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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek, 

w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8176 Pani Poseł Magdaleny Łośko w sprawie 

zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne, niniejszym informuję o następującym 

stanowisku Ministra Zdrowia.

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego z dnia 11 września 2019 r. miała na celu 

określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na 

opakowaniach produktów leczniczych stosowanych do ludzi, jako konsekwencja 

implementacji przepisów Unii Europejskiej. Ponadto ustawą nowelizującą wprowadzono 

m.in. nowy przepis art. 77a, odnoszący się do umów zawieranych pomiędzy podmiotami 

odpowiedzialnymi a hurtowniami, dotyczących przechowywania lub dostarczania leków 

w imieniu podmiotu odpowiedzialnego. Zgodnie z przedmiotowym przepisem: 

„1. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej może zawrzeć umowę z podmiotem odpowiedzialnym 

o przechowywanie lub dostarczanie w imieniu podmiotu odpowiedzialnego produktu 

leczniczego, co do którego podmiot odpowiedzialny uzyskał pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu.

(…)

3. Zakres umowy, o której mowa w ust. 1 musi być zgodny z zakresem zezwolenia na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wskazywać właściciela produktu leczniczego 
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oraz adres i unikalny identyfikator hurtowni farmaceutycznej, o którym mowa w art. 83 

ust. 2 pkt. 2, w której przechowywane będą produkty lecznicze objęte umową.

4. Czynności określonych w umowie, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej nie może zlecać 

podwykonawcom.”.

– przy czym cytowany ust. 4 wszedł w życie z dniem 1 lipca br.

W kontekście przywołanego przepisu nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że podmiot 

odpowiedzialny jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, jednakże nie posiada żadnej 

infrastruktury, tj. w szczególności magazynów, sprzętu ani zaplecza logistycznego, które 

pozwoliłoby mu na fizyczne posiadanie tego produktu. Najczęściej podmiot 

odpowiedzialny rozporządza swoim produktem poprzez ustanowionych w danym kraju 

przedstawicieli.

Wprowadzenie omawianego przepisu, w tym również jego ust. 4, stanowi transpozycję 

unijnego rozporządzenia Nr 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 (Dz. Urz. UE L 32 z 09.02.2016, str. 1), 

które weszło w życie z dniem 29 lutego 2016 r., ale z uwagi na obowiązki, które są w nim 

nakładane na podmioty odpowiedzialne, wytwórców lub importerów produktów 

leczniczych oraz przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi, jest 

stosowane od dnia 9 lutego 2019 r. Omawiany przepis nie stanowi wobec powyższego 

autonomicznej regulacji wprowadzonej przez krajowego prawodawcę wedle jego 

własnego uznania, tylko znajduje swe uzasadnienie i źródło w prawie unijnym, które 

stosować obowiązane jest każde państwo członkowskie (w tym także w drodze 

stosownej transpozycji przepisów unijnych na przepisy krajowe).

Nadto, nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, że dodany ust. 4 art. 77a ustawy z dnia 

6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne był elementem ustawy nowelizującej tę 

ustawę, procedowanej jeszcze w 2019 r. Niezrozumiały jest więc postulat zmiany 

omawianego przepisu zgłaszany tuż przed jego wejściem w życie. Z samego tego faktu 

wynika brak możliwości podjęcia, przeprowadzenia i skutecznej finalizacji, w tak krótkim 

czasie, jakichkolwiek oczekiwanych działań legislacyjnych (nawet przy założeniu, 
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że w ocenie Ministra Zdrowia zasługiwały by one na uwzględnienie, co jest dyskusyjne, 

o czym w dalszej części niniejszego pisma).

Art. 77a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozpatrywany 

całościowo, służy zapewnieniu stosowania art. 20 lit. b rozporządzenia Nr 2016/161, 

który – jak już wskazano powyżej – przewiduje obowiązek weryfikacji niepowtarzalnego 

identyfikatora produktu leczniczego fizycznie znajdującego się w hurtowni 

farmaceutycznej, chyba że taki produkt leczniczy został przekazany z wyznaczonej 

w pisemnej umowie przez podmiot odpowiedzialny hurtowni farmaceutycznej, która 

w imieniu tego podmiotu odpowiedzialnego ma prowadzić dystrybucję danego produktu. 

Nowelizowana ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w jej 

brzmieniu nieuwzględniającym jeszcze rzeczonej nowelizacji z 2019 r., nie zawierała 

regulacji stanowiących o możliwości zawierania umów pomiędzy podmiotem 

odpowiedzialnym a hurtownią farmaceutyczną, w przedmiocie przechowywania 

produktów leczniczych w hurtowni. Jednocześnie rozporządzenie Nr 2016/161 wyraźnie 

odwołuje się do takich umów. Tym samym było konieczne uregulowanie możliwości 

zawierania tych umów, przy jednoczesnym określeniu niezbędnych elementów treści 

samej umowy, jak i sposobu przekazywania stosownych informacji do Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego.

Co więcej, zwrócić należy uwagę, że art. 77a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne stanowi odrębną regulację od przepisów rozdziału 7 załącznika do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 509) dotyczącego czynności zlecanych 

pomiędzy przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej. Wprowadzenie ograniczenia w art. 77a ust. 4 analizowanej ustawy, 

który stanowi, że czynności określonych w umowie, o której mowa w art. 77a ust. 1, 

przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej nie może zlecać podwykonawcom, ma na celu – należy ponownie 

powtórzyć– zapewnienie prawidłowej i skutecznej realizacji obowiązku weryfikacji 

autentyczności produktów leczniczych. Treść art. 20 lit. b rozporządzenia nr 161/2016 

stanowi, że hurtownik nie weryfikuje autentyczności produktu leczniczego otrzymanego 

od hurtownika wyznaczonego w pisemnej umowie przez posiadacza pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu do dystrybucji w jego imieniu produktów objętych pozwoleniem 

na dopuszczenie do obrotu. W przypadku zatem, gdy istniałaby możliwość podzlecania 

czynności będących przedmiotem umowy, o której mowa w art. 77a ust. 1 ustawy z dnia 
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6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, mogłoby dochodzić do sytuacji, 

że weryfikacja autentyczności produktu leczniczego następowałaby dopiero na 

końcowym etapie obrotu, tj. w momencie jego dostarczenia do apteki. Taki model 

powodowałby obejście obowiązku weryfikacji autentyczności produktów leczniczych na 

etapie obrotu hurtowego. Wprowadzenie przepisów o możliwości zawierania umów 

pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym a hurtownią farmaceutyczną pozwoliła też na 

uregulowanie kwestii przechowywania w hurtowniach farmaceutycznych bezpłatnych 

próbek reklamowych produktów leczniczych należących do podmiotu odpowiedzialnego. 

Norma art. 23 rozporządzenia nr 2016/161, wskazując na różnice cech łańcucha dostaw 

obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich, pozostawiła 

do uregulowania na poziomie krajowym wyłączeń w zakresie weryfikacji oraz wycofania 

z bazy danych niepowtarzalnego identyfikatora. Określiła, iż obowiązek ten zostanie 

nałożony na hurtownika, który dokonuje dostawy produktów leczniczych do podmiotów 

prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi. Stąd też zaszła konieczność 

uregulowania przez polskiego ustawodawcę tych wyłączeń przy uwzględnieniu 

uregulowań krajowych.

Jednocześnie należy wskazać, że nie jest i nie było kwestią oczywistą, że hurtownie 

farmaceutyczne i inne uprawnione podmioty prowadzące we własnym imieniu obrót 

produktami leczniczymi, nie posiadają możliwości i kompetencji w zakresie transportu 

i logistyki, gdyż jakoby miałyby nie posiadać własnych środków transportu oraz 

wykwalifikowanego personelu. Należy w tym kontekście przypomnieć, że przepisy 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne nie zmieniły się w omawianym 

zakresie od 2001 r., wobec czego, zgodnie z art. 65 tejże ustawy obrót produktami 

leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w tej ustawie. Żaden 

przepis ustawy (obecnie za wyjątkiem art. 77a) odnoszący się do problematyki 

prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, nie zezwalał na prowadzenie obrotu 

produktami leczniczymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Było to spowodowane 

tym, że transport stanowi immanentny element obrotu, wynikający wprost z jego definicji 

i jest przedłużeniem magazynowania transportowanych produktów. W praktyce więc 

hurtownie często uwzględniają w swym portfolio transport, ponieważ są one 

zarejestrowane jako spółki „córki” i zarządza nimi jednocześnie przedsiębiorca 

prowadzący daną hurtownię, czy hurtownie. 

Reasumując należy wskazać, iż przedstawione argumenty nie wpłynęły na zmianę 

oglądu analizowanej sytuacji przez Ministra Zdrowia, w związku z czym nie zasługują na 
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uwzględnienie, a tym samym nie będą w przedmiotowym zakresie przeprowadzone 

prace legislacyjne. Jednocześnie jak wskazano powyżej, przedmiotowy przepis był 

elementem nowelizacji procedowanej w 2019 r., zatem od września ubiegłego roku 

zainteresowani mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie profilu prowadzonej 

działalności do nowych rozwiązań.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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