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Warszawa, 11.04.2022 r. 

Sz. P. Jan Filip Libicki 

Przewodniczący Senackiej Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej  

i Społecznej 

 

Sz. P. Aleksander Pociej 

Przewodniczący Senackiej  

Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji 

 

Stanowisko PZPPF w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw 

 

Szanowni Panowie Przewodniczący, 

 

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków 

(„PZPPF”) pragnie odnieść się do ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk  

nr 692) („Ustawa”), która w dniu 8 kwietnia 2022 r. została przekazana do prac w Senacie RP. 

Związek od rozpoczęcia konfliktu jest zaangażowany w działania mające na celu pomoc mieszkańcom 

Ukrainy cierpiącym w wyniku agresji rosyjskiej. Koordynujemy czynności w zakresie transportu  

i przekazania produktów leczniczych obywatelom Ukrainy oraz uchodźcom, którzy poszukują 

schronienia w naszym kraju.  

Aktualne brzmienie projektu Ustawy nadaje szereg nowych uprawnień Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych. Ma to prowadzić do usprawnienia działań związanych z pomocą humanitarną, w tym 

darowizn leków dla. Aby zapewnić również pozostałym podmiotom, w tym firmom farmaceutycznym 

i hurtowniom możliwość niesienia pomocy humanitarnej, zarówno przez przekazywanie darów  

do RARS, jak i do organizacji pozarządowych i innych instytucji pomagającym Ukrainie, apelujemy 

o wprowadzenie postulowanych przez Związek poprawek.  

Związek wyraża nadzieję, że przedstawione w załączeniu do niniejszego Pisma poprawki zostaną 

uwzględnione przez Senat RP w dalszych pracach nad Ustawą. 
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Załącznik: 

Poprawka do ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 692) 

 

Dodaje się art. 66b w następującym brzmieniu: 

“Art. 66b. 

1. Podmioty uprawnione do obrotu hurtowego produktami leczniczymi mogą dokonywać 

darowizn, o których mowa w art. 66b ust. 1 na zasadach tam określonych. Do darowizn tych 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, chyba że 

niniejsza ustawa stanowi inaczej. 

2. Podmioty uprawnione do obrotu hurtowego produktami leczniczymi mogą posiadać, 

przyjmować, przechowywać i dostarczać produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na 

terytorium Ukrainy, które będą przekazane na terytorium Ukrainy w celu przeciwdziałania 

skutkom działań wojennych prowadzonych na terytorium tego państwa. 

3. Podmioty uprawnione do obrotu hurtowego produktami leczniczymi mogą dostarczać 

produkty lecznicze będące przedmiotem pomocy humanitarnej w okresie działań wojennych w 

Ukrainie na zasadach określonych w ust. 4-6. 

4. Przedmiotem pomocy humanitarnej mogą być także produkty lecznicze dopuszczone do 

obrotu w Ukrainie lub kraju darczyńcy, jeżeli zgodnie z oświadczeniem darczyńcy są one 

przeznaczone do przekazania na terytorium Ukrainy w okresie trwających tam działań 

wojennych. 

5. Wymagań określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 3, § 6 i § 7 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie produktów 

leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej nie stosuje się do darowizn 

produktów leczniczych, które są przedmiotem pomocy humanitarnej, jeżeli zgodnie z 

oświadczeniem darczyńcy są one przeznaczone do przekazania na terytorium Ukrainy w 

okresie trwających tam działań wojennych. 

6. Oznakowanie najmniejszego opakowania zbiorczego produktów leczniczych, o których mowa 

w ust. 5, zawiera co najmniej następujące informacje w języku ukraińskim lub rosyjskim:  

1) nazwę handlową; 

2) nazwę międzynarodową 

3) postać; 

4) dawkę; 

5) dane kontaktowe wytwórcy; 

6) warunki przechowywania.” 
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Uzasadnienie: 

 

[dla ust. 1] 

Projekt ustawy nadaje szereg uprawnień RARS na potrzeby prowadzonych działań związanych z 

pomocą humanitarną. Przepis art. 66a tej ustawy reguluje tę materię w sposób odmienny niż ustawa – 

Prawo farmaceutyczne. Przepis ust. 2 wyłącza tę działalność RARS spod ograniczeń wynikających z 

ustawy – Prawo farmaceutyczne. Istotne jest, aby to wyłączenie miało swoje odbicie także po stronie 

podmiotów dokonujących darowizn. W przeciwnym przypadku współpraca pomiędzy RARS a 

podmiotami odpowiedzialnymi, wytwórcami i hurtowniami farmaceutycznymi będzie znacznie 

utrudniona w zakresie zaopatrywania w produkty lecznicze. Postulowana zmiana zmierza do 

stworzenia uprawnienia dla tych podmiotów do przekazywania leków do RARS niezależnie od 

ograniczeń przewidziany w ustawie – Prawo farmaceutyczne dla pomocy humanitarnej.  

 

[dla ust. 2] 

Prowadzone działania wojenne w Ukrainie utrudniły zaopatrywanie tamtejszych odbiorców hurtowych 

przez wytwórców z terenu UE. Konieczne jest uelastycznienie łańcucha dostaw i stworzenie ogniwa 

pośredniego w postaci składowania leków na terytorium Polski, w pobliżu granicy, w celu ich 

wysyłania do Ukrainy stosownie do możliwości. Jednak przyjmowanie takich leków do polskiego 

hurtowni farmaceutycznej, ich przechowywanie i wysyłanie do Ukrainy wymaga odpowiednich 

zapisów w zezwoleniu na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Dokonanie zmian w zezwoleniach 

nie jest możliwe w krótkim czasie. Dlatego apelujemy o ww. rozwiązanie legislacyjne umożliwiające 

podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – przyjmowanie, 

posiadanie, w tym przechowywanie oraz dostarczanie produktów leczniczych posiadających 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Ukrainie, niezależnie od treści zezwolenia. 

 

[dla ust. 3-6] 

Niezależnie od wyłączenia ograniczeń z ustawy – Prawo farmaceutyczne w przypadku produktów 

leczniczych przekazywanych do RARS i przez RARS, należy zawiesić także niektóre wymagania 

formalne dla produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej bezpośrednio dla 

potrzebujących w Ukrainie oraz uchodźców z Ukrainy w Polsce, jak również dla procedury ich 

przekazywania. Dotyczy to: rozszerzenia dopuszczalnego przedmiotu pomocy humanitarnej o 

produkty lecznicze, które stanowią bezpłatne próbki dostarczane w ramach reklamy, oraz takich, 

których okres ważności jest krótszy niż 6 miesięcy, posiadających obcojęzyczne opakowania, 

dopuszczonych do obrotu w Ukrainie lub kraju darczyńcy, a także ograniczenia obowiązków 

formalnych po stronie odbiorców. Aby zagwarantować minimalny niezbędny zakres informacji, 

przewidziano obowiązek załączania informacji w języku ukraińskim lub rosyjskim do opakowań 

zbiorczych. 


