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Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz 

niektórych innych ustaw. 

Pracodawcy RP w pełni popierają proponowane w ustawie regulacje, a w związku z problemem nadmiernego eksportu leków mamy 

nadzieję na możliwie szybkie uchwalenie ustawy. Pozwoliłoby to bowiem przywrócić rynkowi równowagę i tym samym odejść od 

interwencyjnych modeli dystrybucji, stosowanych przez innowacyjne firmy farmaceutyczne. 

Poniżej przesyłamy nasze komentarze oraz propozycje zmian względem przedstawionego do konsultacji projektu ustawy. 

1. W zakresie dotyczącym nowych obowiązków raportowania, powiązanych z planowanym wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (art. 36z, ust. 1 a), poddajemy pod rozwagę odłożenie wejścia w życie tej regulacji do 

czasu stworzenia w. w systemu Wydaje się także niezbędne spójne uregulowanie wszystkich obowiązków raportowania nałożonych na 

podmioty odpowiedzialne, które Prawo farmaceutyczne zawiera, tak aby informacje były przekazywane spójnie, skutecznie i mogły być 

efektywnie gromadzone oraz przetwarzane przez organy administracji. Jeżeli przepis będzie jednak procedowany, proponujemy 

wykreślenie raportowania zwalniania serii i pozostawienie raportowania sprzedaży. Doprecyzowania wymagałoby także to, w jakich 

interwałach czasowych informacje o sprzedaży miałyby być przekazywane do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Przepis musi 

także uwzględniać fakt, że podmioty odpowiedzialne lub inne z grupy podmiotu odpowiedzialnego dokonują także bezpośredniej 

sprzedaży do aptek, a nie jedynie do hurtowni. 
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2. Zmiana w art. 78, ust. 1, pkt 6, która ma - jak rozumiemy - wejść w życie dopiero za 2 lata, w 2017 r.. Do tego czasu będzie 

obowiązywało dotychczasowe brzmieniem art. 78, ust. 1, pkt 6, w którym jest mowa o "kwartalnych raportach". Tymczasem dla leków 

weterynaryjnych wart. 78, ust. 1, pkt 6a wskazano na "miesięczne raporty". W przypadku pozostawienia projektowanego brzmienia art. 

78, ust. 1, pkt 6 konieczne jest - dla zachowania spójności projektowanego przepisu - odsunięcie obowiązywania przepisu karnego art. 

127b, ust. 1 do dnia 1 stycznia 2017 r., tj. do czasu wejścia w życie projektowanego art. 78, ust. 1, pkt 6. 

3. Należy zwrócić szczególną uwagę na projektowany art. 78a, ust. 3, pkt 3. Wydając zgodę na eksport danego produktu, Główny 

Inspektor Farmaceutyczny będzie musiał uwzględnić to, czy na rynku dostępny jest odpowiednik dla danego leku. Z doświadczenia 

wiemy, że to właśnie leki innowacyjne i oryginalne są zwykle przedmiotem eksportu, utrudniającego ich dostępność. Poza tym nawet 

jeśli dany lek innowacyjny ma swój odpowiednik, to nie zawsze pozostaje on dostępny na rynku w ilości odpowiadającej 

zapotrzebowaniu pacjentów. Może więc dojść do sytuacji, że Główny Inspektor Farmaceutyczny w dobrej wierze wyda zgodę na wywóz 

danego leku innowacyjnego, bo jest dla niego zarejestrowany odpowiednik, jednak w praktyce ten drugi nie będzie dla pacjentów 

dostępny w odpowiedniej ilości. Proponujemy wykreślenie tego kryterium z listy podstaw do wydania zakazu wywozu. Zmiana ta ma na 

celu umożliwienie realizacji prawa obywatela do otrzymania produktu leczniczego przepisanego przez lekarza podczas konsultacji 

medycznej, który to produkt w opinii profesjonalisty w sposób najbardziej właściwy i adekwatny ma przeciwdziałać konkretnej jednostce 

chorobowej, z uwzględnieniem charakterystycznych, osobistych cech pacjenta. Powyższe prawa obywatela uszczegóławia Ustawa z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) - która określa zasady refundacji leków. Przewiduje ona co prawda - w art. 44-

obowiązek nałożony na osobę wydającą lek, polegający na poinformowaniu pacjenta o możliwości dokonania substytucji aptecznej leku 

ze względu na czynnik ekonomiczny. Niemniej nadal jest to obowiązek informacyjny i realizacja prawa obywatela do pełnej wiedzy o 

wysokości cen leków i możliwości ich zamiennictwa, zaś ostateczny wybór leku pozostaje autonomiczną decyzją pacjenta. Mając 

powyższe na uwadze - a także fakt, że pewne kategorie leków nie mogą być poddane dowolnemu zamiennictwu, czy to poprzez 

decyzję lekarza o naniesieniu adnotacji na receptę "nie zamieniać" (odzwierciedlone w dokumentacji medycznej pacjenta), czy z uwagi 

na indywidualny terapeutyczny charakter leku - proponujemy wykreślenie przesłanki o dostępności zamiennych produktów leczniczych 

z katalogu przesłanek, którymi Główny Inspektor Farmaceutyczny musi się kierować przy zgłaszaniu sprzeciwu. Reasumując, argument 
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o dostępności odpowiedników nie jest przesłanka. która Główny Inspektorat Farmaceutyczny powinien się kierować podczas sprzeciwu. 

z uwagi na konieczność zapewnia obywatelowi konstytucyjnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. bez zróżnicowania na sytuacje materialna- a takim prawem jest możliwość realizacji farmakoterapii zleconej przez lekarza 

podczas osobistej diagnozy lekarskiej. Inna rzeczą jest realizacja tego uprawnienia przez pacjenta. niemniej to na władzy publicznej 

spoczywa obowiązek zapewnienia dostępności każdej terapii przepisanej przez lekarza. w tym zwłaszcza każdej refundowanej. 

Wszystkie leki refundowane powinny być także dostępne dla aptek. tak aby mogły one realizować swój obowiązek dostaw wynikajacy z 

art. 43. ust. 1. pkt 1 ustawy refundacyjnej. 

4. Poddajemy pod rozwagę usunięcie ustępu 6 w art. 78a. Budzi on bowiem kontrowersje w świetle prawa europejskiego jako 

nieproporcjonalny, noszący wręcz znamiona wywłaszczenia. Przepis wydaje się także niewykonalny (konkretna partia leku nie może 

zaspokoić "każdego żądania" nabywców). Taką opinię wyraził także Minister Spraw Zagranicznych (stanowisko z dnia 03.10.2013 r.) 

wobec bardzo podobnej propozycji przedstawionej przez Ministra Zdrowia w projekcie regulacji dołączonym do projektu nowelizacji 

ustawy refundacyjnej. W konsekwencji tego usunięcia niezbędne byłoby także usunięcie art. 127a, ust. 1, pkt 3 i ust. 2, pkt 2. 

5. Następna uwaga dotycząca projektowanego art. 78a dotyczy brzmienia ust. 10. Z uwagi na konieczność przygotowywania przepisów 

niepozostawiających wątpliwości interpretacyjnych, konieczne jest wprowadzenie modyfikacji projektowanego brzmienia przepisu. 

Tworzenie przez Ministra Zdrowia listy produktów objętych kontrolą eksportu jest kluczowym elementem całej konstrukcji prawnej 

wydawania decyzji zezwalających na wywóz produktów. Przepis w obecnym brzmieniu wymienia informacje Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego i dane gromadzone w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jako bazę do 

powstawania listy Ministra Zdrowia. Tymczasem Zintegrowanego Systemu jeszcze nie ma i nie będzie przez najbliższe minimum 2 lata. 

Należy więc wprowadzić zapis o żródłach alternatywnych do czasu utworzenie w.w systemu. 

6. Należy również zmodyfikować brzemiennie projektowanego art. 3, który to pozostawia w mocy akt wykonawczy wydany na podstawie 

art. 4, ust. 9. Zapewne intencją ustawodawcy jest utrzymanie aktu wykonawczego na podstawie art. 4, ust. 7, pkt 2. Art. 4, ust. 9 ustawy 

Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z póżn. zm.) upoważnia do wydania zgody na sprowadzenie produktu 

leczniczego z zagranicy. 
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7. Zasadna jest również zmiana w projektowanym art. 4, uwzględniająca korektę wadliwej numeracji punktów w nowelizacji. Zapewne nie 

wszystkie mechanizmy prawne opisane w obecnym pkt 2 powinny być odroczone w czasie do 2017 r. Wydaje się, że dotyczyć to 

powinno jedynie raportowania do Zintegrowanego Systemu, czyli zmiany w przepisach art. 36z, ust. 1 a i art. 78, ust. 1, pkt 6. W 

szczególności ważne jest to, aby od razu wszedł w życie obowiązek zgłaszania zamiaru wywozu leków, tj. zmian 

w art. 78, ust. 1, pkt Sb. Powinno także dojść do rozszerzenia katalogu przepisów, które projekt ustawy zawiesza do dnia 1 stycznia 

2017 r. o art. 127b, ust. 3, pkt 1. Art. 4 zawiesza obowiązywanie projektu art. 36z do 2017 r.,. Jeżeli więc przepis nakładający obowiązek 

jest odsunięty w czasie, to o taki sam okres powinien być odsunięty także przepis nakładający karę pieniężną za niedochowanie takiego 

obowiązku. 

8. Prócz wyżej wymienionych głównych uwag, pozwalam sobie również przesłać w załączeniu drobne zmiany redakcyjne. 

Obecne brzmienie projektu 

wart. 36z: 

Zmiany proponowane przez Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej 

-w pkt 2: 
a) po ust. 1 dodaje 

brzmieniu: 
się ust. 1 a w 1 "w art. 36z dodawane ust. 1 a i ust. 4 

otrzymują brzmienie: 
"1 a. Podmiot odpowiedzialny przekazuje 
Głównemu Inspektorowi 
Farmaceutycznemu informację o każdym 
fakcie: 
1) zwolnienia serii produktu leczniczego 
wraz z informacją o numerze, dacie 
ważności i wielkości serii; 
2) sprzedaży produktu leczniczego do 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność 

polegającą na prowadzeniu hurtowni 
farmaceutycznej i do aptek szpitalnych 
lub działów farmacji szpitalnej, szpitali i 
innych przedsiębiorstw podmiotów 

wart. 36z: 
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w 

brzmieniu: 
"1 a. Podmiot odpowiedzialny przekazuje 
Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu 
informację o każdym fakcie: 
1) sprzedaży na terytorium RP przez podmiot 
odpowiedzialny lub innego upoważnionego 
przez ten podmiot przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność polegającą na 
prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej 
produktu leczniczego do [innego 

Uzasadnienie 

Zmiana ma na celu zmniejszenie liczby 
danych, które muszą być 
sprawozdawane do Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego. Ograniczenie 
zakresu danych nie wpłynie na poprawę 
obecności produktów na rynku, a jedynie 
będzie generowało dodatkowe koszty dla 
podmiotów odpowiedzialnych. Nie będą 
się one przekładały na cel, który 
projektowany przepis ma osiągnąć. 
Przepis musi uwzględniać fakt, że 

podmiot odpowiedzialny może nie 
handlować lekiem, lecz posiłkować się tu 
innym hurtownikiem z grupy kapitałowej. 
Ponadto w przepis powinien określać, że 
to podmiot odpowiedzialny lub "jego 
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leczniczych"; 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
"4. Minister właściwy do spraw zdrowia 
określi, w drodze rozporządzenia, zakres 
przekazywanych danych, o których mowa 
w ust. 1 a pkt 2, oraz sposób i format ich 
przekazywania, mając na celu 
zapewnienie jednolitości przekazywanych 
danych, a także zapewnienie zachowania 
tajemnicy handlowej". 

"Art. 78a. 1. Przedsiębiorca prowadzący 
działalność polegającą na prowadzeniu 
hurtowni farmaceutycznej zgłasza 
Głównemu Inspektorowi 
Farmaceutycznemu zamiar wywozu poza 
granice Rzeczypospolitej Polskiej leków, 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego lub 
wyrobów medycznych, zawartych w 
wykazie, o którym mowa w ust. 10". 

przedsiębiorcy prowadzącego działalność 
polegającą na prowadzeniu hurtowni 
farmaceutycznej lub do aptek szpitalnych, lub 
działów farmacji szpitalnej, szpitali i innych 
przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, lub 
aptek ogólnodostępnych], 
ALTERNATYWNIE [do podmiotów 
uprawnionych do zakupu produktów 
leczniczych w hurtowni farmaceutycznej, 
określonych odrębnymi przepisami"]; 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
"2. Minister właściwy do spraw zdrowia 
określi, w drodze rozporządzenia, zakres 
przekazywanych danych, o których mowa w 
ust. 1 a pkt 1 , oraz sposób i format ich 
przekazywania, mając na celu zapewnienie 
jednolitości przekazywanych danych, a także 
zapewnienie zachowania tajemnicy 
handlowej". 

-w pkt 6: 
"w dodawanym art. 78a ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność 
polegającą na prowadzeniu hurtowni 
farmaceutycznej zgłasza Głównemu 
Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar 
wywozu poza granice Rzeczypospolitej 
Polskiej produktów leczniczych, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobów medycznych, 
zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 
10. 

hurtownik" z grupy mogą sprzedawać leki 
również do aptek. 

Poprawka ma na celu uniknięcie 

niespójności pojęciowej ustawy z dnia 6 
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z póżn. 
zm.). Ustawa ta posługuje się 
zdefiniowanym w tzw. słowniczku ustawy 
- tj. art. 2, pkt 32 - pojęciem "produktu 
leczniczego", a nie "leku", które jest 
zdefiniowane w art. 2, pkt 1 O Ustawy z 
dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, 
poz. 696 z późn. zm.). 
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4) "dane identyfikujące odpowiednio 
produkt leczniczy, środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrób medyczny w 
danej wielkości i dawce, jeżeli 
dotyczy: 

a) nazwę, postać 
farmaceutyczną, drogę 
podania, wielkość 
opakowania, numer serii, 
datę ważności albo 
sposób zastosowania lub 
właściwości". 

5) "ilość produktu leczniczego, środka 
spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobu medycznego podlegającego 

wywozowi". 

"3. Główny Inspektor Farmaceutyczny, w 
celu ochrony zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa zdrowotnego, zgłasza 
sprzeciw wobec zamiaru wywozu za 
granicę produktu leczniczego, środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia 

-w pkt 6: 
"w dodawanym art. 78a, ust. 2, pkt 4 i art. 
78a, ust. 2, pkt 4, lit. a otrzymują 
brzmienie: 

4) dane identyfikujące odpowiednio produkt 
leczniczy, środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wyrób 
medyczny w danej wielkości opakowania i 
mocy, jeżeli dotyczy: 

-w pkt 6: 

a) nazwę, postać 
farmaceutyczną, moc, drogę 
podania, wielkość 
opakowania, numer serii, datę 
ważności albo sposób 
zastosowania lub 
właściwości". 

"w dodawanym art. 78a ust. 2 pkt 5 
otrzymuje brzmienie: 

5) liczba opakowań jednostkowych produktu 
leczniczego, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 
wyrobu medycznego podlegającego 
wywozowi". 

-w pkt 6: 
"w dodawanym art. 78a ust. 3 otrzymuje 
brzmienie: 

Poprawka ma na celu uszczegółowienie 
przepisu, zgodne z pojęciami przyjętymi 
w ustawie Prawo farmaceutyczne i 
kompleksowością danych. 

Poprawka ma na celu uszczegółowienie 
przepisu, zgodne z pojęciami przyjętymi 
w ustawie Prawo farmaceutyczne, i 
zastąpienie spójnika "oraz" alternatywą 

zwykłą- "lub". 

Poprawka ma na celu zastąpienie 

spójnika "oraz" alternatywą zwykłą "lub" 
w celu zapewnienia spójności projektu 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny, w celu przepisu. Wobec faktu, iż GIF w ramach 
ochrony zdrowia publicznego i uznania administracyjnego będzie 
bezpieczeństwa zdrowotne o, może z łosić ocęniaL_ z(!sadnoś~ zakazu W'f'!I_OZU 
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żywieniowego oraz wyrobu medycznego, 
o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania 
zgłoszenia, biorąc pod uwagę:". 

sprzeciw wobec zamiaru wywozu za granicę przepisu musi dawać temu organowi 
produktu leczniczego, środka spożywczego możliwość, a nie przymus sprzeciwu 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wobec wywozu leków. 
wyrobu medycznego, o którym mowa w ust. 
1, w terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zgłoszenia, biorąc pod uwagę:" 

"3) dostępność odpowiedników, w -w pkt 6: 
rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 12 "w dodawanym art. 78a, ust. 3 skreśla się 
maja 2011 r. o refundacji leków, środków pkt 3". 
spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych". 

Należy zwrócić szczególną uwagę na 
projektowany art. 78a, ust. 3, pkt 3. 
Wydając zgodę na eksport danego 
produktu, Główny Inspektor 
Farmaceutyczny będzie musiał 
uwzględnić to, czy na rynku dostępny 
jest odpowiednik dla danego leku. Z 
doświadczenia wiemy, że to właśnie leki 
innowacyjne i oryginalne są zwykle 
przedmiotem eksportu, utrudniającego 
ich dostępność. Poza tym nawet jeśli 
dany lek innowacyjny ma swój 
odpowiednik, to nie zawsze pozostaje on 
dostępny na rynku w ilości 

odpowiadającej zapotrzebowaniu 
pacjentów. Może więc dojść do sytuacji, 
że Główny Inspektor Farmaceutyczny w 
dobrej wierze wyda zgodę na wywóz 
danego leku innowacyjnego, bo jest dla 
niego zarejestrowany odpowiednik, 
jednak w praktyce ten drugi nie będzie 
dla pacjentów dostępny w odpowiedniej 
ilości. Proponujemy wykreślenie tego 
kryterium z listy podstaw do wydania 
zakazu wywozu. Zmiana ta ma na celu 
umożliwienie realizacji prawa obywatela 
do otrzymania produktu leczniczego 
przepisanego przez lekarza podczas 
konsultacji medycznej, który to produkt w 
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opinii profesjonalisty w sposób 
najbardziej właściwy i adekwatny ma 
przeciwdziałać konkretnej jednostce 
chorobowej, z uwzględnieniem 
charakterystycznych, osobistych cech 
pacjenta. Powyższe prawa obywatela 
uszczegóławia Ustawa z dnia 12 maja 
2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r., 
Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) - która 
określa zasady refundacji leków. 
Przewiduje ona co prawda - w art. 44 -
obowiązek nałożony na osobę wydającą 
lek, polegający na poinformowaniu 
pacjenta o możliwości dokonania 
substytucji aptecznej leku ze względu na 
czynnik ekonomiczny. Niemniej nadal 
jest to obowiązek informacyjny i 
realizacja prawa obywatela do pełnej 
wiedzy o wysokości cen leków i 
możliwości ich zamiennictwa, zaś 
ostateczny wybór leku pozostaje 
autonomiczną decyzją pacjenta. Mając 
powyższe na uwadze - a także fakt, że 
pewne kategorie leków nie mogą być 
poddane dowolnemu zamiennictwu, czy 
to poprzez decyzję lekarza o naniesieniu 
adnotacji na receptę "nie zamieniać" 
(odzwierciedlone w dokumentacji 
medycznej pacjenta), czy z uwagi na 
indywidualny terapeutyczny charakter 
leku - proponujemy wykreślenie 
przesłanki o dostępności zamiennych 
produktów lecznic~ch z katalogu 
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przesłanek, którymi Główny Inspektor 
Farmaceutyczny musi się kierować przy 
zgłaszaniu sprzeciwu. Reasumuj~c. 

l 
argument o dost~Qności odQowiedników 

' nie jest Qrzesłank~. któr~ Główn~ 
l nsQektorat F armaceutvczn~ QOWinien 
si~ kierować Qodczas SQrzeciwu. z uwagi 
na konieczność zaQewnia ob~atelowi 
konstvtuc~jnego Qrawa do świadczeń 

OQieki zdrowotnej finansowan~ch ze 
środków Qubliczn~ch. bez zróżnicowania 
na svtuacj~ materialn~ - a takim Qrawem 
jest możliwość realizacji farmakoteraQii 
zleconej Qrzez lekarza QOdczas osobistej 
diagnoz~ lekarskiej. In n~ rzecz~ jest 
realizacja tego UQrawnienia Q rzez 
Qacjenta. niemniej to na władz~ 
QUblicznej sQocz~a obowi~zek 
zaQewnienia dost~Qności każdej teraQii l 

QrzeQisanej Q rzez lekarza, w t~m 
zwłaszcza każdej refundowanej. 
Wsz~stkie leki refundowane Qowinn~ b~ć 
także dost~Qne dla aQtek, tak ab~ mogłv 
one realizować swój obowi~zek dostaw 
~nikaj~c~ z art. 43. ust. 1, Qkt 1 usta~ 
refundac~jnej. 

7 
"5. Brak sprzeciwu, o którym mowa w -w pkt 6: Poprawka ma na celu zastąpienie 

ust. 3, oznacza możliwość dokonania "w dodawanym art. 78a ust. 5 otrzymuje spójnika "oraz" alternatywą zwykłą "lub" 
wywozu produktu leczniczego, środka brzmienie: w celu zapewnienia spójności projektu 
spożywczego specjalnego przeznaczenia przepisu. 
żywieniowego oraz wyrobu medycznego, 5. Brak sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, 
o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 oznacza możliwość dokonania wywozu 
dni liczonych od dnia upływu terminu na produktu leczniczego, środka spożywczego 
dokonanie sprzeciwu, o którym mowa w specialneQo przeznaczenia żvwienioweQo lub 
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ust. 3". wyrobu medycznego, o którym mowa w ust. 
1, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu 
terminu na dokonanie sprzeciwu, o którym 
mowa w ust. 3". 

"6. Sprzeciw jest jednoznaczny z ~-w pkt 6: 
obowiązkiem dokonania sprzedaży "w dodawanym art. 78a skreśla się ust. 6". 
produktu leczniczego, środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobu medycznego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
ilości określonej w zgłoszeniu zamiaru 
wywozu przez przedsiębiorcę 
prowadzącego hurtownię 
farmaceutyczną do podmiotu 
prowadzącego obrót detaliczny lub 
podmiotu leczniczego w celu realizacji 
świadczeń zdrowotnych, na każde jego 
żądanie". 

"10. Minister właściwy do spraw zdrowia, 
na podstawie informacji przekazywanych 
przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego, gromadzonych w 
zintegrowanym systemie monitorowania 
obrotu produktami leczniczymi oraz 
innych informacji dotyczących 
dostępności do produktów leczniczych, 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, ogłasza, w 
drodze obwieszczenia, wykaz leków, 
środków spożywczych specjalnego 

-w pkt 6: 
"w dodawanym art. 78a ust. 10 otrzymuje 
brzmienie: 
10. Minister właściwy do spraw zdrowia, na 
podstawie informacji przekazywanych przez 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub 
gromadzonych w zintegrowanym systemie 
monitorowania obrotu produktami 
leczniczymi, lub innych informacji 
dotyczących dostępności do produktów 
leczniczych, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
lub ~obów medycznych, ogłasza, 

Tworzenie przez Ministra Zdrowia listy 
produktów objętych kontrolą eksportu 
jest kluczowym elementem całej 
konstrukcji prawnej wydawania decyzji 
zezwalających na wywóz produktów. 
Przepis w obecnym brzmieniu wymienia 
informacje Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego i dane gromadzone w 
Zintegrowanym Systemie Monitorowania 
Obrotu Produktami Leczniczymi jako 
bazę do powstawania listy Ministra 
Zdrowia. Tymczasem Zintegrowanego 
Systemu jeszcze nie ma i nie będzie 
przez najbliższe minimum 2 lata. Należy 
więc wprowadzić zapis o żródłach 
alternatywnych do czasu utworzenie w.w 
systemu. 

Projektowana zmiana ma na celu 
wprowadzenie tzw. alternatywy zwykłej 
pomiędzy przesłankami, na podstawie 
których Minister Zdrowia ogłasza w 
drodze obwieszczenia wykaz produktów 
leczniczych, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych zagrożonych brakiem 
dostępności na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana ta ma 
na celu doprecyzowanie ustępu w taki 
sposób, aby: bez wątpliwości i dowolnej 

10 



przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych zagrożonych 
brakiem dostępności na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej". 

1 O l "d) dawkę". 

11 
"Art. 3. Akty wykonawcze wydane na 
podstawie art. 4 ust. 9 i art. 78 ust. 3 i 4 
ustawy, o której mowa w art. 1, 
zachowują moc do dnia wejścia w życie 
aktów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 4 ust. 9 i art. 78 ust. 3 i 4 
ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 
2016 r.". 

w drodze obwieszczenia, wykaz produktów 
leczniczych, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych zagrożonych 
brakiem dostępności na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej". 

- art. 29, ust. 4, pkt 1, lit. d otrzymuje 
brzmienie: 

"d) moc". 

art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"art. 3. Akty wykonawcze wydane na 
podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 i art. 78 ust. 3 i 4 
ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują 
moc do dnia wejścia w życie aktów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 
ust. 7 pkt 2 i art. 78 ust. 3 i 4 ustawy, o której 
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2016 r.". 

interpretacji było wiadomo, na podstawie 
jakich przesłanek i ich hierarchii Minister 
ogłasza ww. wykaz. Poprawka ma na 
celu także zastąpienie spójnika "oraz" 
alternatywą zwykłą "lub" w celu 
zapewnienia spójności projektu przepisu, 
a także ciągłości terminologicznej -
poprzez zastąpienie wyrazu "leków", 
słowem "produktów leczniczych". 

Poprawka ma na celu zachowanie 
spójności pojęciowej ustawy. 

Przedmiotowa poprawka ma na celu 
wyeliminowanie omyłki redakcyjnej, która 
spowodowałaby pozostawanie w mocy 
aktu wykonawczego wydanego na 
podstawie art. 4, ust. 9. Jest to 
niemożliwe z uwagi na fakt, iż wskazana 
jednostka normatywna nie zawiera 
delegacji do wydania aktu 
wykonawczego, a upoważnia ministra 
właściwego do spraw zdrowia do 
wydania zgody na sprowadzenie 
produktu leczniczego z zagranicy. 
Zapewne intencją ustawodawcy jest 
utrzymanie aktu wykonawczego 
wydanego na podstawie art. 4, ust. 7, 
pkt 2. 
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"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 
2, pkt 9 i pkt 16 w zakresie dodania art. 
127b ust. 3 pkt 3-5 ustawy, o której 
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2017 r.". 

art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 w 
zakresie dodania art. 36z ust. 1 a, 78 ust. 1 
pkt 6, pkt 9, pkt 16 w zakresie dodania art. 
127b ust. 1 i ust. 3 pkt 1 i pkt 3-5 ustawy, o 
której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z 
dniem 1 stycznia 2017 r.". 

Zasadna jest również zmiana w 
projektowanym art. 4, uwzględniająca 
korektę wadliwej numeracji punktów w 
nowelizacji. Zapewne nie wszystkie 
mechanizmy prawne opisane w obecnym 
pkt 2 powinny być odroczone w czasie 
do 2017 r. Wydaje się, że dotyczyć to 
powinno jedynie raportowania do 
Zintegrowanego Systemu, czyli zmiany w 
przepisach art. 36z, ust. 1 a i art. 78, ust. 
1, pkt 6. W szczególności ważne jest 
to, aby od razu wszedł w życie 
obowiązek zgłaszania zamiaru 
wywozu leków, tj. zmian 
w art. 78, ust. 1, pkt 6b. Powinno także 
dojść do rozszerzenia katalogu 
przepisów, które projekt ustawy zawiesza 
do dnia 1 stycznia 2017 r. o art. 127b, 
ust. 3, pkt 1. Art. 4 zawiesza 
obowiązywanie projektu art. 36z do 2017 
r.,. Jeżeli więc przepis nakładający 
obowiązek jest odsunięty w czasie, to o 
taki sam okres powinien być odsunięty 
także przepis nakładający karę pieniężną 
za niedochowanie takiego obowiązku. 
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