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W odpowiedzi na interpelację nr 8212 z dnia 25 czerwca 2020 r., złożoną przez Panią 

Poseł Iwonę Michałek, dotyczącą domniemanych praktyk niektórych aptek 

ogólnodostępnych, jakich podmioty je prowadzące miały się dopuszczać we wczesnym 

okresie pandemii koronawirusa, niniejszym Minister Zdrowia przedstawia następujące 

wyjaśnienia w sprawie.

Odnośnie pytania o to, czy do Ministerstwa Zdrowia napływają lub napływały sygnały 

dotyczące nieuczciwych praktyk mających jakoby polegać na wydawaniu bez recepty 

produktów leczniczych, możliwość wydawania których jest uzależniona od okazania 

recepty, jak również na sprzedawaniu opisanych przez panią poseł preparatów 

antybakteryjnych w pakietach z suplementami diety w taki sposób, aby w nabywcy 

wyrobić przekonanie o tym, że mogą one zwiększyć odporność na koronowirusa, 

Minister Zdrowia informuje, że zgodnie z jego wiedzą takie sygnały nie docierały do 

Ministerstwa Zdrowia. Kwestie te dotyczą obrotu detalicznego lekami i poniekąd reklamy 

suplementów diety w zakresie prezentowania ich w sposób niekorespondujący z ich 

faktycznym przeznaczeniem. W zakresie tych dwu obszarów tematycznych Minister 

Zdrowia nie jest organem kompetentnym, a poza tym nie był  równie informowany o tego 

typu przypadkach przez organy faktycznie kompetentne. Nadzór nad obrotem lekami 

oraz m.in. wyrobami medycznymi na poziomie detalicznym sprawują wojewódzcy 

inspektorzy farmaceutyczni, którzy w ramach administracji zespolonej podlegają 
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wojewodom, jak również Narodowy Fundusz Zdrowia – w zakresie refundacji. Minister 

Zdrowia nie identyfikuje sygnałów od wojewodów, czy Funduszu, które dotyczyłyby 

zjawisk, czy praktyk, o których pisała pani poseł.

Odnośnie problematyki prezentacji suplementów diety, kompetencje leżą po stronie 

właściwych organów inspekcji sanitarnej, która również nie sygnalizowała poważnego 

problemu w tym zakresie. 

Oczywiście do Ministra Zdrowia, w okresie od ogłoszenia stanu epidemii, a nawet 

wcześniej – stanu zagrożenia epidemicznego, wpływały dość liczne zgłoszenia 

negatywnych zjawisk dotyczące sprzedaży aptecznej. Dotyczyły one jednak głównie 

ograniczeń dostępności do niektórych towarów z asortymentu typowo aptecznego 

(niekoniecznie leków) oraz incydentalnego braku określonego reżimu sanitarnego w tych 

podmiotach. Częste były również, przez krótki czas, sygnały dotyczące spekulowania 

cenami deficytowych towarów typu maski ochronne, rękawiczki jednorazowe czy 

preparaty antybakteryjne. Sytuacja ta była jednak krótkotrwała i szybko wróciła do 

normy, zaś sygnały jakie w tym temacie były do resortu kierowane, jako dotyczące 

nieuczciwych zachowań handlowych, były przekierowywane do organu kompetentnego, 

jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W kontekście powyższego, odpowiadając na sformułowane przez interpelanta pytania 2 

 i 3 Minister Zdrowia informuje, że sam fakt, iż do organu nie wpływały sygnały osób 

fizycznych, czy zawiadomienia organów w powyższych tematach, świadczy o tym, 

że zjawiska te, o ile miały miejsce, nie przybrały znaczącej skali i mogły mieć raczej 

wymiar jednostkowy.

W związku z tym, że sygnały te nie docierały, tym samym Minister Zdrowia nie polecał 

podległym sobie organom przeprowadzać czy zlecać stosownych kontroli omawianych 

zjawisk czy praktyk. Jak również napisano wyżej, Minister Zdrowia nie otrzymywał 

zawiadomień o prowadzeniu takich kontroli z inicjatywy samych organów, na podstawie 

powziętych przez nie same informacji o ew. nieprawidłowościach. 

Należy również mieć na względzie, że sam fakt pandemii istotnie ograniczył możliwości 

prowadzenia w ostatnich miesiącach kontroli w aptekach ogólnodostępnych oraz 

punktach aptecznych. 

Odnosząc się do pytania o negatywne konsekwencje dla tych, którzy omawianych 

praktyk mieliby się dopuszczać, oraz charakter i wymiar tych konsekwencji, Minister 

Zdrowia wyjaśnia, że zgłaszane problemy dotyczą aktywności o różnym charakterze. 
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Różne w związku z tym, wymierzane przez różne organy i na podstawie różnych ustaw 

są możliwe związane z nimi konsekwencje prawne. Z jednej bowiem strony wskazywane 

przez panią poseł Michałek zjawiska miały dotyczyć kwestii nieuczciwości praktyk 

handlowych, z drugiej – prezentacji w określony, wprowadzający w błąd konsumenta – 

suplementów diety, z trzeciej nielicujących z regułami obrotu lekami praktyk dotyczących 

wydawania bez recepty leków przeznaczonych do wydawania z przepisu lekarza.

Dla tak zróżnicowanych zachowań przewidziane są w stosownych przepisach prawa 

określone, różne od siebie, formy dolegliwości. Każdy przypadek niezgodności tych 

zachowań z prawem podlegać musi indywidualnej ocenie właściwego rzeczowo organu. 

W związku z tym nie sposób udzielić jednej uniwersalnej odpowiedzi o ewentualną 

odpowiedzialność karną czy administracyjną. Nadto Minister Zdrowia, jako organ, który 

w żadnej z tych spraw kar by nie nakładał ani ich nie wymierzał, nie powinien również 

wypowiadać się za te organy.

Licząc że powyższe wyjaśnienia okażą się wystarczające, łączę wyrazy szacunku.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
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