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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych 

ustaw  

(druk nr 1143) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Wprowadzane zmiany mają na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom i niedoborom 

w zaopatrzeniu na farmaceutycznym rynku detalicznym, które są powodowane działającym 

na szeroką skalę nielegalnym obrotem produktami leczniczymi funkcjonującym w ramach 

tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych” (polegającym na 

pozyskiwaniu leków z rynku detalicznego w celu ich odsprzedaży za granicę za cenę 

wielokrotnie wyższą niż dopuszczalna, w przypadku leków refundowanych, cena krajowa; 

szerzej o tym w uzasadnieniu do projektu ustawy str. 1-2, druk sejmowy nr 3303). Nielegalny 

wywóz leków za granicę powoduje istotne skutki dla zaopatrzenia rynku detalicznego 

w produkty lecznicze i generuje występowanie niedoborów w Polsce, a tym samym ogranicza 

dostępność pacjentów do leków, w tym ratujących życie. 

Zakres ustawy obejmuje odpowiedzialność osób biorących udział w obrocie produktami 

leczniczymi, wyrobami medycznymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia, jak 

również wykorzystujących produkty lecznicze, pozyskane przez uczestnictwo 

w ”odwróconym łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych”. Ustawa penalizuje działania 

godzące w ten obrót, uzupełnia oraz zaostrza przepisy karne za przestępstwa związane 

z wytwarzaniem, importem lub dystrybucją produktów leczniczych. Wprowadza zakaz 

zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów 

prowadzących obrót detaliczny, doprecyzowuje także przepisy wskazując jako cel 

funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych – bezpośrednie 

zaopatrywanie ludności w produkty lecznicze. 
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W celu ograniczenia nielegalnego wywozu z Polski produktów leczniczych ustawa 

wprowadza ponadto przepisy służące usprawnieniu nadzoru i skuteczności przeprowadzania 

inspekcji podmiotów zajmujących się dystrybucją tych produktów, wzmacniając uprawnienia 

dotyczące przeprowadzania kontroli i inspekcji działalności gospodarczej objętej 

zezwoleniami i przewiduje większą współpracę organów Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej z Policją i Strażą Graniczną oraz wszystkimi instytucjami państwowymi 

i samorządowymi. Dotyczy to m. in. korzystania z pomocy Policji lub Straży Granicznej 

w zapewnieniu niezakłóconego dokonania inspekcji, a także przyznania osobom 

uprawnionym do dokonywania inspekcji lub kontroli uprawnień do zarządzenia otwarcia 

obiektu, lokalu lub ich części oraz znajdujących się w nich schowków, a także ich oględzin. 

Dokonanie nowelizacji w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) wynika z potrzeby jej dostosowania do zmodyfikowanego 

art. 87 Prawa farmaceutycznego, dotyczącego zakazu nabywania i zbywania produktów 

leczniczych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, mający sankcję w przepisach 

karnych. 

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji 

w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515 i 2429) wiąże się ze 

sprzedażą wysyłkową (wprowadzoną do tej właśnie ustawy i mającą wejść w życie z dniem 

1 lipca 2019 r.) oraz z dostarczaniem leków dla osób z niepełnosprawnością. Obie te 

instytucje wyeliminowano ostatecznie na etapie prac nad projektem rządowym (druku 

nr 3303 i nr  3348), dlatego niezbędna jest zmiana w art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

współpracy z Policją lub Strażą Graniczną przy przeprowadzeniu kontroli  albo inspekcji, 

które otrzymują trzymiesięczne vacatio legis, a wejście w życie przepisów ustawy o zmianie 

ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw jest 

skorelowane z jej wcześniejszą cząstkową nowelizacją w zakresie sprzedaży wysyłkowej. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy 

o działalności leczniczej (druk sejmowy nr 3303) wpłynął do Sejmu 12 marca 2019 r. 

Skierowano go do I czytania w Komisji Zdrowia, sprawozdanie Komisji zostało zawarte 

w druku sejmowym nr 3348 – zmieniono w nim tytuł ustawy na ustawa o zmianie ustawy – 
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Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, wyeliminowano z ustawy – Prawo 

Farmaceutyczne zmiany dotyczące art. 2 pkt 37aa, art.68, dodanie art. 68a–art. 68c, art. 96a, 

art. 103 oraz dodano nowelizację ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie 

informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1515 i 2429). 

Obejmowały one uregulowania umożliwiające aptekom ogólnodostępnym i punktom 

aptecznym prowadzenie sprzedaży wysyłkowej oraz dostarczanie pacjentom refundowanych 

wyrobów medycznych – w stosunku do wszystkich pacjentów, a produktów leczniczych 

dostępnych na receptę – wyłącznie w stosunku do osób, co do których orzeczono 

niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. W sprawozdaniu zamieszczono także 

jeden wniosek mniejszości, rozszerzający zakres art. 86a dotyczący zbywania produktów 

leczniczych.  

II czytanie projektu przeprowadzono na 79. posiedzeniu Sejmu. Ponieważ zgłoszono 

poprawkę modyfikującą art. 86a ust. 4, Komisja Zdrowia przygotowała sprawozdanie zawarte 

w druku nr 3348–A, rekomenduje w nim przyjęcie zgłoszonej poprawki (dotyczy ona 

zbywania produktów leczniczych, określonych w wykazie wydawanym przez Ministra 

Zdrowia, w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż uprawnione do obrotu produktami 

leczniczymi). 

Sejm przyjął ustawę większością 417 głosów za, przy braku głosów przeciwnych 

i 2  wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Generalnie zmiany wprowadzane w ustawie mają charakter restrykcyjny i jest to zgodne 

z jej celem. Pewne uregulowania mogą jednak budzić wątpliwości.  

1. Dotyczy to art. 37 ata ustawy – Prawo farmaceutyczne, zawierającym bardzo wiele 

niedookreślonych pojęć, które służą umożliwieniu skorzystania z pomocy funkcjonariuszy 

podczas dokonywania kontroli lub inspekcji. Wydaje się jednak, że ich nagromadzenie czyni 

nieostrym zakres przedmiotowy ustawy. Niedookreślone pojęcia „z innych względów”, 

„niezakłócone dokonanie inspekcji”, „oczywiście bezzasadne”, „pilny przypadek”, 

„bezzasadne”, są to określenia funkcjonujące w prawie, ale nigdy w takim jednoczesnym 

nagromadzeniu. W ust. 4: „w pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy” – wydaje się cel 

uregulowania oddaje sam ciąg dalszy ust. 4, bez wyrazów „zwłaszcza gdy” po dodaniu 
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jedynie wyrazu „jeżeli” tj. „[Jeżeli] zwłoka groziłaby udaremnieniem przeprowadzenia 

kontroli, udzielenie pomocy” itd. 

Ponieważ art. 37ata ust. 6 przesądza o obligatoryjności udzielenia pomocy, powstaje 

także pytanie, co będzie, jeśli komendant Policji lub Straży Granicznej nie ma możliwości 

faktycznej udzielenia pomocy, a przypadek jest „pilny”? 

ust. 8, 9 i 10 – koszty udzielonej pomocy. Ust. 8 przesądza o tym, kto ponosi koszty jej 

udzielenia, kto jednak ma ocenić czy zwrócenie się o pomoc było „bezzasadne”, a kiedy było 

„oczywiście bezzasadne”? A jeżeli przybycie funkcjonariusza/y spowoduje zmianę 

stanowiska kontrolowanego i umożliwienie przeprowadzenia kontroli, czy wówczas 

zaistniała przesłanka „uniemożliwienia” lub „utrudniania”, „oporu” albo czy „ustała 

niezbędność z innych względów”? Kiedy występuje „bezzasadność zwrócenia się o pomoc” 

i jak to ocenić w kontekście „oczywistej bezzasadności”? Na kim spoczywa ciężar dowodu? 

Pytanie to powstaje w związku z obowiązkiem poniesienia kosztów pomocy przez 

kontrolowanego. 

Ponadto brak ustawowego doprecyzowania przesłanek dotyczących ustalania wysokości 

kosztów – wskazania jak ma się określać ich wysokość, osadzenia ich w konkretnych ramach 

np. „nie więcej niż” w odniesieniu do przyjętych granic albo: np. koszty nie mogą 

przekroczyć kwoty wydatków rzeczywiście poniesionych czy też są proporcjonalnie do liczby 

uczestniczących funkcjonariuszy i użytych środków, czyli adekwatności do nakładów 

udzielającego pomocy, ażeby kontrolowany, opierając się na zasadzie wskazanej w ustawie, 

mógł podnosić niezasadność naliczenia kosztów, którymi go obarczono, a także aby nie 

obciążać ponad niezbędną miarę organu zezwalającego. Uregulowanie w ust. 10 stanowi zaś 

jedynie o sposobie i trybie rozliczania kosztów, jednak rozliczanie dotyczy kosztów w już 

ustalonej wysokości.  

Zatem dla przykładu art. 37 ata w ust. 8 należałoby uzupełnić o odniesienie do 

mechanizmu wpływającymi na ich wysokość, np. jako zdanie drugie: 

„Koszty ustala się w wysokości rzeczywistych wydatków na udzielenie pomocy, 

proporcjonalnie do liczby uczestniczących funkcjonariuszy i użytych środków.” 

W art. 37 ata ust.10 powinno się uwzględnić „sposób ustalania wysokości kosztów 

oraz sposób i tryb rozliczania udzielonej przez Policję lub Straż Graniczną pomocy” 
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2. art. 86a ust. 1 pkt 4 zawiera odesłanie do art. 71 ust. 3 pkt 2, nie jest jasne, o jakie 

chodzi produkty lecznicze i o jakie podmioty, ponieważ w art. 71 ust. 3 pkt 2 stanowi 

podstawę do wydania trzech wykazów dotyczących obrotu pozaaptecznego i wymienia się 

w nich trzy kategorie sklepów. Ponieważ uregulowanie ma konsekwencję w sankcji przepisu 

karnego art. 126 ust. 1, wydaje się uzasadnione wyjaśnienie tej wątpliwości. 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


