacyjnym. Proponuje się zasadę, że obrót produktami leczniczymi refundowanymi 

objętymi zobowiązaniem refundacyjnym może być prowadzony wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Obrót detaliczny tymi produktami leczniczymi może być 

prowadzony w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych przez podmioty, które 
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zawarły umowę na realizację recept w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych. 

Podmiot uprawniony do zbywania lub dostarczania produktów leczniczych 

refundowanych objętych zobowiązaniem refundacyjnym zbywa lub dostarcza te produkty 

wyłącznie podmiotom uprawnionym do nabywania lub otrzymywania produktów leczniczych 

refundowanych objętych zobowiązaniem refundacyjnym. 

Obrót, posiadanie oraz stosowanie produktów leczniczych refundowanych objętych 

zobowiązaniem refundacyjnym obywałoby się wyłącznie w celu realizacji świadczeń 

gwarantowanych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym świadczeń, o których mowa w art. 

15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 tej ustawy, na rzecz świadczeniobiorców znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Nabywca zobowiązany byłby wobec zbywcy do wykorzystania 

produktu leczniczego refundowanego objętego zobowiązaniem refundacyjnym wyłącznie w 

ww. celu. Na żądanie zbywcy, nabywca zobowiązany jest wykazać, w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni, że produkt jest albo został wykorzystany w ww. celu, poprzez złożenie oświadczenia, 

że nabyte lub otrzymane produkty lecznicze refundowane objęte zobowiązaniem 

refundacyjnym są wykorzystywane albo zostały wykorzystane w celu realizacji świadczeń 

gwarantowanych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym świadczeń, o których mowa w art. 

15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 tej ustawy, na rzecz świadczeniobiorców znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Oświadczenie składane byłoby pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenia są obowiązani do zawarcia w nich klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie składałaby osoba uprawniona do 

reprezentowania nabywcy. Główny Inspektor Farmaceutyczny, z urzędu lub na wniosek 

zbywcy, weryfikuje prawdziwość ww. oświadczenia. W zakresie, w jakim nabywca nie wykaże 

- na żądanie zbywcy – w jakim celu produkt jest lub został wykorzystany, domniemywa się, że 

jest albo został on wykorzystany w innym celu niż określony wyżej. W przypadku, gdy 

nabywca nie wykona ww. zobowiązania, zbywca może żądać od nabywcy lub odbiorcy 

odszkodowania w kwocie stanowiącej dziesięciokrotność iloczynu liczby jednostkowych 
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opakowań produktów, których dotyczy niewykonanie zobowiązania oraz ich urzędowej ceny 

zbytu netto oraz odmówić kolejnej dostawy lub zbycia.  

Propozycja zakłada, że obrót produktem leczniczym objętym zobowiązaniem 

refundacyjnym odbywałby się na podstawie umowy o wykonywaniu obrotu refundowanymi 

produktami leczniczymi. 

Umowa o wykonywaniu obrotu refundowanymi produktami leczniczymi powinna 

zawierać: 

1) wskazanie celu w postaci realizacji świadczeń gwarantowanych w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, w tym świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 tej ustawy, na 

rzecz świadczeniobiorców znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zobowiązania obu stron umowy do prowadzenia obrotu produktem leczniczym 

objętym zobowiązaniem refundacyjnym wyłącznie w celu, o którym mowa w pkt 1; 

3)  warunki wykonywania obrotu refundowanymi produktami leczniczymi udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej; 

 4) określenie produktów leczniczych, których dotyczy umowa; 

 5) określenie praw i obowiązków w zakresie stosowania odpowiednich środków 

technicznych, prawnych i organizacyjnych gwarantujących realizację celu, o którym mowa w 

pkt 1; 

 6) zobowiązanie do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu 

uprawnionego do prowadzenia obrotu, o których mowa w ust. 4; 

 7) termin, nie dłuższy niż 3 dni od daty doręczenia żądania zbywcy, o którym mowa w 

art. 64c ust. 4, na wykazanie przez podmiot, któremu zbyto lub dostarczono produkt leczniczy 

refundowany objęty zobowiązaniem refundacyjnym, że wykorzystuje lub wykorzystał produkt 

w celu, o którym mowa w pkt 1; 

 8) zakres i warunki odpowiedzialności stron z tytułu nieprawidłowego wykonania 

umowy o wykonywaniu obrotu refundowanymi produktami leczniczymi;  

 9) zasady rozliczeń pomiędzy stronami. 

Bez uszczerbku dla indywidualnych umów pomiędzy podmiotami prowadzącymi obrót 

produktem leczniczym objętym zobowiązaniem refundacyjnym, umowa o wykonywaniu 

obrotu refundowanymi produktami leczniczymi, proponuje się wprowadzenie obowiązku 

uwzględniania  standardowych klauzul umownych. Minister zdrowia, po zasięgnięciu opinii 

Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, standardowe klauzule umowne dotyczące 

praw i obowiązków w zakresie stosowania odpowiednich środków technicznych, prawnych  
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organizacyjnych gwarantujących realizację ww. celu, kierując się koniecznością zapewnienia 

właściwej realizacji tego celu oraz koniecznością zagwarantowania równego traktowania 

wszystkich stron umowy oraz uczciwej konkurencji.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1) rozszerzone uzasadnienie dotyczące zaproponowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską 

zmian odnoszących się do art. 94a – reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich 

działalności. 
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Załącznik nr 1  

Rozszerzone uzasadnienie dotyczące zaproponowanych przez NIA zmian odnoszących się 

do art. 94a – reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. 

(Ad art. 1 pkt 25 dot. art. 94 a ustawy – Prawo farmaceutyczne.) 

 

1.  

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, podmioty oraz instytucje, które 

na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw rodzin, przyznają uprawnienia 

członkom rodzin wielodzietnych, oraz podległe właściwym ministrom instytucje, w których 

zostały przyznane członkom rodzin wielodzietnych uprawnienia, mają prawo posługiwać się, 

w szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, znakiem „Tu 

honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Zgodnie zaś z art. 24 ustawy o Karcie Dużej Rodziny przyznanie członkom rodzin 

wielodzietnych uprawnień przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2, następuje 

na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw rodziny. Umowa określa 

w szczególności strony umowy, uprawnienia przysługujące na podstawie Karty, zasady 

i warunki rozwiązania umowy oraz okres, na jaki jest zawierana umowa. 

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podmioty prowadzące apteki 

ogólnodostępne mogą przyznawać członkom rodzin wielodzietnych uprawnienia na zasadach 

określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, a więc na podstawie umowy zawartej z 

ministrem właściwym do spraw rodziny, który prowadzi wykaz instytucji i podmiotów 

realizujących Kartę Dużej Rodziny.  

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny przyjęła w art.  25 ust. 1 zasadę, że wszystkich wykaz 

uprawnień realizowanych w ramach Karty Dużej Rodziny minister właściwy do spraw rodziny 

zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego. Wykaz jest aktualizowany 

każdorazowo w przypadku zmiany uprawnień lub instytucji albo podmiotów, które 

uprawnienia te przyznały. 

Z art. 26 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynika jednoznacznie, że podmioty 

oraz instytucje, które na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw rodzin, 

przyznają uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, oraz podległe właściwym ministrom 

instytucje, w których zostały przyznane członkom rodzin wielodzietnych uprawnienia mają 

prawo posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny doprecyzowuje, że prawo posługiwania się znakiem „Tu 

honorujemy Kartę Dużej Rodziny” obejmuje m. in.: 
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- prawo posługiwania się nim w materiałach reklamowych oraz 

- prawo posługiwania się nim w materiałach informacyjnych. 

Oczywistym jest, że podmiot prowadzący aptekę ma prawo posługiwać się znakiem „Tu 

honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, w tym w materiałach informacyjnych.  

 

2.  

 Norma art. 94a ust. 1 zdanie drugie Pr. farm., zgodnie z którą „nie stanowi reklamy 

informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego” nie oznacza, że 

wszystkie inne informacje dotyczące aptek lub ich działalności są zakazane. 

 Norma ta wymienia tylko dwa przypadki informacji, które nie są reklamą. 

Obowiązujące prawo przewiduje szereg innych sytuacji, gdy informacje dotyczące aptek lub 

ich działalności nie są uznawane za reklamę i są dozwolone, a w niektórych przypadkach są 

wręcz nakazane. 

Wskazując na obowiązki informacyjne ciążące na aptekach ogólnodostępnych oraz 

przypadki, gdy apteka ma prawo informować  o innych okolicznościach niż lokalizacja i 

godziny pracy apteki, należy przytoczyć: 

1) art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o refundacji”, zgodnie z którym apteka 

w celu realizacji świadczeń objętych umową na realizację recept ma obowiązek zamieścić, w 

widocznym i łatwo dostępnym miejscu, informację o zawarciu umowy na realizację recept 

oraz informację, o której mowa w art. 44 ust. 1; 

2) art. 44 ust. 1 ustawy o refundacji, zgodnie, z którym osoba wydająca leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma 

obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego 

refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, 

dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym 

samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania 

ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Apteka ma 

obowiązek zapewnić dostępność tego leku; 

3) art. 44a ustawy o refundacji, zgodnie z którym w przypadku recepty wystawionej 

dla świadczeniobiorcy, który ukończył 75. rok życia, przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo 

wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie 
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albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, osoba wydająca 

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, 

oprócz obowiązków wynikających z art. 44, ma obowiązek poinformować o możliwości 

nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, 

dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym 

samym wskazaniu terapeutycznym, objętego wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1, w 

części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców po ukończeniu 75. roku 

życia oraz ma obowiązek na żądanie wydać ten lek; 

4) art.  96c Pr. farm. stanowi, że apteka może informować pacjenta 

o możliwości realizacji recept lub zleceń w postaci elektronicznej. 

Powyższe wskazuje, że na aptekach ogólnodostępnych spoczywają obowiązki 

informacyjne wobec świadczeniobiorców, co do których nie zachodziła potrzeba zmiany 

przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne w zakresie zakazu reklamy aptek. 

 Przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 94a Pr. farm., nie zabraniają aptekom 

informowania o możliwości realizacji przez pacjentów specjalnych uprawnień nadanych im na 

mocy odrębnych ustaw, np. o możliwości zakupu produktów leczniczych objętych refundacją, 

wydawania tańszych zamienników leków, realizacji programu darmowych leków dla seniorów 

75+, czy chociażby o omawianej wyżej Karcie Dużej Rodziny. 

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że dozwolone jest informowanie, 

niedozwolone jest zaś reklamowanie. Niedozwolonym jest także informowanie w sposób, który 

może nosić cechy reklamy, o czym niejednokrotnie wypowiadały się sądy administracyjne. 

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2016r. (sygn. II GSK 

120/15) wskazano, że „reklama oznacza każde przedstawienie (wypowiedź) w jakiejkolwiek 

formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania 

wolnych zawodów, dokonane w celu wspierania zbytu towarów lub usług. Powszechnie za 

reklamę uważa się wszelkie formy przekazu, w tym także takie, które nie zawierając w sobie 

elementów oceniających ani zachęcających do zakupu, mogą jednak zostać przyjęte przez ich 

odbiorców jako zachęta do kupna. Przy rozróżnieniu informacji od reklamy trzeba mieć zatem 

na względzie, że podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub 

bardziej wyraźna zachęta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu dokonującego 

przekazu oraz odbiór przekazu przez jego adresatów. Wypowiedź jest reklamą, gdy nad 

warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru - taki cel przyświeca nadawcy 

wypowiedzi i tak odbiera ją przeciętny odbiorca, do którego została skierowana. Wszelkie 

promocje, w tym cenowe, są reklamą towaru i firmy, która ich dokonuje”. 
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3.  

Jak już stwierdzono, zmiana art. 94a Pr. farm. stanowiłaby, w ocenie Naczelnej Izby 

Aptekarskiej, niepotrzebny i niebezpieczny wyłom w zakazie reklamy aptek i ich działalności. 

Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz decyzje inspektorów farmaceutycznych 

dają wiele przykładów łamania lub omijania zakazu reklamy aptek i ich działalności, które 

potwierdzają, że podmioty prowadzące apteki, w szczególności podmioty sieciowe próbują 

wykorzystywać wszystkie regulacje zakładające informowanie pacjentów. 

W tym kontekście można uznać, że z pewnością, każdy norma łagodząca zakaz z art. 94a 

Pr. farm., w tym dotycząca Kary Dużej Rodziny, będzie wykorzystywana nie w celu promocji 

tego programu tylko w celu reklamy danej apteki lub sieci aptek. 

Jako przykłady cynicznego łamania zakazu reklamy działalności aptek wskazać można 

następujące przypadki: 

1) „Posługiwanie się plakatem umieszczonym na "potykaczu" widocznym z 

zewnątrz apteki, zawierającym hasło reklamowe "Mamy tańsze odpowiedniki drogich 

leków", przy czym wyraz "TAŃSZE" został napisany grubszą czcionką w porównaniu 

do innych wyrazów stanowi reklamę apteki w rozumieniu art. 94a ust. 1 Pr. farm., gdyż 

wykracza poza sferę, którą ustawodawca wyłączył spod tego zakazu, tj. informacji 

o lokalizacji i godzinach pracy apteki ogólnodostępnej i jest jednocześnie zachętą do 

skorzystania z usług tej konkretnej apteki” (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 

dnia 28 września 2017 r., sygn. II GSK 3346/15); 

2) „Program lojalnościowy jest jedną z form reklamy. Programy lojalnościowe 

definiowane są również jako służące przyciągnięciu nowych klientów i zatrzymaniu 

starych, mają za zadanie doprowadzenie do wzrostu sprzedaży poprzez budowanie 

lojalności wśród obecnych najbardziej wartościowych klientów czy jako narzędzia promocji 

konsumenckiej stosowanej w sprzedaży, w którym konsumenci nagradzani są w zależności od 

częstotliwości nabywania produktów lub usług danej firmy i wielkości zakupów. Programy 

lojalnościowe zapewniają nie tylko podniesienie sprzedaży i często osłabienie pozycji 

konkurencji, ale i bezpłatną reklamę, gdyż przyciągają klientów do konkretnych aptek 

zachęcając ich w ten sposób do nabywania produktów leczniczych. (…) Takie czynności jak: 

naliczanie punktów rabatowych, czy udzielanie wyjaśnień i informacji dotyczących programu 

lojalnościowego nie mieszczą się w katalogu usług farmaceutycznych określonych w art. 86 

ust. 2 ustawy z 2001 r. - Prawo farmaceutyczne” (vide m. in. wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 1291/13); 
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3) „W ocenie NSA, w stanie faktycznym niniejszej sprawy zasadnie Sąd 

I instancji uznał, że sama nazwa apteki, która nie ma żadnego uzasadnienia prawnego dla 

stosowania określenia "ceny hurtowe" reklamowała aptekę i jej działalność, sugerując, 

że apteka oferuje leki po niższych, bo hurtowych cenach”. (…) w pełni podzielić należy 

pogląd przedstawiony w uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 11 października 2016 r., sygnatura 

akt II GSK 3397/15, a wskazujący na to, (…) że każdy przeciętnie rozumujący konsument 

powinien zdawać sobie sprawę ze sztywnych cen leków refundowanych oraz odróżniać pojęcie 

obrotu detalicznego od hurtowego, która to argumentacja zmierza do wykazania, że nazwa 

apteki nie mogła wprowadzić przeciętnego konsumenta w błąd, jest w sprawie dotyczącej 

prowadzenia niedozwolonej reklamy apteki bez znaczenia, ponieważ zgodnie z art. 94a p.f. 

zabroniona jest każda reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, a nie tylko 

reklama wprowadzająca konsumentów w błąd” (vide wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2017 r., sygn. akt II GSK 2206/15); 

4) „Kolportaż ulotek reklamowych z ofertą cenową sieci aptek, zawierających nazwę i 

logo apteki oraz wyciąg z listy cenowej, zawierającej wybrane produkty lecznicze - stanowi 

zakazaną reklamę apteki oraz jej działalności w rozumieniu art. 94a ust. 1 p.f. Umieszczenie w 

treści ulotki informacji, iż ceny obowiązują od określonego dnia wskazuje, iż ulotka ta ma 

związek z ofertą okresową i stanowi zachętę dla konsumenta do nabycia wyszczególnionych w 

niej produktów leczniczych (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 

2015 r., sygn. II GSK 2269/13); 

5) „Głównym celem programu ofertowego polegającego na nagradzaniu klientów 

za dokonywanie zakupu produktów w określonych aptekach, jest zachęcanie do 

korzystania z usług tych aptek. Okoliczność, że oprócz programu rabatowego oferowane są 

inne jeszcze usługi świadczone przez aptekę, faktycznie również zachęcające do korzystania z 

określonej apteki, nie zmienia tej oceny, a nawet wzmacnia przekonanie, że te elementy 

programu także służą celom reklamowym. (…) Ustawodawca, ograniczając dopuszczalność 

reklamy leków i zakazując reklamy aptek, ma na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego, kieruje 

się ważnym interesem publicznym w rozumieniu art. 22 Konstytucji RP. W ramach prawidłowo 

funkcjonującego systemu ochrony zdrowia powinny bowiem funkcjonować mechanizmy, które 

pozwalają na zakup leków wtedy, kiedy są one rzeczywiście niezbędne, a nie wtedy, gdy 

pojawia się taka pokusa wywołana reklamą. Z tych powodów reklamy leków i aptek nie można 

uznać za działalność jednoznacznie nakierowaną na dobro pacjentów” (vide wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. II GSK 1667/13); 
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6) „Ustawodawca, formułując w art. 94a ust. 1 p.f. generalnie zakaz reklamy aptek i 

punktów aptecznych, nie miał obowiązku wyraźnego wskazania, że obejmuje on także 

formę tzw. reklamy skojarzeniowej. Zastrzeżenie takie byłoby konieczne, gdyby z ogólnego 

zakazu ustawodawca zamierzał wyłączyć określoną formę reklamy, czego jednak nie uczynił. 

Poza tym, oceniając treść ulotki, należy zawsze mieć na uwadze, że odbiorcą przekazu jest 

przeciętny konsument, który otrzymuje komunikat w kontekście ogólnie, powszechnie 

stosowanych praktyk marketingowych stosowanych na rynku” (vide wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2015 r., sygn. akt II GSK 74/14); 

7) „Analizując przedmiotową praktykę stwierdzone zostało, 

że konsumenci zapoznając się z podanymi cenami otrzymują nieprawdziwe informacje o 

korzyściach jakie uzyskają przez zakup produktów po niższych reklamowanych cenach. 

Konsument otrzymując informacje o dwóch cenach dotyczących tego samego produktu 

w ulotce reklamowej przez wykonanie prostego działania matematycznego - odejmowania 

otrzymuje konkretną wartość pieniężną jaką zaoszczędzi dokonując zakupu po niższej 

cenie w stosunku do wyższej określonej jako „stara cena”. Podanie bardzo małą czcionką 

na obrzeżu strony w odnośniku informacji, iż cena wyższa jest średnią ceną detaliczną 

obliczoną na podstawie zwyczajowych marż, nie ma wpływu na proces podejmowania decyzji 

nabywczej. Tym bardziej, iż jak zostało ustalone we wcześniejszej części decyzji informacja ta 

nie wyjaśniała całego mechanizmu ustalania tej ceny. Dodatkowo konsument nie jest w stanie 

zdefiniować pojęcia „zwyczajowej marży”. W konsekwencji stosowania praktyki polegającej 

na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do możliwej do osiągnięcia korzyści cenowej, 

konsumenci mogli podejmować decyzje, których by nie podjęli, gdyby posiadali kompletne 

informacje o faktycznie stosowanych cenach przez przedsiębiorcę, w efekcie czego naruszone 

były ich ekonomiczne interesy, tym samym stosowana praktyka była nieuczciwą praktyką 

rynkową określoną w art. 5 ust. 3 pkt 5, art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 i 2 upnpr” (vide 

decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – delegatura w Katowicach z dnia 28 

września 2012 r., znak: RKT-61-5/12/SB); 

8) Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki plakatów o treści: 

a) „PACJENCIE zapytaj farmaceutę o TAŃSZY odpowiednik Twojego leku. 

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY ZAMIENNIKA wejdź na stronę (…)”, 

b) „Drogi Pacjencie, posiadamy LEKI ZA ZŁOTÓWKĘ Zapytaj farmaceutę o 

szczegóły”, 

c) „SZANOWNY SENIORZE! Od 01.09.2016 w naszych aptekach ponad tysiąc leków 

otrzymasz BEZPŁATNIE Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
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ze środków publicznych (Dz. U. 2016 poz. 652) Zapytaj o szczegóły farmaceutę”, 

d) „SENIORZE! [podano przykładową listę leków] … i wiele leków do nabycia 

BEZPŁATNIE od 1 września 2016r. Zapytaj o szczegóły farmaceutę”. 

„Treść pierwszego z plakatów: „PACJENCIE zapytaj farmaceutę o TAŃSZY 

odpowiednik Twojego leku. GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY ZAMIENNIKA wejdź na 

stronę (…)” miała na celu zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych odbiorców do 

skorzystania z możliwości nabycia w aptece tańszych odpowiedników. Przekaz ten został 

wzmocniony sformułowaniem „GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY ZAMIENNIKA”. 

Umieszczenie plakatu o ww. treści mogło u odbiorcy wywołać przekonanie, że w tej aptece 

dostępne są tańsze niż w innych aptekach, odpowiedniki leków, a dodatkowo apteka ta 

gwarantuje najniższą ich cenę. (…) Drugi z plakatów „Drogi Pacjencie, posiadamy LEKI ZA 

ZŁOTÓWKĘ Zapytaj farmaceutę o szczegóły” stanowi bezspornie zachętę do zaopatrywania 

się w tej aptece w leki, gdyż według tego plakatu, oferuje ona produkty lecznicze w bardzo 

korzystnej, atrakcyjnej cenie 1 zł. W treści plakatu nie wskazano, których leków taka atrakcyjna 

cena dotyczy. Ten sposób informowania o cenach towarów nie może więc stanowić 

wypełnienia obowiązku informowania o cenach towarów i usług, jak wskazuje strona. (…) 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że z treści tych plakatów nie wynika, 

których osób dokładnie program dotyczy, użyto jedynie ogólnego określenia „SENIORZE”, 

nie określono także dokładnie, które leki mogą być wydane bezpłatnie w ramach tego 

programu. (…) Użycie sformułowania „w naszych aptekach” wskazuje wprost odbiorcy, że te 

leki nabędzie „bezpłatnie w naszych aptekach”. Tym samym wprowadza odbiorcę w błąd, 

sugerując, że w innych aptekach tych leków bezpłatnie pacjent nie otrzyma. (…) ponadto w 

treści plakatów podano (…) „i wiele leków do nabycia BEZPŁATNIE od 1 września 2016r.” 

nie precyzując, o jakie produkty lecznicze chodzi. Tym samym odbiorca takiego przekazu może 

odnieść wrażenie, że oferta bezpłatnych leków może być bardzo bogata i niekoniecznie musi 

dotyczyć ministerialnego programu 75+. (…) Wywieszone przez stronę w izbie ekspedycyjnej 

apteki plakaty, poprzez swoją formę i treść bezspornie zachęcały pacjentów do dokonania 

zakupów w tej aptece wskazując na możliwość zakupu tańszych odpowiedników, gwarantując 

najniższe ceny zamienników leków, oferując leki za złotówkę oraz nieokreśloną bliżej grupę 

leków, bezpłatnych dla seniorów, przy czym nie wskazano, jakiej konkretnie grupy wiekowej 

ta oferta dotyczy” (vide decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w 

Katowicach z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak: DNA.8521.337.2016). 

 

  


