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Opinia do ustawy o ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych 

innych ustaw  

(druk nr 787) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa została określona jako wykonująca prawo Unii Europejskiej i ma na celu 

wdrożenie: 

 – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 

zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 

produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu 

sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji (Dz. Urz. UE L 174 

z 01.07.2011, str. 74) oraz  

– 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 (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 

rozdz. 13, t. 27, str. 69) w zakresie jej art. 77.  

Nowelizacją objęto ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), ustawę z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z  014 r. poz. 1417) i ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 124). Najszerszy zakres nowelizacji dotyczy ustawy – Prawo farmaceutyczne, 

w której wprowadzono 69 zmian, przy czym niektóre zmiany obejmują więcej jednostek 

redakcyjnych i są bardzo rozbudowane.  

Wprowadzono do ustawy – Prawo farmaceutyczne nowe definicje, jak definicja: 

sfałszowanego produktu leczniczego, sfałszowanej substancji czynnej, substancji czynnej, 

substancji pomocniczej, importu substancji czynnej, Osoby Wykwalifikowanej czy też kraju 
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trzeciego, dokonano także modyfikacji definicji występujących w ustawie, jak definicja: 

importu produktów leczniczych, importu równoległego, inspekcji, kontroli, wytwarzania 

produktu leczniczego, a także wytwarzania substancji czynnej, a w następstwie tego 

niezbędne się stały nowe uregulowania. Wprowadzono rozdział 3a „Wytwarzanie, import 

i dystrybucja substancji czynnej”, a także rozdział 5a „Pośrednictwo w obrocie produktami 

leczniczymi, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych” oraz zmiany 

w rozdziale dotyczącym hurtowni farmaceutycznych, przyjmując ponadto, że składy celne 

produktów leczniczych i składy konsygnacyjne produktów leczniczych od dnia wejścia 

w życie stają się hurtowniami farmaceutycznymi.  

Ustawa wchodzi w życie co do zasady po upływie 30 dni. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt wpłynął do Sejmu 21 sierpnia 2014 (druk nr 2708) i został skierowany do 

pierwszego czytania w Komisji Zdrowia. Do prac legislacyjnych wyłoniono podkomisję, 

która przygotowała sprawozdanie, przyjęte 27 listopada 2014 r. (druk sejmowy nr 2952) 

przez Komisję Zdrowia. Sprawozdanie zawiera pewne zmiany w stosunku do przedłożenia, 

mają one charakter od porządkujących (uściślających odesłania lub terminologicznych) do 

uzupełnień merytorycznych (jak np. w rozdziale dotyczącym przepisów karnych i kar 

pieniężnych) czy też modyfikacji (art. 3 zawierający kwoty limitów wydatków w latach 

2015–2024), będących wynikiem prac legislacyjnych. Projekt zawierał 56 zmian ustawy – 

Prawo farmaceutyczne, w sprawozdaniu rozszerzono ich liczbę do 66. Wydłużono także 

zasadniczy okres vacatio legis (z 14 dni od ogłoszenia do 30 dni od dnia ogłoszenia).  

Sprawozdanie rozpatrywano na 81. posiedzeniu Sejmu, podczas którego wniesiono 

7 poprawek (m. in. dotyczących badań jakościowych, zakresu naruszenia obowiązków 

wytwórcy produktu leczniczego weterynaryjnego podlegającego powiadomieniu Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego, przepis utrzymujący w mocy  przez 18 miesięcy niektóre akty 

wykonawcze, a ponadto w związku z rozszerzeniem zakresu zmian ustawy – Prawo 

farmaceutyczne dodano zmianę ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zbiorowe zabronione pod groźbą kary. Komisja Zdrowia rekomendowała przyjęcie 

tych poprawek.  

Sejm przyjął wszystkie poprawki, ostatecznie ustawa – Prawo farmaceutyczne zawiera 

69 zmian.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 276 osób, przeciw była jedna, wstrzymało się 141. 
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III. Uwagi 

1. W nowelizacji niejednokrotnie zamieszcza się odwołanie do dyrektywy 2001/83/WE 

powołując się na jej art. 54 lit. o (zabezpieczenia na produkcie leczniczym) – por. art. 42 

ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do 

wyliczenia; art. 48 w ust. 2a; art. 73e w pkt 1 w lit. d; art. 78 w ust. 1 w pkt 9, art. 85c ust. 3 

(wspólne logo na produkcie leczniczym) – wszystkie wymienione artykuły dotyczą ustawy – 

Prawo farmaceutycznego), a także w art. 51b ust. 7 Prawa farmaceutycznego powołuje się 

art. 3 ust. 1 dyrektywy 2003/94/WE. Wdrażanie dyrektywy nie powinno łączyć się 

z sięganiem wprost do jej treści
1)

, a jeżeli postanowienia dyrektywy są wyjątkowo 

szczegółowe, możliwe jest dosłowne przeniesienie tych postanowień do transponującego ją 

aktu prawnego. W w/w przypadkach odwoływanie się do dyrektywy zaciemnia przepisy i nie 

sprzyja jasności uregulowań dla adresata.  

2. W związku z art. 8 pkt 1, dotyczącym wejścia w życie niektórych przepisów ustawy – 

Prawo farmaceutyczne po upływie 3 lat od dnia opublikowania aktów delegowanych 

o których mowa w art. 54a ust. 2 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, powstaje pytanie o celowość takiego uregulowania 

i  uzależniania wejście w życie przepisów od zdarzenia przyszłego, które nie wiadomo, kiedy 

nastąpi.  

Zgodnie z rozumieniem pojęcia aktów delegowanych stanowią one uzupełnienie treści 

przesądzonej w dyrektywie
2)

, mogą uzupełniać lub zmieniać inne niż istotne elementy. Tym 

bardziej więc wątpliwa wydaje się taka konstrukcja, która wejście przepisów w życie 

uzależnia od wydania i opublikowania aktów zawierających elementy inne niż istotne.  

3. Notabene w w/w treści art. 8 w pkt 1 przeoczono wskazanie art. 1 pkt 11 lit. a 

w zakresie art. 42 ust. 1 pkt 14. 

Bożena Langner 

Główny legislator 
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