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SPRA WOZDANIE 

KOMISJI ZDROWIA 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
- Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych 
ustaw (druk nr 2997). 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 3 7 ust. l i art. 40 ust. l regulaminu Sejmu -

skierował w dniu 10 grudnia 2014 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Zdrowia 

do pierwszego czytania. 

Komisja Zdrowia po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu 

powyższego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 16 grudnia 2014 r. oraz 18 i 19 marca 

2015 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Komisja - zgodnie z art. 43 ust 3 regulaminu Sejmu - przedstawia, na żądanie 

wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości: 

l) wart. l w pkt 6 po lit. a dodać lit. aa w brzmieniu: 

"aa) po ust. l dodaje się ust. la-l f w brzmieniu: 

"la. W celu realizacji obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę prowadzącego 
hurtownię farmaceutyczną, o których mowa w ust. l pkt 5 i art. 36z ust. l, podmiot 
odpowiedzialny, wytwórca lub importer produktów leczniczych obowiązani są 
samodzielnie lub z udziałem innych uprawnionych podmiotów zapewnić 

przedsiębiorcy prowadzącemu hurtownię farmaceutyczną stałe dostawy 
refundowanych produktów leczniczych, objętych zakresem posiadanego przez 
przedsiębiorcę zezwolenia, w ilości niezbędnej do zaspokajania potrzeb 
pacjentów. 



Ib. Ilość niezbędna do zaspokajania potrzeb pacjentów, o której mowa w ust. la, to 
łączna ilość produktów leczniczych wynikająca z zamówień aptek i punktów 
aptecznych, potwierdzonych receptami lekarskimi albo zapotrzebowaniami, o 
których mowa w art. 96 ust. l pkt 3. 

l c. Produkty lecznicze, o których mowa w ust. l a, przeznaczone przez podmiot 
odpowiedzialny, wytwórcę lub importera na zaspokojenie stałych dostaw 
refundowanego produktu leczniczego w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów nie 
podlegają eksportowi lub wywozowi oraz dostarczane są wyłącznie podmiotom 
które nabywają je w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów i złożą zamówienie, o 
którym mowa w ust. l d. 

l d. Zamówienie dotyczące refundowanych produktów leczniczych dokonywane w 
celu zaspokojenia potrzeb pacjentów zawiera oświadczenie, że objęte 

zamówieniem produkty lecznicze nabywane są w tym celu. 

l e. Odmowa dostawy refundowanego produktu leczniczego dopuszczalna jest 
wyłącznie po wykonaniu zobowiązania dotyczącego wielkości rocznych dostaw, 
określonego we wniosku o objęcie refundacją, o którym mowa wart. 25 ustawy z 
dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

lf. Odmowa, o której mowa w ust. le, wymaga uzasadnienia. Do odmowy stosuje 
się przepisy art. 37z ust. 5 i 7.","; 

-poseł T. Dziuba, Cz. Hoc, J. Hrynkiewicz, D. Piontkowski, L. Sprawka, A. Zalewska 

2) w art. l w pkt 9 w lit. d w ust. 4c wyrazy "może cofnąć" zastąpić wyrazem "cofa"; 

- poseł Cz. Hoc 

3) wart. l w pkt 15 w lit. c wart. 103 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny w przypadku cofnięcia zezwolenia z przyczyn 
określonych w ust. l, cofa zezwolenia na prowadzenie innych aptek lub punktów 
aptecznych prowadzonych przez przedsiębiorcę, któremu cofnięto zezwolenie."; 

-poseł T. Dziuba, Cz. Hoc, J. Hrynkiewicz, D. Piontkowski, L. Sprawka, A. Zalewska 

4) wart. l w pkt 21, wart. 127c w ust. 3 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub importer produktów leczniczych, który nie 
dopełnił obowiązku, o którym mowa wart. 78 ust. la lub l c;". 

-poseł T. Dziuba, Cz. Hoc, J. Hrynkiewicz, D. Piontkowski, L. Sprawka, A. Zalewska 

Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

1-1 Janina Okrągły 1-1 Tomasz Latos 
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Projekt 

 

 

 

U S T AWA  

z dnia ……………………….2015 r. 

o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw1), 2) 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 

2008 r. Nr. 45, poz. 271, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Apteki, działy farmacji szpitalnej, przedsiębiorcy prowadzący 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, 

prowadzące obrót produktami leczniczymi, o których mowa w ust. 1, 

prowadzą ewidencję tych produktów.”, 

b) uchyla się ust. 6, 

c) w ust. 7 w pkt 2 uchyla się lit. e, 

d) w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów 

leczniczych weterynaryjnych na wniosek ministra właściwego do spraw 

rolnictwa, może w przypadku klęski żywiołowej lub innego zagrożenia 

                                                 
1) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu … pod numerem …, zgodnie 

z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. Nr 239, poz. 2039 
oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm 
i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. 
WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 
20, str. 337). 

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, 
ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 
1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 
788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 
82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. 
poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245 oraz z 2014 r. poz. 822 i 1491. 
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życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt wydać zgodę na sprowadzenie z 

zagranicy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2, 3 i 5, produktu 

leczniczego, który jednocześnie:”; 

2) w art. 36z: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Podmiot odpowiedzialny przekazuje do Zintegrowanego Systemu 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi informację o: 

1) każdym fakcie zwolnienia serii produktu leczniczego zamieszczonego w 

wykazie, o którym mowa w art. 78a ust. 14, wprowadzanego do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o numerze, dacie 

ważności i wielkości serii, 

2) każdym fakcie zbycia produktu leczniczego przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, aptece 

szpitalnej lub działowi farmacji szpitalnej, szpitalowi lub innemu 

przedsiębiorstwu podmiotu leczniczego, 

3) stanach magazynowych produktów leczniczych 

– w zakresie danych określonych w art. 72a ust. 2 pkt 1 lit. a–e i pkt 2–4.”, 

b) dodaje się ust. 3–9 w brzmieniu: 

„3. Podmiot odpowiedzialny jest obowiązany do przedstawienia innych 

informacji dotyczących dostępności produktu leczniczego związanych z 

informacjami określonymi w ust. 2 na żądanie ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w terminie 2 dni 

roboczych od momentu otrzymania żądania, w zakresie w nim określonym. 

4. Podmioty uprawnione do obrotu detalicznego produktami leczniczymi, 

przedsiębiorcy zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi i 

podmioty prowadzące jednostki, o których mowa w art. 36g ust. 1 pkt 18 lit. b, 

składają zamówienie na zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, w 

odniesieniu do produktów leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa 

w art. 23a ust. 1 pkt 2–5, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyrobów medycznych objętych wykazem określonym w art. 

37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
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medycznych, w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego 

doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.  

5. Odmowa realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, następuje 

niezwłocznie, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego 

doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. 

6. Odmowa realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, w zakresie 

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych wykazem określonym w 

art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, zawiera uzasadnienie. 

7. Kopia odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 4, w 

zakresie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych wykazem, o 

którym mowa w art. 78a ust. 14, podmiot składający zamówienie przekazuje 

niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.  

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, w formie elektronicznej lub 

pisemnej, przechowuje się przez okres trzech lat i udostępnia organom 

Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na żądanie. 

9. W przypadku powzięcia przez Prezesa Urzędu lub Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego informacji o naruszeniu przez podmiot 

odpowiedzialny lub przedsiębiorcę zajmującego się obrotem hurtowym 

produktami leczniczymi obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do 

produktów leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 

pkt 2–5, organy te niezwłocznie informują o tym fakcie ministra właściwego do 

spraw zdrowia.”; 

3) w art. 37ao dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Postępowanie o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego lub 

postępowanie o skrócenie czasu obowiązywania zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego 

zawiesza się w przypadku gdy wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte 
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postępowanie, o którym mowa w art. 127, art. 127b lub art. 127c, do wydania 

ostatecznej decyzji w tym postępowaniu. 

4. Zawieszenie postępowania dotyczy również podmiotu, w którym 

właścicielem, wspólnikiem, współwłaścicielem, członkiem organu jest osoba 

będąca właścicielem, wspólnikiem, współwłaścicielem, członkiem organu 

przedsiębiorcy, względem którego wszczęte zostało postępowanie, o którym 

mowa w art. 127, art. 127b lub art. 127c, do wydania ostatecznej decyzji w tym 

postępowaniu.”; 

4) w art. 70 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy art. 95a, art. 99 ust. 2 i 3, art. 100 ust. 1–3, art. 101–104 oraz art. 107 

stosuje się odpowiednio.”; 

5) po art. 72 dodaje się art. 72a w brzmieniu: 

„Art. 72a. 1. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi są przetwarzane dane o obrocie: 

1) produktami leczniczymi, 

2) środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobami medycznymi, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją 

i ustaleniu urzędowej ceny zbytu, 

3) produktami leczniczymi sprowadzanymi w trybie art. 4, 

4) środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

sprowadzonymi w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006. r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z 

późn. zm.4)) 

– dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zakres przekazywanych i przetwarzanych danych obejmuje: 

1) dane identyfikujące odpowiednio produkt leczniczy, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, jeżeli 

dotyczy: 

a) kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 

b) numer serii, 

c) unikalny kod,  
                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 

1228 i Nr 230, poz. 1511, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016, z 2014 
r. poz. 1662 i 1722 oraz z 2015 r. poz. 35. 
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d) datę ważności, 

e) nazwę podmiotu odpowiedzialnego albo nazwę podmiotu 

uprawnionego do importu równoległego albo nazwę podmiotu 

działającego na rynku spożywczym, albo nazwę wytwórcy wyrobu 

medycznego lub jego autoryzowanego przedstawiciela, lub 

dystrybutora, lub importera, 

f) kraj sprowadzenia, w przypadku produktów leczniczych 

dopuszczonych do obrotu w trybie art. 4, lub środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonych w trybie 

art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia; 

2) liczbę opakowań jednostkowych będących przedmiotem transakcji i 

przesunięć magazynowych, wraz z jego określeniem, oraz liczbę 

opakowań jednostkowych na stanie magazynowym; 

3) wartość netto zbytych opakowań jednostkowych bez uwzględnienia 

rabatów, upustów, bonifikat oraz wartość netto opakowań jednostkowych 

posiadanych na stanie magazynowym; 

4) dane identyfikujące zbywcy i nabywcy, z wyłączeniem danych 

dotyczących osób fizycznych nabywających produkty, o których mowa w 

ust. 1, w celach terapeutycznych, poza zakresem prowadzonej działalności 

gospodarczej: 

a) firmę i adres, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo 

inne równoważne  (z uwzględnieniem nazwy kraju), podmiotu 

posiadającego ustawowe uprawnienie do prowadzenia obrotu 

produktem leczniczym, środkiem spożywczym specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym albo jego 

nabycia i stosowania w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, 

b) nazwę, jeżeli występuje, adres miejsca prowadzenia obrotu albo 

miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz, jeżeli dotyczy, 

identyfikator z Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 

Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych 

Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych albo 
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identyfikator z Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni 

Farmaceutycznej albo numer księgi rejestrowej z Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, 

c) numer NIP lub REGON. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są raz na dobę. 

4. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami 

Leczniczymi Główny Inspektor Farmaceutyczny zamieszcza informacje o 

zgłoszeniu lub uchyleniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 78a ust. 3, 

uwzględniając dane, o których mowa w art. 78a ust. 2, z wyłączeniem numeru 

serii.”; 

6) w art. 78: 

a) w ust. 1: 

– uchyla się pkt 6, 

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a–6d w brzmieniu: 

„6a) przekazywanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania 

Obrotu Produktami Leczniczymi informacji o przeprowadzonych 

transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach 

magazynowych do innych hurtowni farmaceutycznych: 

a) produktów leczniczych, 

b) produktów leczniczych sprowadzonych w trybie art. 4, 

c) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych, dla których 

wydana została decyzja o objęciu refundacją i ustaleniu 

urzędowej ceny zbytu, 

d) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006. r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia 

– w zakresie danych określonych w art. 72a ust. 2; 

6b) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa 

kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami 

leczniczymi weterynaryjnymi wraz ze strukturą tego obrotu; 
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6c) zgłaszanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego zamiaru, o 

którym mowa w art. 78a; 

6d) przedstawianie innych informacji dotyczących dostępności 

produktu leczniczego związanych z informacjami określonymi w 

pkt 6a, na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia lub 

organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w terminie 2 

dni roboczych od momentu otrzymania żądania, w zakresie w 

nim określonym;”, 

b) uchyla się ust. 3; 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze 

rozporządzenia, zakres danych przekazywanych w raportach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 6b, sposób i format ich przekazywania, mając na celu 

zapewnienie jednolitości przekazywanych raportów oraz identyfikacji 

produktów leczniczych weterynaryjnych.”; 

7) po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu: 

„Art. 78a. 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na 

prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej zgłasza Głównemu Inspektorowi 

Farmaceutycznemu zamiar: 

1) wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub  

2) zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  

– produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym 

mowa w ust. 14. 

2. Zgłoszenie zamiaru, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwę (firmę) i adres albo siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej; 

2) numer wydanego zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej;  

3) numer NIP i REGON; 

4) dane identyfikujące odpowiednio produkt leczniczy, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, jeżeli 

dotyczy: 
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a) kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 

b) numer serii,  

c) datę ważności, 

d) nazwę podmiotu odpowiedzialnego, podmiotu uprawnionego do 

importu równoległego, nazwę wytwórcy wyrobów medycznych, jego 

autoryzowanego przedstawiciela, dystrybutora albo importera, albo 

nazwę podmiotu działającego na rynku spożywczym; 

5) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego podlegającego 

wywozowi lub zbyciu. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny może wnieść, w drodze decyzji, 

sprzeciw wobec zamiaru wywozu lub zbycia, o których mowa w ust. 1, w 

terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia, biorąc pod 

uwagę:  

1) zagrożenie brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym 

mowa w ust. 14;  

2) znaczenie danego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego zawartych w 

wykazie, o którym mowa w ust. 14, dla zdrowia publicznego. 

4. Decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności.  

5. Sprzeciw lub uchylenie sprzeciwu podlega publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a informacja w 

tym zakresie jest przekazywana organom kontroli finansowej oraz właściwym 

organom celnym. Z chwilą publikacji sprzeciwu lub uchylenia sprzeciwu 

uznaje się go za skutecznie doręczony.  

6. W przypadku wezwania do uzupełnienia zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 1, bieg terminu na wniesienie sprzeciwu ulega zawieszeniu.  

7. Od sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, strona może złożyć wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do 
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Głównego Inspektora Farmaceutycznego w terminie 7 dni od dnia publikacji 

sprzeciwu. 

8. Informację o wniesieniu sprzeciwu oraz informację o wyniku 

ponownego rozpoznania sprawy Główny Inspektor Farmaceutyczny zamieszcza 

w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.  

9. Niewniesienie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza 

możliwość dokonania w terminie 30 dni od dnia jego upływu wywozu lub 

zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego. 

10. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu 

hurtowni farmaceutycznej dokonujący wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, 

zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14, w imieniu innej hurtowni 

farmaceutycznej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, nie zgłasza zamiaru wywozu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli 

zamiar wywozu został zgłoszony przez hurtownię farmaceutyczną, w imieniu 

której dokonuje wywozu, pod warunkiem niezgłoszenia przez Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego sprzeciwu na dokonanie wywozu. 

11. O dokonaniu wywozu lub zbycia, o których mowa w ust. 9, 

przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej informuje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w terminie 

7 dni od dnia dokonania wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

12. W przypadku wniesienia sprzeciwu przedsiębiorca prowadzący 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej jest 

obowiązany do sprzedaży produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wyłącznie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ilości określonej w zgłoszeniu 

zamiaru wywozu lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji świadczeń opieki 

zdrowotnej na tym terytorium. 
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13. Po upływie 30 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, przedsiębiorca 

prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej 

może ponownie zgłosić zamiar, o którym mowa w ust. 1.  

14. Minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie informacji 

przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, 

gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami 

Leczniczymi lub innych informacji dotyczących dostępności do produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobów medycznych, uwzględniając dynamikę obrotu, ogłasza co 

najmniej raz na 2 miesiące, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

15. Obwieszczenie określone w ust. 14 jest ogłaszane w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia. 

16. Do postępowania prowadzonego w zakresie wydania sprzeciwu, o 

którym mowa w ust. 3, nie stosuje się art. 10, przepisów działu II rozdział 2 i 5 

oraz art. 98 Kodeksu postępowania administracyjnego.”; 

8) w art. 80 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w 

brzmieniu: 

„4) gdy na wnioskodawcę w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku 

nałożono karę pieniężną na podstawie art. 127, art. 127b lub art.127c.”; 

9) w art. 81: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przedsiębiorca wbrew przepisom art. 78a dokonał wywozu lub zbycia: 

a) bez uprzedniego zgłoszenia Głównemu Inspektorowi 

Farmaceutycznemu, 

b) przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu określonego w 

art. 78a ust. 3, 

c) wbrew sprzeciwowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego.”; 

b) w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:  

„4a) naruszył przepisy art. 36z w odniesieniu do produktów leczniczych 

objętych refundacją.”,  
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c) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w 

brzmieniu: 

„3) w przypadku rezygnacji z prowadzonej działalności.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu: 

„4a. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej nie 

podlega wygaśnięciu do czasu zakończenia postępowań kontrolnych lub 

administracyjnych. 

4b. Jeżeli w wyniku zakończonego postępowania kontrolnego lub 

administracyjnego zachodzą przesłanki do wydania decyzji o cofnięciu 

zezwolenia na prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny cofa zezwolenie; wygaśnięcia nie stwierdza się. 

4c. Główny Inspektor Farmaceutyczny w przypadku cofnięcia 

zezwolenia z przyczyn określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 4, może cofnąć 

zezwolenie na prowadzenie innych hurtowni farmaceutycznych 

prowadzonych przez przedsiębiorcę, któremu cofnięto zezwolenie.”; 

10) art. 86a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 86a. Zakazane jest zbywanie produktów leczniczych przez aptekę 

ogólnodostępną lub punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece 

ogólnodostępnej lub innemu punktowi aptecznemu.”; 

11) w art. 87 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

 „5. Produkty lecznicze o nadanej kategorii dostępności, o której mowa w 

art. 23a ust. 1 pkt 2–5, albo środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyroby medyczne objęte refundacją, nabywane przez 

podmiot wykonujący działalność leczniczą mogą być stosowane wyłącznie w 

celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i nie mogą być zbywane poza przypadkiem określonym w art. 106 ust. 

3 pkt 1. 

6. W przypadku powzięcia informacji o zbywaniu przez podmiot 

wykonujący działalność leczniczą produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych wbrew zakazowi określonemu w ust. 5, organy Państwowej 

Inspekcji Farmaceutycznej informują o tym właściwy organ prowadzący rejestr 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 
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ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 217, z późn. zm.5)).”; 

12) w art. 95 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu: 

„1b. Apteka, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej są obowiązane 

do przekazywania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach 

magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych aptek, punktów 

aptecznych lub działów farmacji szpitalnej: 

1) produktów leczniczych,  

2) produktów leczniczych sprowadzanych w trybie art. 4, 

3) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 

medycznych, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 lub 

4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, 

4) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia 

– w zakresie danych określonych w art. 72a ust. 2. 

1c. Podmioty, o których mowa w ust. 1b, są obowiązane do 

przedstawienia innych informacji dotyczących dostępności produktu 

leczniczego związanych z informacjami określonymi w ust. 1b na żądanie 

ministra właściwego do spraw zdrowia lub organów Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej, w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania żądania, 

w zakresie w nim określonym.”; 

13) po art. 95 dodaje się art. 95a w brzmieniu: 

„Art. 95a. 1. W przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt 

apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku 

zapewnienia dostępu do: 

1) produktu leczniczego wydawanego na receptę, 

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 

619, 1138, 1146, 1491 i 1626. 
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2) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  

– jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem 

Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi 

właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który 

ustala przyczyny braku tego dostępu. 

2. W przypadku, gdy w okresie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania 

pierwszej informacji dotyczącej niewykonania obowiązku, o którym mowa w 

ust. 1, brak dostępu do danego produktu leczniczego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego zostanie 

zgłoszony w co najmniej 5% aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie 

województwa, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, po uprzedniej 

weryfikacji dostępności tego produktu, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, na terenie danego 

województwa, w ciągu 3 dni roboczych, ustala przyczyny braku tego dostępu. 

3. W przypadku, gdy podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, 

aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej, nie może zapewnić dostępu do 

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych stosowanych w przedsiębiorstwie 

tego podmiotu leczniczego, kierownik apteki lub działu farmacji szpitalnej jest 

obowiązany niezwłocznie poinformować o tym, za pośrednictwem 

Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, 

właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który 

ustala przyczyny braku tej dostępności.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lub 3, wojewódzki inspektor 

farmaceutyczny niezwłocznie informuje Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego o braku dostępności i jej przyczynach. 

5. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny ustala dostępność w obrocie hurtowym: 

1) produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o 
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których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – w przypadku, 

o którym mowa w ust. 2; 

2) produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego stosowanych w przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego – w przypadku, o którym mowa w ust. 3.”; 

14) w art. 96 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera pisemne 

potwierdzenie osoby uprawnionej do wystawiania recept w zakresie 

prowadzonej działalności.”; 

15) w art. 101 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu: 

„5) na wnioskodawcę w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nałożono 

karę pieniężną na podstawie art. 127, art. 127b lub art. 127c.”; 

16) w art. 103: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka: 

1) prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu; 

2) naruszyła przepis art. 86a.”, 

b) w ust. 2: 

– pkt 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a) apteka przekazuje, z wyłączeniem: 

a) Inspekcji Farmaceutycznej,  

b) Narodowego Funduszu Zdrowia, 

c) systemu informacji medycznej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia 

– dane umożliwiające identyfikację indywidualnego pacjenta, 

lekarza lub świadczeniodawcy;”, 

– uchyla się pkt 6, 

– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 
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„9) apteka w sposób uporczywy narusza przepisy art. 95 ust. 1b lub 

1c lub art. 95a.”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny w przypadku cofnięcia 

zezwolenia z przyczyn określonych w ust. 1, może cofnąć zezwolenie na 

prowadzenie innych aptek lub punktów aptecznych prowadzonych przez 

podmiot, któremu cofnięto zezwolenie.”; 

17) w art. 104 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

 „2a. W przypadku rezygnacji z prowadzonej działalności gospodarczej, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, zezwolenie na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej nie podlega wygaśnięciu do czasu zakończenia postępowań 

kontrolnych lub administracyjnych.”; 

2b. Jeżeli w wyniku zakończonego postępowania kontrolnego lub 

administracyjnego zachodzą przesłanki do wydania decyzji o cofnięciu 

zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej, wojewódzki inspektor 

farmaceutyczny cofa zezwolenie; wygaśnięcia nie stwierdza się.”; 

18) w art. 106 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) podmioty lecznicze wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne lub w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, na 

podstawie umowy, zawartej przez uprawnione do tego podmioty, pod 

warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie podstawowej 

działalności apteki;”; 

19) w art. 108 w ust. 4 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w 

brzmieniu: 

 „8) sprzeciwu, o którym mowa w art. 78a ust. 3.”; 

20) w art. 115 w ust. 1: 

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) wydaje decyzje, o których mowa w art. 108 ust. 4 pkt 1–3, pkt 4 lit. b i 

c, pkt 5, pkt 7 lit. a i pkt 8;”, 

b) dodaje się pkt 10–12 w brzmieniu: 
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„10) przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia tygodniowy 

raport dotyczący dostępności produktów, o których mowa w art. 78 

ust. 1 pkt 6a; 

11) dokonuje analizy skali, przyczyn i skutków braku dostępności do 

produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których 

mowa w art. 95a ust. 1, w zakresie sprawowanego nadzoru nad 

obrotem tych produktów, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych; 

12) niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

analizę skali, przyczyn i skutków braku dostępności do produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w art. 95a 

ust. 1, w zakresie sprawowanego nadzoru nad obrotem tych 

produktów.”; 

21) po art. 126a dodaje się art. 126b w brzmieniu: 

„Art. 126b. Kto, narusza zakaz zbycia produktów leczniczych z apteki 

ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej, innej 

apteki ogólnodostępnej lub innego punktu aptecznego, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”; 

22)  art. 127 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 127. 1. Karze pieniężnej podlega ten kto bez wymaganego 

zezwolenia lub wbrew jego warunkom wykonuje działalność w zakresie 

prowadzenia: 

1) hurtowni farmaceutycznej lub 

2) apteki ogólnodostępnej, lub 

3) punktu aptecznego. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysokości do 

500.000 zł, uwzględniając okoliczności oraz zakres naruszenia przepisów 

ustawy.”; 
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23) po art. 127a dodaje się art. 127b–127d w brzmieniu: 

„Art. 127b. 1. Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca prowadzący 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, który wbrew 

przepisom art. 78a: 

1)  dokonał wywozu lub zbycia: 

a) bez uprzedniego zgłoszenia Głównemu Inspektorowi 

Farmaceutycznemu, 

b) przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu, określonego w art. 

78a ust. 3, 

c) wbrew sprzeciwowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego; 

2) nie poinformował Głównego Inspektora Farmaceutycznego o dokonanym 

wywozie lub zbyciu; 

3) odmawia wykonania obowiązku zbycia produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1: 

1) pkt 1, wymierza się w wysokości do 5% wartości rocznego obrotu netto 

nie mniejszej jednak niż dwukrotna wartość wywiezionych lub zbytych 

produktów bez uprzedniego zgłoszenia lub przed upływem terminu na 

zgłoszenie sprzeciwu, określonego w art. 78a ust. 3 lub wbrew 

sprzeciwowi, 

2) pkt 3, wymierza się w wysokości od 50.000 zł do 100.000 zł 

– uwzględniając okoliczności, zakres oraz uprzednie naruszenie przepisów 

ustawy. 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymierza się w 

wysokości 10.000 zł. 

Art. 127c. 1. Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca prowadzący 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, który wbrew 

przepisowi art. 78 ust. 1 pkt 6a, nie przekazał do Zintegrowanego Systemu 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, informacji o 

przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach 

magazynowych do innych hurtowni farmaceutycznych. 
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2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysokości do 

50.000 zł, uwzględniające okoliczności, zakres oraz uprzednie naruszenie 

przepisów ustawy. 

3. Tej samej karze podlega: 

1) podmiot odpowiedzialny, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa 

w art. 36z ust. 2 lub 3; 

2) przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu 

hurtowni farmaceutycznej, który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa 

w art. 78 ust. 1 pkt 6b lub 6d; 

3) podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, który nie dopełnił 

obowiązku, o którym mowa w art. 95 ust. 1b lub 1c; 

4) podmiot prowadzący punkt apteczny, który nie dopełnił obowiązku, o 

którym mowa w art. 95 ust. 1b lub 1c; 

5) podmiot prowadzący działalność leczniczą, posiadający aptekę szpitalną 

lub dział farmacji szpitalnej który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa 

w art. 95 ust. 1b lub 1c. 

Art. 127d. Kary pieniężne, o których mowa w art. 127, art. 127b i art. 

127c, nakłada Główny Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji. Główny 

Inspektor Farmaceutyczny jest wierzycielem w rozumieniu przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”; 

24) w art. 129b: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny jest wierzycielem w 

rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”, 

b) uchyla się ust. 4 i 5; 

25) po art. 129b dodaje się art. 129ba w brzmieniu: 

„Art. 129ba. 1. Kary pieniężne uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w 

którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna. Od kary 

pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki ustawowe. 

2. Egzekucja kar pieniężnych wraz z odsetkami ustawowymi następuje w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Wpływy z kar pieniężnych wraz z odsetkami ustawowymi stanowią 

dochód budżetu państwa.”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 

2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.6)) w art. 34b w ust. 3 po pkt 4c dodaje się pkt 4d 

w brzmieniu: 

„4d) organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu realizacji jej 

zadań ustawowych;”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 

2013 r. poz. 217, z późn. zm.7)) po art. 111 dodaje się art. 111a w brzmieniu: 

„Art. 111a. 1. Organ prowadzący rejestr wszczyna kontrolę podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą w przypadku otrzymania informacji 

określonej w art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.8)). 

2. W przypadku zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, wbrew 

przepisom art. 87 ust. 5 i 6 ustawy – Prawo farmaceutyczne, organ prowadzący 

rejestr, w drodze decyzji, nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą 

karę pieniężną w wysokości dwukrotnej wartości zbytych produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrobów medycznych. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

3. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

administracyjnej. 

4. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

5. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia 

zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 

273 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 362 i 1544, z 2013 r. poz. 628 i 1145, z 2014 r. poz. 915, 
1055 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 211. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 24, 423, 
619, 1138, 1146, 1491 i 1626. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 
1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 
788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 
82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. 
poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28 i 277. 
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6. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.9)) art. 29 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 29. 1 Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami 

Leczniczymi jest systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest 

przetwarzanie danych związanych z obrotem produktami leczniczymi, 

środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobami medycznymi w zakresie określonym w ustawie lub w odrębnych 

przepisach. 

2. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami 

Leczniczymi są przetwarzane dane: 

1) określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne; 

2) w zakresie obrotu produktami leczniczymi – przetwarzane w SIM; 

3) zawarte w wykazach, rejestrach i ewidencjach obejmujących produkty 

lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Przekazywane do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi dane muszą być zgodne z danymi finansowo-

księgowymi podmiotu je przekazującego. 

4. W przypadku wystawienia faktury korygującej zakres przekazywanych 

danych jest zgodny z zakresem danych określonym w ust. 3. 

5. Administratorem danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi jest Główny Inspektor 

Farmaceutyczny. 

6. Administratorem danych w rejestrach obejmujących produkty lecznicze 

dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych. 

7. Administratorem systemu jest jednostka podległa ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych 

ochrony zdrowia.”. 

                                                 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 oraz z 2014 

r. poz. 183, 822 i 1138. 



Liczba stron : 23   Data :  2015-04-07   Nazwa pliku :  124-9.NK  21 

VII kadencja/druk 2997 

Art. 5. Akty wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 i art. 78 ust. 3 

i 4 ustawy zmienianej 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. 4 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do 

dnia 31 grudnia 2016 r. 

Art. 6. Do dnia 31 grudnia 2016 r. informacje do właściwego miejscowo 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 3 

ustawy zmienianej w art. 1, są przekazywane w formie pisemnej albo w formie 

dokumentu elektronicznego. 

Art. 7. Do dnia 31 grudnia 2016 r. informacje o: 

1) fakcie zwolnienia serii produktu leczniczego zamieszczonego w wykazie, o 

którym mowa w art. 78a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, wprowadzanego do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o numerze, 

dacie ważności i wielkości serii, 

2) fakcie zbycia produktu leczniczego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność 

polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, aptece szpitalnej lub 

działowi farmacji szpitalnej, szpitalowi lub innemu przedsiębiorstwu podmiotu 

leczniczego, 

3) stanach magazynowych produktów leczniczych 

– oraz inne informacje dotyczące dostępności produktu leczniczego, podmiot 

odpowiedzialny jest obowiązany do przedstawienia na żądanie ministra właściwego 

do spraw zdrowia lub organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w terminie 2 

dni roboczych od momentu otrzymania żądania, w zakresie w nim określonym. 

Art. 8. Do dnia 31 grudnia 2016 r. informacje o przeprowadzonych 

transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych 

hurtowni farmaceutycznych: 

1) produktów leczniczych, 

2) produktów leczniczych sprowadzonych w trybie art. 4 ustawy zmienianej w art. 

1, 

3) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych, dla których wydana została decyzja o objęciu refundacją i 

ustaleniu urzędowej ceny zbytu, 
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4) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006. r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia 

– oraz inne informacje dotyczące dostępności produktu leczniczego, przedsiębiorca 

prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej jest 

obowiązany do przedstawienia na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia lub 

organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, w terminie 2 dni roboczych od 

momentu otrzymania żądania, w zakresie w nim określonym. 

Art. 9. Do dnia 31 grudnia 2016 r. informacje o przeprowadzonych 

transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych 

aptek, punktów aptecznych lub działów farmacji szpitalnej: 

1) produktów leczniczych, 

2) produktów leczniczych sprowadzonych w trybie art. 4 ustawy zmienianej w art. 

1, 

3) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych, dla których wydana została decyzja o objęciu refundacją i 

ustaleniu urzędowej ceny zbytu, 

4) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006. r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia 

– oraz inne informacje dotyczące dostępności produktu leczniczego, apteka, punkt 

apteczny oraz dział farmacji szpitalnej są obowiązane do przedstawienia na żądanie 

ministra właściwego do spraw zdrowia lub organów Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej, w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania żądania, w 

zakresie w nim określonym. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 1: 

1) pkt 1 lit. b i c, 

2) pkt 2 w zakresie art. 36z ust. 2, 

3) pkt 5 w zakresie art. 72a ust. 4,  

4) pkt 6 lit. a tiret pierwsze i tiret drugie, w zakresie art. 78 ust. 1 pkt 6a oraz lit. b,  

5) pkt 7 w zakresie art. 78a ust. 8,  
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6) pkt 12 w zakresie art. 95 ust. 1b, 

7) pkt 20 lit. b w zakresie art. 115 ust. 1 pkt 10 

– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

OPUE.920.11.2015/7/mz 

dot · ZDR-015-00112-15 z 19.03.2015 r. 

Opinia 

Warszawa,.~ kwietnia 2015 r. 

Pan 
Tomasz latos 
Przewodniczący Komisji Zdrowia 
Sejm RP 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo 
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw wraz z wnioskami mniejszości ujętych w 

sprawozdaniu Komisji Zdrowia (druk nr 3269}, wyrażona przez ministra właściwego 
do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym sprawozdaniem Komisji pozwalam sobie wyrazić poniższą 
opinię 

1. W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na przepis art. 36z ust. 2 pkt l 
projektu ustawy, który zobowiązuje podmioty odpowiedzialne do przekazywania do 
Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami leczniczymi informacji o 
każdym fakcie zwolnienia z serii produktu leczniczego zamieszczonego w stosownym 
wykazie wraz z informacją o numerze, dacie ważności i wielkości serii. Mając na uwadze 
cer projektowanej ustawy, a mianowicie konieczności zapewnienia dostępności 

pacjentom produktów leczniczych, obowiązek ten należy oceniać w świetle treści art. 81 
dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w 
sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi. Zgodnie z nim posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego oraz dystrybutorzy danego produktu leczniczego wprowadzanego do obrotu 
w państwie członkowskim, w granicach ich obowiązków, zapewniają właściwe i stałe 
dostawy danego produktu leczniczego dla aptek oraz dla osób upoważnionych do 
zaopatrywania w produkty lecznicze. Natomiast wszelkie regulacje dotyczące wykonania 
tej normy powinny być uzasadnione powodami związanymi z ochroną zdrowia 
publicznego oraz powinny być proporcjonalne w stosunku do celu ochrony zdrowia 



publicznego, zgodnie z zasadami Traktatu, w szczególności z zasadami dotyczącymi 
swobodnego przepływu towarów i konkurencji. Zastrzeżenia odnośnie proporcjonalności 
tego środka budzi to, czy nałożenie zobowiązania na podmioty odpowiedzialne do 
informowania o każdym fakcie zwolnienia serii konkretnych produktów leczniczych jest 
niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu i nie stanowi nadmierne!lo obowiazku 
względem tych podmiotów. Przypominam, że zwolnienie serii produktu le~zniczego jest 
poświadczeniem dokonanym przez Osobę Wykwalifikowaną, że dana seria produktu 
leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami prawa oraz 
wymaganiami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Obowiązek dysponowania 
usługami Osoby Wykwalifikowanej, która dokonuje zwolnienia serii spoczywa na 
wytwórcy produktu leczniczego {art. 48 dyrektywy 2001/83/WE. art. 39 ust. 3 pkt 2 
ustawy - Prawo farmaceutyczne). Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że nie musi 
zachodzić tożsamość podmiotowa pomiędzy wytwórcą i podmiotem odpowiedzialnym. w 
przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny zleca działania polegające na wytwarzaniu 
produktów leczniczych zobowiązany jest on do zawarcia stosownej umowy z wytwórcą. 
Obowiązek ten wynika z przepisu art. 50 ustawy Prawo - farmaceutyczne ; w ślad za 
postanowieniami wytycznych Komisji Europejskiej (The Rules Governing Medicinal 
Products in the European Union Volume 4 EU Guidelines for Good Manufacturing Practice 
for Medicinal Products for Human and Veterinary Use Chapter 7 Outsourced Activities) 
został uszczegółowiony w przepisach rozporządzenia w sprawie Dobrej Praktyki 
Wytwarzania. Stosowna umowa gwarantuje odpowiedzialność zleceniodawcy za przegląd 
i ocenę zapisów i wyników związanych z działaniami zlecanymi na zewnątrz. Musi on 
zapewnić bądź to sam, bądź na podstawie potwierdzenia Osoby Wykwalifikowanej 
zleceniobiorcy, że dostarczone mu przez zleceniobiorcę materiały i produkty, zostały 
wykonane zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania i z pozwoleniem na 
dopuszczenie do obrotu. Powstaje zatem wątpliwość, czy w sytuacji zawarcia umowy o 

wytwarzanie przez podmiot odpowiedzialny z innym wytwórcą przy tak określonym 
obowiązku będzie on dysponował szczegółową informacją o każdym fakcie zwolnienia 
serii produktu leczniczego wprowadzanego do obrotu na terytorium Polski wraz z 
informacją o numerze dacie, ważności i wielkości serii. Wydaje się, że dla celów 
monitorowania dostępności produktów leczniczych wystarczającym jest dochowanie 
powinności, o których mowa wart. 36z ust. 2 pkt 2 i 3 projektu ustawy. 

2. Analiza przepisu art. 36z ust. 3 projektu ustawy w kontekście zaproponowanego w nim 
terminu na przesłanie przez podmiot odpowiedzialny stosownych informacji budzi 
zastrzeżenia co do spełnienia wymogu adekwatności i gwarancji zapewnienia 
nienadmiernej uciążliwości proponowanego środka w świetle art. 81 dyrektywy 
2001/83/WE. Ustawa nie precyzuje o jaki zakres danych mogą zwrócić się uprawnione 
organy. W praktyce zakres żądnych informacji może spowodować, że dotrzymanie 
sztywnego dwudniowego terminu będzie znacznie utrudnione lub też niemożliwe. 

Zasadne zatem wydaje się wprowadzenie takiego mechanizmu zgodnie, z którym organ 
wraz z żądaniem udzielenia informacji będzie wskazywał stosowny termin na dopełnienie 

tego obowiązku. Uwaga pozostaje aktualna w odniesieniu do art. 78 ust. l pkt 6d projektu 
ustawy zmienianej wart. l oraz art. 7 i art. 8 projektu ustawy. 

3. Zgodnie z proponowanym przepisem art. 37ao ust. 4 projektu ustawy zawieszenie 
postępowania o wydanie między innymi zezwolenia na prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej dotyczy również podmiotu, w którym właścicielem, wspólnikiem, 



współwłaścicielem, członkiem organu jest osoba mająca ten sam przymiot lub sprawująca 
tą samą funkcje w podmiocie, względem którego zostało wszczęte postępowanie o 
nałożenie kary. Należy wskazać, że art. 78 dyrektywy 2001/83/WE wymaga, aby państwa 
członkowskie zagwarantowały, aby okres związany z procedurą dotyczącą wniosku w 
sprawre pozwolenia na dystrybucję nie przekraczał 90 dni, licząc od dnia, w którym 
wniosek wpływa do właściwego organu. Właściwe władze mogą, w razie potrzeby, 
zażądać od składającego wniosek, dostarczenia wszelkich koniecznych informacji 
dotyczących warunków pozwolenia. W przypadku gdy władza korzysta z tej możliwości, 
okres ustanowiony w ustępie pierwszym zawiesza się do czasu przedłożenia wymaganych 
dodatkowych danych. Można przy tym przyjąć, że skoro warunki uzyskania pozwolenia 
określone w art. 79 dyrektywy 2001/83/WE mają charakter wvmogów minimalnych, 
państwo członkowskie jest upoważnione do stawiania dodatkowych wymagań 
wnioskującym o pozwolenie. Z tej możliwości korzysta projektodawca między innymi 
wskazując w art. 80 ust. 1 pkt 3 na to, że GIF odmawia udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w przypadku, gdy na wnioskodawcę nałożono 
określoną karę. Ponieważ organ, który nakłada karę i wydaje pozwolenie jest tym samym 
podmiotem, nie ma potrzeby aby zwracał się do wnioskującego o udzielenie informacji w 
tej kwestii, a zatem sytuacja opisana w ustępie 3 omawianego przepisu mieści się w 
granicach art. 78 dyrektywy 2001/83/WE. Jednak ze względu na to, że przepisy ustawy nie 
przewidują odmowy wydania zezwolenia w przypadku, gdy postępowanie dotyczy 
podmiotu, w którym właścicielem, wspólnikiem, współwłaścicielem, członkiem organu 
jest osoba będąca właścicielem, wspólnikiem, współwłaścicielem, członkiem organu 
przedsiębiorcy, względem którego wszczęto postępowania o nałożenie kary (czyli w 
sytuacji opisanej w ustępie 4) wydaje się, że nie jest możliwe zawieszenie postępowania o 
wydanie zezwolenia ze względu na toczące się postępowanie. W związku z tym konieczne 
wydaje się wykreślenie ust. 4 lub odpowiednie uzupełnienie przepisu. 

4. Na uwagę zasługuję również art. 78a ust. 6 projektu ustawy, który przewiduje 
zawieszenie 30 dniowego terminu na wniesieniu sprzeciwu w przypadku wezwania 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność hurtową do uzupełnienia zgłoszenia. Norma ta 
nie określa jednak momentu, w którym termin ten rozpoczyna swój dals:ly bieg. Taka 
redakcja przepisu może spowodować, że termin na zgłoszenie sprzeciwu pomimo 
dopełnienia wszystkich formalności przez przedsiębiorcę na skutek wezwania organu, 
będzie znacznie wydłużony, a takie rozwiązanie nie spełnia testu proporcjonalności 

określonego dla środków prawnych ograniczających zasadę swobody przepływu towarów. 

5 Chciałbym także zasygnalizować wątpliwości jakie powstają w związku z niejasną treścią 
przepisu art. 78a ust. 9 projektu. Zgodnie z nim niewniesienie sprzeciwu w terminie 30 
dni od dnia zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia określonych produktów poza 
terytorium RP, oznacza możliwość dokonania tych czynności w terminie 30 dni od dnia 
jego upływu. Z przepisu nie wynika w sposób jednoznaczny czy trzydziestodniowy termin 
jest okresem karencji i dopiero po jego upływie przedsiębiorca może dokonać wywozu lub 
zbycia, czy też przedsiębiorca jest uprawniony do wywozu lub zbycia produktów w okresie 
30 dni od momentu niewniesienia sprzeciwu, a po tym czasie traci to uprawnienie. Jeżeli 

intencją projektodawcy było wprowadzenie pierwszego z opisanych mechanizmów należy 
uznać. że takie rozwiązanie nie spełnia testu proporcjonalności określonego dla środków 
prawnych ograniczających zasadę swobody przepływu towarów. Trudno uzasadnić 

bowiem powody, dla których realizacja zamiaru zbycia lub wywozu produktów jest 
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dodatkowo przedłużona o kolejne 30 dni od momentu, gdy właściwy organ uzna, że nie 
zachodzą przesłanki do stwierdzenia między innymi braku zagrożenia dostępności tych 
produktów. Drugi z możliwych do wywiedzenia z tego przepisu obowiązków również budzi 
wątpliwości. W tym względzie zwracam uwagę, że z:obowiązanie do zbycia produktów na 
terytorium Polski materializuje się, zgodnie z ustępem 12 omawianego przepisu, dopiero 
w chwili wniesienia sprzeciwu przez GIF. W związku z powyższym przyjmując taką 
interpretację przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy nie będzie miał ani obowiązku 
sprzedaży tych produktów na zgłoszone zapotrzebowanie w Polsce, ani możliwości ich 
wywoz.u. Nie jest również jasne czy przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy będzie 
mógł zgłosić zamiar wywozu lub zbycia tej samej partii produktu, zgodnie z ustępem 13, 
ponieważ nie jest to sytuacja objęta dyspozycją tej normy tzn. nie otrzymał on sprzeciwu, 
a co najwyżej nie dokonał wywozu lub zbycia. 

6. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo - farmaceutyczne uległo zmianie 
rozumienie pojęcia "obrotu hurtowego" (art. 72 ustawy Prawo - farmaceutyczne). 
Aktualnie obrót hurtowy stanowią także działania związane z przechowywaniem i 
dostarczaniem produktów leczniczych będących własnością innego uprawnionego 
podmiotu, podejmowane wcześniej przez składy konsygnacyjne. Każdy taki operator 
logistyczny mimo, że nie jest właścicielem posiadanych produktów, prowadzi działalność 
hurtową w rozumieniu przepisów Prawa - farmaceutycznego. Outsourcing usług 

logistycznych, czyli zlecenie pewnych czynności związanych z logistyką, hurtowni 
prowadzącej działalność na terytorium Polski będzie zawsze powiązane z obowiązkiem 
zgłaszaniem zamiaru wywozu pewnych kategorii przez te podmioty, nawet gdy produkty 
te nie są przeznaczone do sprzedaży na rynku polskim, a hurtownik zajmuje się wyłącznie 
ich magazynowaniem i transportem. Objęcie takich sytuacji projektowanymi przepisami w 
ogóle nie służy osiągnięciu zamierzonego przez ustawodawcę celu czyli zapewnieniu 
dostępności produktów leczniczych pacjentom, a w konsekwencji takie rozwiązanie nie 
spełnia testu proporcjonalności określonego dla środków prawnych ograniczających 

zasadę swobody przepływu towarów. 

7. Zwracam również uwagę na nieprecyzyjną treść przepisu art. 78a ust. 13 zgodnie, z 
którym po upływie 30 dni od dnia otrzymania sprzeciwu, przedsiębiorca prowadzący 
działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej może ponownie zgłosić 
zamiar wywozu lub zbycia określonych produktów. Nie jest przy tym jasne czy upływ 
wskazanego terminu uprawnia przedsiębiorcę do zgłoszeniu zamiaru wywozu lub zbycia 
tej samej partii produktów, które były objęte sprzeciwem GIF, czy też oznacza, że dopiero 
wówczas może poinformować o zamiarze wywozu lub zbycia innej partii produktów 
objętych wykazem lub w ogóle innych produktów. Zaznaczam, że przyjęcie drugiej z 
interpretacji wykracza poza ramy proporcjonalności zaproponowanego środka prawnego. 

8. w myśl nowelizowanego przepisu art. 106 ust. 3 pkt l apteka szpitalna może 
zaopatrywać w leki podmioty lecznicze wykonujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub w 
rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy pod warunkiem, że 
nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie podstawowej działalności. Chciałbym 
nadmienić, że przepis istotnie ogranicza podstawowe zasady traktatowe (poza zasadą 
swobodnego przepływu towarów również zasadę swobody świadczenia usług i 

przedsiębiorczości), a w aktualnym bardzo szerokim jego ujęciu nie mieści się w granicach 
tego, co jest niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego celu ustawy, najmniej uciążliwymi 
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metodami. Trudno sobie wyobrazić powód, dla którego apteka szpitalna na podstawie 
stosownej umowy nie mogłaby zaopatrywać podmioty wykonujące działalność leczniczą 
poza terytorium Polski w produkty lecznicze, które nie są objęte refundacją ani nie są 
zagrożone brakiem dostępności w Polsce. Zwracam przy tej okazji również uwagę na to, 
i:e przepis art. 87 ust. S projektu ustawy w zakresie w jakim nie dotyczy wyłącznie 
produktów objętych refundacją czy chociaż produktów leczniczych zagrożonych brakiem 
dostępności budzi podobne zastrzeżenia. 

9 Odnosząc się do wniosku mniejszości nr 1 należy analizować je w kontekście 

wspomnianego już w niniejszej opinii przepisu art. 81 dyrektywy 2001/83/WE i 
obowiązku zapewnienia, aby wszelkie regulacje dotyczące wykonania obowiązku 

zapewnienia stałych dostaw produktów leczniczych były uzasadnione powodami 
związanymi z ochroną zdrowia publicznego oraz proporcjonalne w stosunku do celu 
ochrony zdrowia publicznego, zgodnie z zasadami Traktatu, w szczególności z zasadami 
związanymi ze swobodą przepływu towarów i konkurencji. Zgodnie z unijnymi regułami 
dotyczącymi konkurencji każde przedsiębiorstwo co do zasady powinno mieć możliwość 
wyboru kontrahentów i swobodnego dysponowania swoją własnością. Nakładanie na 
podmioty odpowiedzialne, wytwórców lub importerów obowiązku dostarczania 
przedsiębiorcom prowadzącym hurtownie farmaceutyczną stałych dostaw produktów 
leczniczych ogranicza wspomnianą zasadę. Przy jednoczesnym stworzeniu innych 
mechanizmów ustawowych zabezpieczających dostępność produktów leczniczych w na 
terytorium Polski i wyłączeniu z obowiązku zaopatrywania aptek w dopuszczalnym 
przypadku dystrybucji DTP (ang. Direct to Pharmacy) czyli Systemu Sprzedaży 

Bezpośredniej proponowane przepisy budzą wątpliwość pod kątem zgodności z prawem 
Unii Europejskiej. 

W konkluzji stwierdzam, że projekt ustawy wraz z wnioskami mniejszości ujęte w 
sprawozdaniu są, z zastrzeżeniem powyższych uwag, zgodne z prawem Unii 
Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Bartosz Arłukowicz 
Minister Zdrowia 

Z poważaniem ~ 
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Raf-a.ł Trza.skowski 
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