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Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca 

Szefa Kancelarii Sejmu 

W związku z pismem z dnia 2 grudnia 2014 r. znak GMS-WP-173-262/14, przy 

którym został nadesłany poselski projektu us~9wy 

o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, przesyłam w załączeniu stanowisko 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w przedmiotowej 

sprawie. 
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STANOWISKO Nr 65/14/P-VII 

PREZVDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 19 grudnia 2014 r. 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

farmaceutyczne 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, przekazanego przy piśmie pana Adama 

Podgórskiego Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu znak GMS-WP-173-262/14 z dnia 2 

grudnia 2014 r., przedstawia następujące stanowisko: 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zauważa konieczność nowelizacji ustawy 

prawo farmaceutyczne, aby zapewnić pacjentom niezbędny dostęp do leków. 

Prezydium zauważa jednak, że jest to kolejny projekt procedowany drogą, która nie 

zapewnia prawidłowego procesu legislacyjnego. W opinii Prezydium to Minister 

Zdrowia i Rząd, a nie grupy posłów, są odpowiedzialne za zapewnienie niezbędnej 

dostępności do leków wszystkim chorym. 

Przy okazji projektowanej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, Prezydium 

przypomina wielokrotnie zgłaszaną przez samorząd lekarski konieczność zmiany 

przepisów gwarantujących produktom homeopatycznym tzw. uproszczoną procedurę 

dopuszczania ich do obrotu (szczególnie w zakresie braku obowiązku podmiotu 

odpowiedzialności dostarczenia dowodów skuteczności i bezpieczeństwa), która jest 

w oczywistej sprzeczności z zasadami racjonalnej farmakologii i w konsekwencji 

mogą zagrażać bezpieczeństwu pacjentów i jakości opieki zdrowotnej. 
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Warszawa, dnia Z J • ( 2. . 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

2014 r. 

W nawiązaniu do pisma z dnia 2 grudnia 2014 r., GMS-WP-173-262/14, 

dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne 

oraz niektórych innych ustaw, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu 

do wyrażenia opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 

o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie informuję, 

iż do przedstawionego projektu uwag nie zgłaszam. 
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