
W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 46d ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 46d. 1. W przypadku braku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobów medycznych lub środków ochrony osobistej niezbędnych dla pacjentów lub ochrony 

życia i zdrowia personelu podmiotów leczniczych prowadzących szpitale, stacji sanitarno-epidemiologicznych, 

aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych, minister właściwy do spraw zdrowia poleca wydanie 

w niezbędnych ilościach tych produktów, środków lub wyrobów z Agencji Rezerw Materiałowych do podmiotów 

leczniczych prowadzących szpitale, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych lub punktów 

aptecznych.” 

 

2) Po art. 46f dodaje się art. 46g w brzmieniu: 

„Art. 46g. 1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne 

oraz środki ochrony osobistej, które zostały udostępnione na podstawie art. 46e ust. 1, określone w 

obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 2, są wykorzystywane przez podmioty lecznicze prowadzące szpitale, 

stacje sanitarno-epidemiologiczne, apteki ogólnodostępne lub punkty apteczne na potrzeby ochrony życia i 

zdrowia ich personelu.  

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić w obwieszczeniu: 

1) wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej, które podlegają wykorzystaniu w sposób 

określony w ust. 1, oraz dane je identyfikujące; 

2) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 

medycznego i środka ochrony osobistej, jaki podlega wykorzystaniu na potrzeby ochrony życia i 

zdrowia personelu podmiotów leczniczych prowadzących szpitale, stacji sanitarno-

epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych na jednego członka personelu 

w danej jednostce czasu. 

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do 

spraw zdrowia.”. 

 

Uzasadnienie 

Zgłoszone poprawki mają na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia personelu podmiotów leczniczych 

prowadzących szpitale, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych, 

którzy mogą mieć bezpośredni kontakt z zakażonymi osobami.  
  



W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem COVID-19, apteki ogólnodostępne w 

rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, mogą sporządzać: 

1) produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w tym 

nieposiadające monografii farmakopealnych,  

2) wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, 

3) produkty kosmetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych, 

4) produkty biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych, 

- o charakterze dezynfekującym, w warunkach odpowiadających sporządzaniu leku recepturowego i aptecznego 

oraz sprzedawać je.” 
Uzasadnienie: 

Zgłoszona poprawka ma na celu wykorzystanie potencjału farmaceutów, na wzór innych krajów europejskich 

m.in. Francji oraz Niemiec, w których farmaceuci uzyskali pozwolenie na wytwarzanie własnych środków do 

dezynfekcji w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  

 

Należy podkreślić, że większość polskich aptek również dysponuje tzw. pracownią recepturową,  

w której farmaceuci wykonują leki przepisywane przez lekarzy. W trakcie studiów farmaceuci uczą się 

wykonywania różnych postaci leków recepturowych. Z uwagi na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem 

się COVID-19, pacjenci zgłaszają problemy z dostępnością gotowych preparatów dezynfekujących.  

 

Umożliwienie farmaceutom wytwarzania własnych środków dezynfekujących mogłoby się istotnie przyczynić do 

przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Polsce.  

 


