
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 
oraz Komisji Zdrowia 

nr posiedzenia: 79  nr posiedzenia: 42 

data posiedzenia: 19 kwietnia 2017 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 472, druki 

sejmowe nr 1126, 1222, 1413 i 1413-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Zdrowia Waldemar Kraska. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: 

Mieczysław Augustyn, Wiesław Dobkowski, Adam Gawęda, Mieczysław Golba, Kazimierz 

Kleina, Grzegorz Napieralski, Grzegorz Peczkis, Wojciech Piecha, Krystian Probierz, 

Andrzej Stanisławek, Przemysław Termiński, 

 
senatorowie członkowie Komisji Zdrowia: 

 Margareta Budner, Leszek Czarnobaj, Dorota Czudowska, Jarosław Duda, Tomasz 

Grodzki, Waldemar Kraska, Józef Łyczak, Andrzej Mioduszewski, Bogusława 

Orzechowska, Andrzej Stanisławek, Andrzej Wojtyła,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

podsekretarz stanu Marek Tombarkiewicz ze współpracownikami, 

przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej, Naczelnej Izby Lekarskiej, Związku 

Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacji „Lewiatan”, Federacji Pacjentów Polskich, 

Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów 

Aptecznych i Aptek, Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP, Fundacji 

„Blisko Ciebie”, Forum Polskiej Farmacji, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa przewiduje, że zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej uzyska farmaceuta 

posiadający prawo wykonywania zawodu prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą; 

spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie 

prowadzenie aptek i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający 

prawo wykonywania zawodu. Wydanie zezwolenia uzależniono od liczby mieszkańców 

przypadających na jedną aptekę oraz od odległości od miejsca planowanej lokalizacji apteki do 

najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej. Celem jest zwiększenie dostępności do tych 



 

 

placówek również poza centrami dużych miast. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz. 

Pracownik Biura Legislacyjnego Bożena Langner przedstawiła opinię w sprawie ustawy wraz 

z uwagami i zaproponowała odpowiednie poprawki. 

Wiceminister Marek Tombarkiewicz negatywnie odniósł się do proponowanych zmian. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele organizacji branżowych. 

Komisje odrzuciły wniosek formalny senatora Przemysława Termińskiego o ogłoszenie 

przerwy w obradach komisji. 

Senator Tomasz Grodzki zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. 

Senator Andrzej Mioduszewski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Senator Mieczysław Augustyn zgłosił 3 poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

W wyniku głosowań komisje odrzuciły wniosek o odrzucenie ustawy, przyjęły zaś wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek o odrzucenie ustawy został zgłoszony jako wniosek mniejszości komisji. 

Poprawki senatora Mieczysława Augustyna zostały zgłoszone jako wnioski mniejszości 

komisji. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Stanisławek. 

Sprawozdawcą wniosku mniejszości o odrzucenie ustawy będzie senator Tomasz Grodzki. 

Sprawozdawcą wniosku mniejszości o wprowadzenie poprawek do ustawy będzie senator 

Mieczysław Augustyn. 

 

Konkluzja: 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszości komisji przedstawiły wnioski 

o wprowadzenie poprawek do ustawy oraz o odrzucenie ustawy (druk nr 472 A). 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


