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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 18 września 2019 r. 

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

ustaw 

(druk nr 1302) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw ma na 

celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i zmierza do zapewnieniu stosowania 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. 

uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie 

nr 2016/161 weszło w życie z dniem 29 lutego 2016 r., ale, jak podnosi uzasadnienie do 

projektu ustawy, z uwagi na obowiązki, które są w nim nakładane na podmioty 

odpowiedzialne, wytwórców lub importerów produktów leczniczych oraz przedsiębiorców 

prowadzących obrót produktami leczniczymi, jest stosowane od dnia 9 lutego 2019 r. 

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego określa nowe zadania oraz kompetencje Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego oraz wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych związane z 

nadzorem nad realizacją obowiązków, określonych w art. 4–30 oraz art. 35–42 

rozporządzenia nr 2016/161. Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązki te dotyczą podmiotów 

odpowiedzialnych, wytwórców lub importerów produktów leczniczych, przedsiębiorców 

prowadzących hurtownie farmaceutyczne oraz podmiotów uprawnionych do detalicznego 

obrotu produktami leczniczymi. Nowa kompetencja Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

dotyczy nadzoru nad podmiotem niekomercyjnym, który zgodnie z w/w rozporządzeniem ma 

za zadanie utworzenie oraz obsługę systemu baz, obsługującego terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
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Ustawa ujednolica nazewnictwo w zakresie numerów nadawanych produktom 

leczniczym, zastępując oznaczenie „kod EAN” – „numerem GTIN zgodnym z systemem 

GS1”. 

Ustawa przesądza, że stosowanie zabezpieczenia przed otwarciem (Anti Tampering 

Device, ATD) na wszystkich produktach leczniczych będzie fakultatywne, podobnie jak to 

ma miejsce w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wprowadzono możliwość 

podjęcia przez podmiot odpowiedzialny decyzji o umieszczaniu na opakowaniu produktu 

leczniczego zabezpieczenia ATD na opakowaniach produktów spoza katalogu określonego 

w rozporządzeniu nr 2016/161 (por. art.  26a). Decyzja o umieszczaniu ATD na opakowaniu 

produktu leczniczego będzie się wiązać z obowiązkiem realizacji odpowiednich procedur 

dotyczących zmiany wzoru opakowania produktu leczniczego. 

W art. 42 ust. 1 pkt 15 jednoznacznie wskazuje, że umieszczanie zabezpieczeń 

umożliwiających weryfikację autentyczności i identyfikacji produktów leczniczych, o których 

mowa w art. 54 lit. o dyrektywy 2001/83/WE, należy do obowiązków wytwórcy lub 

importera produktów leczniczych. 

Zgodnie z uzasadnieniem, art. 77a zmierza do  zapewnienia stosowania art. 20 lit. b 

rozporządzenia nr 2016/161, który przewiduje obowiązek weryfikacji niepowtarzalnego 

identyfikatora produktu leczniczego  fizycznie znajdującego się w hurtowni farmaceutycznej, 

chyba że taki produkt leczniczy został przekazany z wyznaczonej przez podmiot 

odpowiedzialny hurtowni farmaceutycznej, która w imieniu tego podmiotu ma prowadzić 

dystrybucję danego produktu leczniczego. W art. 77a wprowadzono uregulowanie 

możliwości zawierania tych umów, przy jednoczesnym określeniu niezbędnych elementów 

treści umowy, jak i sposobu przekazywania informacji do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego. 

Rozporządzenie nr 2016/161, uwzględniając różnice cech łańcucha dostaw 

obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich, pozostawia do uregulowania 

krajowe wyłączenia w zakresie weryfikacji oraz wycofania z bazy danych niepowtarzalnego 

identyfikatora produktu leczniczego oraz stanowi, że obowiązek ten zostanie nałożony na 

hurtownika, który dostarcza produkty lecznicze do podmiotów prowadzących obrót 

detaliczny tymi produktami (art. 23 rozporządzenia). Art. 78 ust. 1 pkt 3a ustawy – Prawo 

farmaceutyczne wymienia podmioty, dla których dostawy produktów leczniczych będą 

weryfikowane przez prowadzącego hurtownię farmaceutyczną.  
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W art. 127cb wprowadzono kary pieniężne dla: podmiotu odpowiedzialnego, wytwórcy, 

importera, przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej, podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną, punkt apteczny lub aptekę 

szpitalną, jeżeli nie realizują obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i 2 (podmiot 

odpowiedzialny), art. 4–7, art. 9–11, art. 13–19 (wytwórca lub importer), art. 10–13, art. 20 

i art. 22–24 (przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną) oraz art. 10–13, art. 27–

30 (podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, aptekę szpitalną, punkt apteczny lub dział 

farmacji szpitalnej) rozporządzenia nr 2016/161. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 20 sierpnia 2019 r. (druk sejmowy nr 3762). 

Był rozpatrywany przez Komisję Zdrowia, która nie wprowadziła do jego tekstu istotnych 

zmian. W jej sprawozdaniu są zawarte 4 wnioski mniejszości, dotyczące kar pieniężnych. 

Podczas drugiego czytania, które przeprowadzono na 86. posiedzeniu Sejmu, zgłoszono 

poprawki – pierwsza zmniejsza wysokość kary pieniężnej, ze 100 000 zł do 20 0000 zł, za 

niewykonywanie określonych obowiązków przez apteki. Druga wprowadza art. 6, tj. zmianę 

ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych w zakresie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym 

oddziale ratunkowym, trzecia poprawka dotyczy zmiany wejścia w życie niektórych 

przepisów ustawy. Komisja Zdrowia rekomendowała Sejmowi przyjęcia tych poprawek. 

Sejm głosował zgodnie z rekomendacją Komisji. 

Ustawa została przyjęta 411 głosami za, przy 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się. 

III. Uwagi  

1. Przyjęta w toku prac legislacyjnych zmiana zawarta w art. 6 ustawy nowelizującej, 

dotycząca ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest 

niezgodna z zakresem ustawy. Jest to niezgodne z Zasadami techniki prawodawczej, które w 

§ 3 stanowią, że w ustawie nie zamieszcza się przepisów, które regulowałyby sprawy 

wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres (ust. 2) oraz że ustawa nie może zmieniać 

przepisów regulujących sprawy, które nie należą do jej zakresu przedmiotowego lub 

podmiotowego albo się z nimi nie wiążą (ust. 3). 
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2. W ustawie Prawo farmaceutyczne (zmienianej w art. 1 w pkt 14) w dodawanym 

art. 127ca ust. 5 przewiduje, że od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki 

za zwłokę w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Jest to nowy artykuł wprowadzający 

sankcje administracyjne, które ze względu na wysokość były przedmiotem kontrowersji toku 

prac w Sejmie. W/w brzmienie ust. 5 dodaje regulację, która jest już zawarta w Prawie 

farmaceutycznym w art. 129ba ust. 1, dotyczącym kar pieniężnych przewidzianych 

w rozdziale 9 „Przepisy karne, kary pieniężne i przepis końcowy” – "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 za zwłokę w 

wysokości jak dla zaległości podatkowych.". Przepis doprecyzowujący w art. 129ba ust. 1, że 

odsetki za zwłokę od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się w wysokości jak 

dla zaległości podatkowych obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Wprowadzenie w art. 127cb 

ust. 5 w brzmieniu przyjętym przez Sejm w ustawie nowelizowanej w obrębie jednego 

artykułu, może wprowadzać wątpliwości, że odnosi się on tylko do tego artykułu. Zasady 

techniki prawodawczej w § 4 w ust. 1 stanowią, że ustawa nie może powtarzać przepisów 

zamieszczonych w innych ustawach, tutaj powtarza przepis istniejące w tej samej ustawie. 

 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 14, w art. 127cb skreśla się ust. 5. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 
 


