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Warszawa, 24.11.2022 

 

 

  

Główny Inspektor Farmaceutyczny 

Sz. P. Ewa Krajewska 

ul. Senatorska 12 

00-082 Warszawa 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (UD442) pismem o sygnaturze PL.022.3.2022.MZI, uprzejmie 

przedkładamy następujące komentarze oraz propozycje zmian w ustawie. 

 

Komentarze: 

1. Słowem wstępu, stowarzyszenie GRP wspiera koncepcję zlikwidowania konstrukcji, która nie 

sprawdziła się w praktyce tzn. podziału Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na struktury 

wojewódzkie i centralne. Już przeniesienie kompetencji nadzoru nad obrotem hurtowym z poziomu 

WIF na poziom GIF pokazało, że następuje wtedy standaryzacja podejścia, w opozycji do 

„regionalności” interpretacji Prawa farmaceutycznego. Tzw. pionizacja wydaje się więc kierunkiem 

słusznym. Nie wypowiadamy się w zakresie nadzoru nad laboratoriami diagnostycznymi, nie mając 

merytorycznej wiedzy eksperckiej w tym zakresie. Kontrowersje natomiast budzą koncepcje zawarte 

w rozdziałach: 7b (Opłata roczna) oraz 8a (Kontrola). 

2. W uzasadnieniu na stronie 6. znajduje się fragment informujący, iż jednolita inspekcja 

farmaceutyczna „w dalszej perspektywie zwiększy dochody budżetu państwa w zakresie 

wymierzanych kar”, co sugeruje istnienie „ciemnej liczby” naruszeń zapisów ustawy oraz aktów 

wykonawczych, które nie są wykrywane z powodu istnienia odrębnych inspekcji: wojewódzkich oraz 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Sugeruje to, że przedsiębiorcy rynku farmaceutycznego 

od aptek poczynając, na wytwórcach substancji czynnych kończąc (a więc w praktyce pracownicy tych 

przedsiębiorstw), w istotny sposób naruszają przepisy prawa. W dalszej części tego akapitu znajduje 

się zdanie „Zapewni także wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT oraz kar 
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administracyjnych”. Przypomina to planowanie wpływów do budżetu z nakładanych przez policję 

mandatów karnych. Wydaje się, że podobne asumpcje nie przystoją organowi rządowej administracji 

centralnej. Zakłada się niniejszym, że przedsiębiorcy (a w praktyce ich pracownicy) w przeważającej 

ilości są „a priori” uznani za winnych i wystarczy jedynie zwiększyć zasoby Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego, by ten fakt udowodnić, a następnie nałożyć kary administracyjne. 

3. Podobnie represyjne podejście jest przedstawione na stronach 21-22. uzasadnienia. Znaleźć tam 

można następujące zapisy: „Projektowany art. 123h zawiera doprecyzowany i poszerzony zakres 

uprawnień inspektorów podczas kontroli. Poszerzone zostały uprawnienia dotyczące wstępu 

i oględzin miejsc wykonywania działalności, w tym środków przewozowych wykorzystywanych 

w prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje, że zmiana taka, dla efektywnej i realnej kontroli, 

jest konieczna i uzasadniona, albowiem w obecnym stanie faktycznym kontrolowani 

uniemożliwiają dostępu do pomieszczeń, pojazdów, schowków, itd., co do których istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że służą one do faktycznego prowadzenia działalności z zakresu 

wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych. Doprecyzowano przepisy w zakresie żądania przez 

inspektorów dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością. W tym przypadku inspektorzy PIF 

spotykają się z oporem ze strony kontrolowanych, którzy nie przekazują kluczowych dokumentów 

niezbędnych do odtworzenia schematu prowadzenia działalności. W obu wskazanych powyżej 

przypadkach przedsiębiorcy uzasadniają swoje działania brakiem stosownej regulacji. Ponadto 

wprowadzono możliwość legitymowania osób przebywających w miejscu prowadzenia kontroli oraz 

zobowiązania kontrolowanego do usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych, 

w szczególności do usunięcia osób przeszkadzających w jej wykonywaniu. Projektowany 

ust. 3 art. 123h nakłada z kolei na kontrolowanego obowiązek współpracy z kontrolerami 

i doprecyzowuje zakres czynności, do których kontrolowany jest zobowiązany w toku kontroli. 

W ust. 4 art. 123h przewiduje się, że kontrolerzy prowadzący kontrolę będą mogli swobodnie 

poruszać się po terenie objętym kontrolą, nie będą mieli obowiązku uzyskiwania przepustek i nie będą 

podlegać przeszukaniu. Uniemożliwi to obstrukcję kontroli przez kontrolowanych. Praktyka PIF 

pokazuje bowiem, że kontrolowani stosują zapisy swoich wewnętrznych regulaminów obiektów, 

w których wykonywana jest działalność gospodarcza, do opóźniania lub utrudniania 

przeprowadzenia czynności kontrolnych przez kontrolerów. […] Dodano przepis, zgodnie z którym 

inspektorzy podczas przeprowadzania kontroli będą korzystali z ochrony przewidzianej w ustawie 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dla funkcjonariuszy publicznych. Powyższe powinno 

zapewnić bezpieczeństwo inspektorów.” Zacytowane zapisy sugerują, iż przedsiębiorcy (czyli 

w praktyce pracownicy tychże przedsiębiorstw) w swej większości uniemożliwiają inspektorom 

wykonywanie obowiązków, nie przekazują kluczowych dokumentów oraz stosują obstrukcję podczas 

kontroli i inspekcji, a dodatkowo fizycznie zagrażają bezpieczeństwu inspektorów, a co za tym idzie 

GIF musi wprowadzić szerokie uprawnienia dla inspektorów podczas wszystkich przeprowadzanych 

kontroli. Z praktyki zawodowej członków stowarzyszenia GRP rysuje się zgoła inny obraz, wobec 

czego proponujemy zastosowanie ww. specjalnych narzędzi tylko w uzasadnionych przypadkach 

(wskazanych przez uzasadniającego), a nie domyślnie w stosunku do każdego podmiotu. 
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4. Na stronie 23. uzasadnienia znajduje się zapis „[…] partycypowanie w kosztach związanych 

z nadzorem nad rynkiem farmaceutycznym podmiotów na nim funkcjonującym jest zasadniczo 

jedynym sposobem zapewnienia realnej i skutecznej działalności Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego”. Nie znaleźliśmy w proponowanej nowelizacji ustawy zapisów świadczących 

o tym, że fundusze pozyskane z opłat rocznych zostaną przeznaczone na działalność Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego. Jedyne co można znaleźć w zapisach to informacja, że opłaty roczne 

trafią na konto naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 

działalności danego podmiotu. Powyższe wskazuje, że fundusze uzyskane w ramach opłat rocznych 

trafią do budżetu państwa i tylko być może zostaną spożytkowane na realizację celów Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego, natomiast nie jest to gwarantowane. Konstrukcja ta przypomina 

obecne opłaty wnoszone na konto Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego czy Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i pozwala domniemywać, 

że dodatkowy wpływ do budżetu państwa zostanie skonsumowany w ramach potrzeb całego 

państwa, a nie skierowany konkretnie na rzecz Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wobec tego 

podnosimy pytanie: 

a. Jakie zapisy ustawowe gwarantują, że proponowane opłaty roczne będą przeznaczone na 

„partycypowanie w kosztach związanych z nadzorem nad rynkiem farmaceutycznym”? 

5. Na stronie 24. uzasadnienia znaleźć można zapis „Projekt przewiduje również, że opłata roczna 

obejmująca sumę opłat za zezwolenia lub wpisy będzie powiększana o wysokość 0,02% przychodu 

rocznego uzyskanego w poprzednim roku podatkowym”, czyli wprost wprowadza dodatkowy 

podatek poza obecnym systemem podatkowym. O ile wprowadzenie opłaty rocznej można rozważyć, 

zauważając, że podobnie np. obowiązują roczne opłaty za utrzymanie ważności pozwoleń dla 

produktów leczniczych, to wprowadzenie dodatkowego para-podatku karzącego przedsiębiorców 

za wysokość osiągniętych przychodów (nawet nie zysków) jest sprzeczne z podstawowymi zasadami 

konstytucyjnymi równego traktowania podmiotów wobec prawa.  

 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiamy nasze propozycje zmian i korekt do zapisów nowelizacji 

ustawy, pozostając do dyspozycji Pani Minister w toku dalszej korespondencji. 

 

Z poważaniem, 

 

mgr farm. Aleksander Wegner 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący grupy ds. legislacji 
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Zapis proponowany w ramach 

konsultacji publicznych 
Proponowana korekta zapisu Uzasadnienie 

Art. 107zh 

3. Wysokość opłaty rocznej jest zwiększana 

o 0,02% przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. 

zm. 3)) albo ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4)), 

z działalności objętej zezwoleniami lub wpisami, 

o których mowa w ust. 1, osiągniętego przez 

podmiot obowiązany do jej uiszczenia w roku 

podatkowym, o którym mowa w art. 11 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa, poprzedzającym rok. 

4. Opłaty rocznej uiszczanej przez 

mikroprzedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 

oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), nie zwiększa 

się w sposób opisany w ust. 3. 

 

Wykreślenie obu ustępów w całości. 

 

Przedstawiono w punkcie 5. powyżej. Brak 

przekonującego uzasadnienia do różnicowania 

wysokości administracyjnej opłaty rocznej na 

podstawie wielkości przychodów 

przedsiębiorstwa. 
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Art. 107zh 

5. Organem właściwym w sprawie opłaty, 

o której mowa w ust. 1, jest naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy ze względu na miejsce 

prowadzenia działalności objętej zezwoleniem 

lub wpisem, o których mowa w ust. 1. 

  

Jak podniesiono powyżej w punkcie 4. pisma, nie 

znaleźliśmy w proponowanej nowelizacji ustawy 

zapisów świadczących o tym, że fundusze 

pozyskane z opłat rocznych zostaną 

przeznaczone na działalność Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego. Brak jest również 

standardowego zapisu, iż wpływy te stanowią 

dochód budżetu państwa. 

Wobec tego stawiamy pytanie: Jakie zapisy 

ustawowe gwarantują, że proponowane opłaty 

roczne będą przeznaczone na „partycypowanie 

w kosztach związanych z nadzorem nad rynkiem 

farmaceutycznym”? 
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Art. 123c 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny ma prawo 

przeprowadzać kontrolę działalności każdego 

podmiotu, który może posiadać, dokonywać 

obrotu lub pośredniczyć w obrocie produktami 

leczniczymi, substancjami czynnymi lub 

substancjami pomocniczymi w zakresie 

prawidłowości tych czynności oraz jakości 

i warunków przechowywania tych produktów lub 

substancji, z wyłączeniem osób fizycznych 

posiadających produkty lecznicze na własne 

potrzeby lecznicze. 

Art. 123c 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny ma prawo 

przeprowadzać kontrolę działalności każdego 

podmiotu, który może posiadać, dokonywać 

obrotu lub pośredniczyć w obrocie produktami 

leczniczymi, substancjami czynnymi lub 

substancjami pomocniczymi w zakresie 

prawidłowości tych czynności oraz jakości i 

warunków przechowywania tych produktów lub 

substancji, z wyłączeniem osób fizycznych 

posiadających produkty lecznicze na własne 

potrzeby lecznicze. Minister właściwy do spraw 

zdrowia określi, w drodze rozporządzenia sposób 

przeprowadzania takiej kontroli.  

 

Proponowany przepis jest wysoce ogólny i daje 

zbyt duże pole do jego interpretacji oraz 

używania. Tak delikatna materia jak 

przeprowadzanie kontroli podmiotów, które 

tylko „mogą” prowadzić pewne czynności 

powinna być obarczona odpowiednimi 

obostrzeniami, by nie wykorzystywać naturalnej 

przewagi organów państwowych nad 

obywatelami i przedsiębiorcami. Należy 

wprowadzić regulacje na poziomie 

rozporządzenia, określające granice i podstawy 

prawne prowadzania tychże działań. 

 

Art. 123c 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny może 

zwrócić się do Prezesa Urzędu o udostępnienie 

dokumentacji niezbędnej do prowadzenia 

czynności podejmowanych w zakresie 

prowadzonych kontroli. 

Art. 123c 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny może 

zwrócić się do Prezesa Urzędu o udostępnienie 

dokumentacji niezbędnej do prowadzenia 

czynności podejmowanych w zakresie 

prowadzonych kontroli, a Prezes Urzędu bez 

zbędnej zwłoki dokumentację tę udostępnia. 

 

W przypadku pozostawienia oryginalnego zapisu, 

nie jest określone, jak na prośbę o udostępnienie 

powinien zareagować Prezes Urzędu. 
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Art. 123e 

Bez konieczności przeprowadzenia kontroli 

Główny Inspektor Farmaceutyczny może 

dokonywać czynności sprawdzających mających 

na celu: 

1) sprawdzenie rzetelności i terminowości 

prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 78 

ust. 1 pkt 7 i 8; 

2) sprawdzenie dokumentów, o których mowa 

w art. 36z ust. 5–8; 

3) weryfikację danych, zawartych w ewidencji lub 

dokumentach, o których mowa w pkt 1 lub 2. 

Art. 123e 

1. Bez konieczności przeprowadzenia kontroli 

Główny Inspektor Farmaceutyczny może 

dokonywać czynności sprawdzających mających 

na celu: 

1) sprawdzenie rzetelności i terminowości 

prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 78 

ust. 1 pkt 7 i 8; 

2) sprawdzenie dokumentów, o których mowa 

w art. 36z ust. 5–8; 

3) weryfikację danych, zawartych w ewidencji lub 

dokumentach, o których mowa w pkt 1 lub 2. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, 

w drodze rozporządzenia sposób 

przeprowadzania takich czynności 

sprawdzających. 

 

Proponowany przepis jest wysoce ogólny i daje 

zbyt duże pole do jego interpretacji oraz 

używania. Błędnym jest założenie przedstawione 

w uzasadnieniu, iż „Wprowadzenie takiej 

regulacji ma na celu ograniczenie uciążliwości 

kontroli dla przedsiębiorcy, zwłaszcza 

w sytuacjach uzyskania informacji od innych 

organów lub podmiotów o mogących istnieć 

nieprawidłowościach. Dla przeprowadzenia 

analizy i weryfikacji ww. informacji, zawartych 

w dokumentach, nie jest konieczne 

przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia 

działalności gospodarczej, która zawsze wiąże się 

z pewnymi utrudnieniami dla przedsiębiorcy.”. 

Z praktyki wiadomo, że tego typu zapytania mogą 

wymagać wielogodzinnego zaangażowania 

personelu pracodawcy w celu 

wyselekcjonowania danych, weryfikacji ich oraz 

przedstawienia w formacie i zakresie 

(np. czasowym) wymaganym przez organ 

państwowy.  Przepis ten nie daje żadnych ram 

czasowych wykonywania przez przedsiębiorcę, 

nie określa też zakresu danych (który może 

obejmować np. wiele lat). Ponadto zwrócić 
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należy uwagę, że GIF posiada narzędzie w postaci 

systemu ZSMOPL, a wedle zapisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, organ nie 

może żądać podania danych, które są już w jego 

posiadaniu. Wobec powyższego wprowadzenie 

„czynności sprawdzających” powinno zostać 

obwarowane dodatkowymi, 

uszczegółowiającymi zapisami na poziomie 

rozporządzenia, określającymi granice 

i podstawy prawne prowadzania tychże 

czynności. 

 

Art. 123g 

5. Jeżeli doręczenie upoważnienia 

do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa 

w art. 123f ust. 1, jest niemożliwe, kontrolę 

można rozpocząć bez konieczności doręczenia 

upoważnienia, po okazaniu legitymacji 

służbowej. W takim przypadku upoważnienie do 

przeprowadzenia kontroli doręcza się 

kontrolowanemu bez zbędnej zwłoki. 

Art. 123g 

5. Jeżeli doręczenie upoważnienia o którym 

mowa w art. 123f ust. 1, do przeprowadzenia 

kontroli, o której mowa w art. 123d ust. 4, jest 

niemożliwe, kontrolę można rozpocząć bez 

konieczności doręczenia upoważnienia, 

po okazaniu legitymacji służbowej. W takim 

przypadku upoważnienie do przeprowadzenia 

kontroli doręcza się kontrolowanemu bez 

zbędnej zwłoki. 

 

Proponowane uprawnienie zakłada zaistnienie 

sytuacji patologicznej tj. stosowania obstrukcji 

inspekcji/kontroli przed podmiot kontrolowany. 

Nie należy rozciągać jego zapisu na wszystkie 

kontrole, w tym przebiegające w atmosferze 

obopólnego przestrzegania prawa 

kontrole/inspekcje planowe. Sama definicja 

kontroli doraźnej mówi „Kontrolę doraźną 

przeprowadza się bez uprzedniego 

zawiadomienia gdy istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że działalność […] jest prowadzona 
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z naruszeniem wymogów określonych w ustawie” 

i w przypadku takiej nadzwyczajnej kontroli, 

nadzwyczajne uprawnienia mogą być 

dopuszczalne. W przypadku kontroli planowych 

powinny być stosowane rozwiązania prawne 

adekwatne do sytuacji standardowej. 

 

Art. 123g 

8. Osoby, o których mowa w art. 38a ust. 13, 

art. 48 ust. 1, art. 73j ust. 6, art. 84 ust. 1 i w 

art. 88 ust. 1, zatrudnione przez przedsiębiorcę, 

są obowiązane do uczestniczenia w czynnościach 

kontrolnych. 

Art. 123g 

8. Osoby, o których mowa w art. 38a ust. 13, 

art. 48 ust. 1, art. 73j ust. 6, art. 84 ust. 1 i w 

art. 88 ust. 1, zatrudnione przez przedsiębiorcę, 

są obowiązane do uczestniczenia w czynnościach 

kontrolnych, chyba, że ich nieobecność jest 

uzasadniona. 

 

Przepis w proponowanym kształcie zakłada 

dostępność wymienionych osób w trybie siedem 

dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ponieważ 

kontrola doraźna może wystąpić w każdym 

momencie, również poza godzinami pracy 

przedsiębiorcy. Również kontrola planowa może 

kolidować np. z wcześniej już ustalonymi planami 

urlopowymi bądź zdrowotnymi (zabiegi planowe) 

ww. osób. Wobec tego należy z trybu 

bezwzględnego przejść na racjonalny tryb 

uwzględniający życie prywatne pracowników 

przedsiębiorcy. 
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Art. 123g 

11. W przypadku nieobecności kontrolowanego 

lub osoby przez niego upoważnionej, czynności 

kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu 

legitymacji służbowej pracownikowi 

kontrolowanego, który może być uznany 

za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub 

w obecności przywołanego świadka, którym 

powinien być funkcjonariusz publiczny, 

niebędący pracownikiem Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego. 

Art. 123g 

11. W przypadku nieobecności kontrolowanego 

lub osoby przez niego upoważnionej w trakcie 

kontroli, o której mowa w art. 123d ust. 4, 

czynności kontrolne mogą być wszczęte po 

okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi 

kontrolowanego, który może być uznany za 

osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub 

w obecności przywołanego świadka, którym 

powinien być funkcjonariusz publiczny, 

niebędący pracownikiem Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego. 

 

Proponowane uprawnienie zakłada zaistnienie 

sytuacji patologicznej tj. stosowania obstrukcji 

inspekcji/kontroli przed podmiot kontrolowany. 

Nie należy rozciągać jego zapisu na wszystkie 

kontrole, w tym przebiegające w atmosferze 

obopólnego przestrzegania prawa 

kontrole/inspekcje planowe. Sama definicja 

kontroli doraźnej mówi „Kontrolę doraźną 

przeprowadza się bez uprzedniego 

zawiadomienia gdy istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że działalność […] jest prowadzona 

z naruszeniem wymogów określonych w ustawie” 

i w przypadku takiej nadzwyczajnej kontroli, 

nadzwyczajne uprawnienia mogą być 

dopuszczalne. W przypadku kontroli planowych 

powinny być stosowane rozwiązania prawne 

adekwatne do sytuacji standardowej. 
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Art. 123g 

12. W celu prawidłowego i sprawnego 

przeprowadzenia kontroli planowej niezwłocznie 

po rozpoczęciu kontroli inspektor podaje 

kontrolowanemu plan przebiegu kontroli, w tym 

przewidywany okres jej prowadzenia oraz jej 

zakres. 

Art. 123g 

12. W celu prawidłowego i sprawnego 

przeprowadzenia kontroli planowej plan 

przebiegu kontroli, w tym przewidywany okres jej 

prowadzenia oraz jej zakres, jest przedstawiany 

nie później niż 14 dni kalendarzowych przed 

przeprowadzeniem kontroli. 

 

 

 

 

 

 

Wręcz przeciwnie niż sugeruje proponowany 

zapis, informowanie pracowników podmiotu 

kontrolowanego o zakresie kontroli dopiero na 

spotkaniu otwierającym nie sprzyja 

prawidłowemu i sprawnemu przeprowadzeniu 

kontroli planowej. Jest raczej objawem przewagi 

organów państwa nad przedsiębiorcami 

i obywatelami oraz próbą zaskoczenia zakresem 

i przedmiotem kontroli. Wedle wszelkich zasad 

stosowanych w branży farmaceutycznej, zakres 

audytu planowego przedstawia się co najmniej 

na 14 dni przed przeprowadzeniem audytu. 

Art. 123h 

1. W toku kontroli osoby upoważnione do jej 

przeprowadzenia są uprawnione do: 

[…] 

2) dokonywania oględzin środków 

przewozowych, produktów i innych rzeczy 

w zakresie objętym kontrolą; 

Art. 123h 

1. W toku kontroli osoby upoważnione do jej 

przeprowadzenia są uprawnione do: 

[…] 

2) dokonywania oględzin środków 

przewozowych, produktów i innych rzeczy 

w zakresie objętym kontrolą; 

 

Trudno określić, co kryje się pod definicją 

„produktów” (np. czemu nie wymienione są 

produkty lecznicze) w punkcie 2) – prośba 

o doszczegółowienie zapisu przez autorów 

nowelizacji. 
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Art. 123h 

1. W toku kontroli osoby upoważnione do jej 

przeprowadzenia są uprawnione do: 

[…] 

4) żądania okazania wszelkich dokumentów, 

danych i informacji związanych z przedmiotem 

kontroli wraz z ich tłumaczeniem na język polski, 

jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego 

przeprowadzenia kontroli, oraz sporządzenia 

niezbędnych kopii; 

 

 

Art. 123h 

1. W toku kontroli osoby upoważnione do jej 

przeprowadzenia są uprawnione do: 

[…] 

4) żądania okazania wszelkich dokumentów, 

danych i informacji związanych z przedmiotem 

kontroli wraz z ich tłumaczeniem na język polski, 

jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego 

przeprowadzenia kontroli, a dokumenty 

są sporządzone w języku innym niż polski 

i angielski, oraz sporządzenia niezbędnych kopii; 

 

Żądanie tłumaczenia dowolnych dokumentów na 

język polski może stanowić nadmierne 

obciążenie oraz swego rodzaju szykanę, jeśli dane 

dokumenty dostępne są w języku angielskim. Dla 

dobra prawidłowego i sprawnego 

przeprowadzenia kontroli nie powinny być 

kwestionowane dokumenty w języku angielskim, 

będącym standardowym językiem używanym 

w Unii Europejskiej w branży farmaceutycznej. 

Art. 123h 

1. W toku kontroli osoby upoważnione do jej 

przeprowadzenia są uprawnione do: 

 

[…] 

6) legitymowania osoby uczestniczącej w kontroli 

albo fizycznie obecnej w miejscu jej 

przeprowadzania w celu stwierdzenia jej 

Art. 123h 

2. W toku kontroli, o której mowa w art. 123d 

ust. 4, uwzględniając art. 37ata, osoby 

upoważnione do jej przeprowadzenia są 

uprawnione do: 

[…] 

1) legitymowania osoby uczestniczącej w kontroli 

albo fizycznie obecnej w miejscu jej 

przeprowadzania w celu stwierdzenia jej 

 

Proponowane uprawnienie zakłada zaistnienie 

sytuacji patologicznej tj. stosowania obstrukcji 

inspekcji/kontroli przed podmiot kontrolowany. 

Nie należy rozciągać jego zapisu na wszystkie 

kontrole, w tym przebiegające w atmosferze 

obopólnego przestrzegania prawa 

kontrole/inspekcje planowe. Sama definicja 

kontroli doraźnej mówi „Kontrolę doraźną 

przeprowadza się bez uprzedniego 
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tożsamości, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby 

kontroli; 

tożsamości, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby 

kontroli; 

 

 

 

 

 

 

 

 

zawiadomienia gdy istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że działalność […] jest prowadzona 

z naruszeniem wymogów określonych w ustawie” 

i w przypadku takiej nadzwyczajnej kontroli, 

nadzwyczajne uprawnienia mogą być 

dopuszczalne. W przypadku kontroli planowych 

powinny być stosowane rozwiązania prawne 

adekwatne do sytuacji standardowej. Co 

do zasady do legitymowania obywateli 

uprawnieni są funkcjonariusze policji, a narzędzia 

ustawowe współpracy organów policji (i Straży 

Granicznej) są określone w ustawie Prawo 

farmaceutyczne. 

Art. 123h 

1. W toku kontroli osoby upoważnione do jej 

przeprowadzenia są uprawnione do: 

 

[…] 

7) żądania od kontrolowanego lub osoby przez 

niego upoważnionej lub osoby, o której mowa w 

art. 123g ust. 8, niezwłocznego usunięcia 

uchybień porządkowych i organizacyjnych, 

Art. 123h 

2. W toku kontroli, o której mowa w art. 123d 

ust. 4, osoby upoważnione do jej 

przeprowadzenia są uprawnione do: 

[…] 

2) żądania od kontrolowanego lub osoby przez 

niego upoważnionej lub osoby, o której mowa w 

art. 123g ust. 8, niezwłocznego usunięcia 

uchybień porządkowych i organizacyjnych, 

 

Proponowane uprawnienie zakłada zaistnienie 

sytuacji patologicznej tj. stosowania obstrukcji 

inspekcji/kontroli przed podmiot kontrolowany. 

Nie należy rozciągać jego zapisu na wszystkie 

kontrole, w tym przebiegające w atmosferze 

obopólnego przestrzegania prawa 

kontrole/inspekcje planowe. Sama definicja 

kontroli doraźnej mówi „Kontrolę doraźną 

przeprowadza się bez uprzedniego 
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w szczególności usunięcia osób nieuprawnionych 

do przebywania na terenie gdzie jest 

przeprowadzana kontrola lub utrudniających jej 

przeprowadzenie; 

w szczególności usunięcia osób nieuprawnionych 

do przebywania na terenie gdzie jest 

przeprowadzana kontrola lub utrudniających jej 

przeprowadzenie; 

 

 

 

zawiadomienia gdy istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że działalność […] jest prowadzona 

z naruszeniem wymogów określonych w ustawie” 

i w przypadku takiej nadzwyczajnej kontroli, 

nadzwyczajne uprawnienia mogą być 

dopuszczalne. W przypadku kontroli planowych 

powinny być stosowane rozwiązania prawne 

adekwatne do sytuacji standardowej. 

Art. 123h 

4. Inspektorzy farmaceutyczni, inspektorzy do 

spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego, inspektorzy do spraw obrotu 

hurtowego Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego, inspektorzy do spraw 

medycyny laboratoryjnej oraz osoby, o których 

mowa w art. 123g ust. 2, są uprawnieni 

do poruszania się na terenie objętym kontrolą za 

okazaniem legitymacji służbowej lub 

upoważnienia. 

Art. 123h 

4. Inspektorzy farmaceutyczni, inspektorzy do 

spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego, inspektorzy do spraw obrotu 

hurtowego Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego, inspektorzy do spraw 

medycyny laboratoryjnej oraz osoby, o których 

mowa w art. 123g ust. 2, są uprawnieni 

do poruszania się na terenie objętym kontrolą, 

o której mowa w art. 123d ust. 4, za okazaniem 

legitymacji służbowej lub upoważnienia. 

 

Proponowane uprawnienie zakłada zaistnienie 

sytuacji patologicznej tj. stosowania obstrukcji 

inspekcji/kontroli przed podmiot kontrolowany. 

Nie należy rozciągać jego zapisu na wszystkie 

kontrole, w tym przebiegające w atmosferze 

obopólnego przestrzegania prawa 

kontrole/inspekcje planowe. Sama definicja 

kontroli doraźnej mówi „Kontrolę doraźną 

przeprowadza się bez uprzedniego 

zawiadomienia gdy istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że działalność […] jest prowadzona 

z naruszeniem wymogów określonych w ustawie” 

i w przypadku takiej nadzwyczajnej kontroli, 

nadzwyczajne uprawnienia mogą być 
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dopuszczalne. W przypadku kontroli planowych 

powinny być stosowane rozwiązania prawne 

adekwatne do sytuacji standardowej. 

Art. 123h 

1. Przebieg kontroli dokumentowany jest przez 

inspektora odpowiednio w raporcie z kontroli. 

Art. 123h 

1. Przebieg kontroli dokumentowany jest przez 

inspektora w raporcie z kontroli. 

 

Słowo „odpowiednio” wydaje się być 

tu niepotrzebne i prawdopodobnie pozostało 

po edycji zapisu „Przebieg kontroli albo inspekcji 

dokumentowany jest przez inspektora 

odpowiednio w protokole z kontroli albo raporcie 

z inspekcji.” 

At. 123j 

[…] 

2. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się 

z ustaleniami raportu z kontroli, może, 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, złożyć 

zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując 

jednocześnie stosowne wnioski dowodowe. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny jest 

obowiązany rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia 

w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń Główny 

Inspektor Farmaceutyczny uzupełnia raport 

Art. 123j 

[…] 

2. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się 

z ustaleniami raportu z kontroli, może, 

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, złożyć 

zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując 

jednocześnie stosowne wnioski dowodowe. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny jest 

obowiązany rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia 

w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń Główny 

Inspektor Farmaceutyczny uzupełnia raport 

 

W numeracji artykułu wystąpił błąd literowy 

(„At.” zamiast „Art.”). 

Zasadnym jest zastosowanie terminu  

14-dniowego, a nie wyjątkowo krótkiego  

7-dniowego w celu umożliwienia 

kontrolowanemu odniesienie się do treści 

raportu. Siedem dni na zapoznanie się 

z raportem, sformułowanie zastrzeżeń 

lub wyjaśnień w formie pisemnej, uzyskanie 

stosownych podpisów i zatwierdzeń oraz 

załączenie stosownych wniosków dowodowych 
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z kontroli i przedstawia go ponownie 

kontrolowanemu. 

z kontroli i przedstawia go ponownie 

kontrolowanemu. 

jest terminem zbyt krótkim, szczególnie biorąc 

pod uwagę, że kontrolowanemu nie jest znany 

termin dostarczenia raportu i może to nastąpić 

np. w trakcie urlopu pracowników, delegacji 

służbowych itd. Zwracamy uwagę 

na dysproporcję – kontrolowany ma zaledwie 

7 dni na wykonanie ww. czynności, podczas gdy 

Główny Inspektor Farmaceutyczny w celu 

odniesienia się do zastrzeżeń lub wyjaśnień ma aż 

30 dni, czyli ponad cztery razy więcej.  

Art. 123k 

1. Po otrzymaniu raportu z kontroli, o której 

mowa w art. 123c ust. 1 pkt 1-4, kontrolowany 

jest obowiązany do sporządzenia i doręczenia 

Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu 

harmonogramu działań naprawczych, 

stanowiącego odpowiedź na niezgodności 

stwierdzone w tym raporcie, w terminie 20 dni 

od dnia jego doręczenia. 

 

 

 

Art. 123k 

1. Po otrzymaniu raportu z kontroli, o której 

mowa w art. 123c ust. 1 pkt 1-4, kontrolowany 

jest obowiązany do sporządzenia i doręczenia 

Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu 

harmonogramu działań naprawczych, 

stanowiącego odpowiedź na niezgodności 

stwierdzone w tym raporcie, w terminie 30 dni 

od dnia jego doręczenia. 

 

Zasadnym jest zastosowanie terminu 30-

dniowego, a nie 20-dniowego w celu 

umożliwienia kontrolowanemu odniesienie się 

do treści raportu. Dwadzieścia dni na całościowe 

zapoznanie się z raportem, wewnętrzne 

skonsultowanie propozycji oraz terminów 

usunięcia niezgodności, sformułowanie HDN 

w formie pisemnej, uzyskanie stosownych 

podpisów i zatwierdzeń oraz załączenie 

stosownych dokumentów terminem zbyt 

krótkim, szczególnie biorąc pod uwagę, 

że kontrolowanemu nie jest znany termin 

dostarczenia raportu i może to nastąpić 
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np. w trakcie urlopu pracowników, delegacji 

służbowych itd. 

Art. 123k 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania harmonogramu 

działań naprawczych, akceptuje go albo odmawia 

jego akceptacji jeżeli przedstawiony 

harmonogram działań naprawczych nie zapewnia 

usunięcia stwierdzonych uchybień. W przypadku 

odmowy akceptacji harmonogramu działań 

naprawczych Główny Inspektor Farmaceutyczny 

zobowiązuje kontrolowanego, w drodze decyzji, 

do usunięcia w wyznaczonym terminie 

stwierdzonych uchybień. 

Art. 123k 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania harmonogramu 

działań naprawczych, akceptuje go albo odmawia 

jego akceptacji jeżeli przedstawiony 

harmonogram działań naprawczych nie zapewnia 

usunięcia stwierdzonych uchybień. 

1) W przypadku odmowy akceptacji 

harmonogramu działań naprawczych Główny 

Inspektor Farmaceutyczny wzywa 

kontrolowanego w terminie 14 dni do złożenia 

skorygowanego harmonogramu działań 

naprawczych, wraz ze wskazaniem uchybień 

uniemożliwiających jego akceptację. 

2) W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie 

w wyznaczonym terminie lub w razie drugiej 

odmowy akceptacji harmonogramu działań 

naprawczych z powodu nie zapewnia usunięcia 

stwierdzonych uchybień, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny zobowiązuje kontrolowanego, 

 

W celu zapewnienia partnerskiego traktowania 

podmiotów kontrolowanych, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny powinien dać kontrolowanym 

możliwość korekty HDN zgodnie z zaleceniami 

GIF, zanim postępowanie zakończy się 

definitywnym wydaniem decyzji administracyjnej 

do usunięcia w wyznaczonym terminie 

stwierdzonych uchybień. 
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w drodze decyzji, do usunięcia w wyznaczonym 

terminie stwierdzonych uchybień. 

Art. 123k 

Podczas przeprowadzania kontroli inspektor 

farmaceutyczny, inspektor do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego, inspektor do spraw obrotu 

hurtowego Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego oraz inspektor do spraw 

medycyny laboratoryjnej korzystają z ochrony 

przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 

1855) dla funkcjonariuszy publicznych. 

Art. 123k 

Podczas przeprowadzania kontroli, o której 

mowa w art. 123d ust. 4, inspektor 

farmaceutyczny, inspektor do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego, inspektor do spraw obrotu 

hurtowego Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego oraz inspektor do spraw 

medycyny laboratoryjnej korzystają z ochrony 

przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 

1855) dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowane uprawnienie zakłada zaistnienie 

sytuacji patologicznej tj. zaistnienia sytuacji 

bezpośredniego zagrożenia dla inspektora 

przeprowadzającego kontrolę. Nie należy 

rozciągać jego zapisu na wszystkie kontrole, 

w tym przebiegające w atmosferze obopólnego 

przestrzegania prawa kontrole/inspekcje 

planowe. Sama definicja kontroli doraźnej mówi 

„Kontrolę doraźną przeprowadza się bez 

uprzedniego zawiadomienia gdy istnieje 

uzasadnione podejrzenie, że działalność […] jest 

prowadzona z naruszeniem wymogów 

określonych w ustawie” i w przypadku takiej 

nadzwyczajnej kontroli, nadzwyczajne 

uprawnienia mogą być dopuszczalne. 

W przypadku kontroli planowych powinny być 

stosowane rozwiązania prawne adekwatne do 

sytuacji standardowej. 
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Zapis obecny Zapis proponowany Uzasadnienie 

Art. 74 

6. Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej i hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych 

weterynaryjnych pobierana jest opłata. 

 

6a. Za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w 

przypadku wydania zezwolenia na czas 

ograniczony pobiera się opłatę w wysokości 

połowy kwoty, o której mowa w ust. 6. 

 

6b. Opłaty, o których mowa w ust. 6 i 6a, 

stanowią dochód budżetu państwa. 

 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, a w 

odniesieniu do produktów leczniczych 

weterynaryjnych minister właściwy do spraw 

rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6, 

uwzględniając w szczególności rodzaj 

Art. 74 

6. Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej i hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych 

weterynaryjnych pobierana jest opłata. 

 

6a. Za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w 

przypadku wydania zezwolenia na czas 

ograniczony pobiera się opłatę. 

 

 

6b. Opłaty, o których mowa w ust. 6 i 6a, 

stanowią dochód budżetu państwa. 

 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, a w 

odniesieniu do produktów leczniczych 

weterynaryjnych minister właściwy do spraw 

rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6, 

uwzględniając w szczególności rodzaj 

 

Korzystając z możliwości uczestniczenia 

w procesie legislacyjnym, oprócz odniesienia się 

do proponowanej nowelizacji ustawy, 

proponujemy również jedną zmianę 

porządkującą. 

 

Aktualny przepis w randze ustawy nie jest 

wystarczająco elastyczny i może nie pozwalać na 

adekwatne regulowanie poziomu opłat 

w odniesieniu do czynności i poziomu kosztów, 

które wiążą się ze złożonymi przez 

przedsiębiorców wnioskami. Forma 

rozporządzenia regulującego zakres wysokości 

oraz szczegółowy sposób ustalania i pobierania 

opłat w pełni sprawdza się w przypadku opłat 

rejestracyjnych wnoszonych do Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, 

pozwalając na ustalenie adekwatnych opłat 

nawet w przypadkach szczególnych, przykładowo 

dla kategorii „zmiany administracyjne, których 

konieczność dokonania wynika z rozstrzygnięć lub 
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prowadzonej działalności gospodarczej, przy 

czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 

siedmiokrotność minimalnego wynagrodzenia za 

pracę określonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

prowadzonej działalności gospodarczej, przy 

czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 

siedmiokrotność minimalnego wynagrodzenia za 

pracę określonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

aktów prawa miejscowego wydanych przez inne 

organy niezależnie od woli podmiotu 

odpowiedzialnego” czyli w sytuacji, gdy 

np. samorząd lokalny zmieni nazwę ulicy 

wymuszając na przedsiębiorcach składanie 

niezamierzonych zmian w zakresie zmiany adresu 

firmy. Sugeruję zastosowanie sprawdzonego 

w praktyce rozwiązania również do niniejszego 

obszaru. 

 

Proponujemy wykreślenie fragmentu zdania 

o brzmieniu „w wysokości połowy kwoty, o której 

mowa w ust. 6”, co pozwoli Ministrowi Zdrowia 

wydać nowelizację rozporządzenia, stopniując 

kwoty za zmiany zezwolenia w zależności od ilości 

pracy z nią związanej. 

 


