
 

   

 

 

 

 
 

 

Warszawa, dn. 11 marca 2020 r.  

  

Szanowna Pani  

Beata Małecka Libera  

Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia  

 

Szanowny Pan 

Krzysztof Kwiatkowski  

Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej  

 

Dotyczy: propozycji senackiej nowelizacji do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (projekt nowelizacji Senatu z dnia 10 marca 2020 r.) 

 

 

 

 



Szanowni Państwo 

 

w imieniu Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Przedsiębiorców  

i Pracodawców, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związku 

Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polskiej Izby Przemysłu 

Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Polskiego Związku Producentów Leków 

bez Recepty PASMI, Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, Związku Pracodawców Hurtowni 

Farmaceutycznych, 

pragniemy podziękować Państwu za inicjatywę zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Ustawa”).  

Nasze Organizacje chcą wspierać wszelkie starania zmierzające do skutecznego zapobiegania i 

zwalczania chorób zakaźnych, w tym wirusa COVID-19. 

Doceniamy, że w projekcie nowelizacji uwzględnili Państwo część zgłoszonych przez nas uwag. 

Niemniej, w dalszym ciągu dostrzegamy kilka kwestii wymagających zmian lub uzupełnienia, które 

przedstawiamy poniżej. 

 

PROPOZYCJE NOWELIZACJI USTAWY  

 

Art. 8 Ustawy – wprowadzenie cen maksymalnych dla produktów leczniczych 

wykorzystywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Wnosimy o uzupełnienie dotychczasowego brzmienia art. 8 Ustawy o kwestie dotyczące cen 

maksymalnych na produkty niezbędne do wytworzenia leków, wyrobów medycznych oraz środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jak również o sztywne marże hurtowe i 

detaliczne. 

Należy podkreślić, że już teraz niektórzy dostawcy produktów, z których produkuje się leki, wyroby 

medyczne czy środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego próbują wykorzystać 

obecną sytuację podwyższając ceny na swoje produkty. W takiej sytuacji cena np. substancji czynnej 

niezbędnej do wytworzenia leku potrzebnego do walki z koronawirusem mogłaby przekraczać cenę 

maksymalną, wskazaną w obwieszczeniu Ministra Zdrowia. W takim przypadku firmy produkujące 

leki czy wyroby medyczne mogłyby ponosić straty na produkcji swoich produktów. 

Druga cześć proponowanej poprawki ma na celu wyeliminowanie potencjalnych przejawów 

niezdrowej konkurencji, która w zakresie produktów niezbędnych do walki z koronawirusem wydaje 

się niedopuszczalna. Zasadnym jest więc wprowadzenie sztywnych marż hurtowych oraz detalicznych 

na produkty objęte obwieszczeniem. 

 

 



W związku z powyższym, wnosimy o oznaczenie dotychczasowego art. 8 jako ust. 1 i dodanie po 

nim ust. 2-5 w brzmieniu: 

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny: 

1)     substancji czynnych, substancji pomocniczych oraz surowców farmaceutycznych w rozumieniu 

ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 

2)     produktów stosowanych przy wytwarzaniu wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia, 

- które mogą być wykorzystane do produkcji produktów wskazanych w ust. 1. 

3. W obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia ustali urzędowe 

marże hurtowe oraz detaliczne, wchodzące w skład maksymalnych cen, o których mowa w ust. 1. 

4. Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne, podmioty uprawnione do obrotu detalicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz inne podmioty prowadzące obrót produktami, o których mowa 

w ust. 1, są obowiązani stosować marże, o których mowa w ust. 3. 

5. Marża hurtowa, o której mowa w ust. 2, może być dzielona pomiędzy przedsiębiorców 

prowadzących obrót hurtowy.” 

 

Art. 11 ust. 2 Ustawy – wydawanie poleceń przedsiębiorcom przez Prezesa Rady Ministrów 

 

Doceniamy propozycje zmian autorstwa Senatu w zakresie art. 11 Ustawy, w tym uchylenie ust. 4, 

dotyczącego pokrywania kosztów prac planistycznych przez przedsiębiorców. Za pozytywne 

uznajemy również propozycję dodania do przepisu ust. 5a i 5b, przyznających przedsiębiorcom prawo 

do otrzymania wynagrodzenia z tytułu realizowanych zadań.  

W dalszym ciągu postulujemy jednak o całkowite wykreślenie z przepisu elementu dotyczącego 

przedsiębiorców. W związku ze zmianą ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa 

realizowanych przez przedsiębiorców (o której mowa w art. 19 Ustawy) – jeśli zostanie on utrzymany, 

wydaje się, że przyznanie Prezesowi Rady Ministrów kompetencji do wydawania przedsiębiorcom 

wiążących poleceń, jest zabiegiem zbyt daleko idącym. W przywołanej ustawie przewidziano zasady 

organizowania oraz nakładania na przedsiębiorców zadań na rzecz obronności. Nie ma więc potrzeby 

by Prezes Rady Ministrów dysponował dodatkowym uprawnieniem do wydawania przedsiębiorcom 

wiążących poleceń w sytuacjach zagrożenia. 

W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie z treści art. 11 ust. 2 elementu dotyczącego 

przedsiębiorców i nadanie przepisowi następującego brzmienia: 

 „Art. 11. 2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego 

do spraw gospodarki może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia 

obowiązujące inne, niż wymienione w ust. 1, osoby prawne, w tym Narodowy Bank Polski jednostki 



organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, niebędące przedsiębiorcami. Polecenia są 

wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą 

ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia”.  

 

W konsekwencji postulujemy też zmianę dodawanego w projekcie nowelizacji art. 14a ust. 2 

Ustawy i nadanie mu brzmienia: 

  

„Art. 14a. 2. W przypadku jeżeli przedsiębiorca poniesie szkodę w związku z uzasadnionymi 

działaniami władz publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19, w szczególności w skutek 

czasowego ograniczenia zakresu działania przedsiębiorcy lub objęcia obowiązkową kwarantanną 

pracowników przedsiębiorcy, przysługuje mu rekompensata wypłacana z części budżetowej, której 

dysponentem jest wojewoda”. 

 

 

Art. 14a – 14j – Wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz możliwość dochodzenia 

rekompensaty w przypadku szkód wyrządzonych w związku z „uzasadnionymi” działaniami 

władz publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19. 

Ustawa słusznie wprowadza mechanizm wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz 

możliwość dochodzenia przez niego rekompensaty w przypadku, gdy szkody wynikły z działań władz 

publicznych podejmowanych w celu przeciwdziałania COVID-19.  

Niesłusznie jednak możliwości te są ograniczone wyłącznie do sytuacji, gdy szkody związane są z 

uzasadnionymi działaniami władz publicznych. Przedsiębiorca bowiem nie będzie przecież miał 

możliwości ani podstaw ocenić, czy działania, do podjęcia których w trybie pilnym i pod groźbą kar 

został zobowiązany, są uzasadnione, czy nie.  

W związku z tym postulujemy wyłączenie słowa „uzasadnione” z ww. przepisów.  

 

Art. 15a – Dodanie przepisu regulującego odpowiedzialność przedsiębiorcy w przypadku 

sprzecznych poleceń od organów administracji publicznej  

Ustawa wprowadza szereg uprawnień dla poszczególnych organów administracji publicznej. Niestety 

w takiej sytuacji może, przynajmniej potencjalnie, dojść do konfliktu w zakresie otrzymanych przez 

przedsiębiorcę poleceń, które mogą ze sobą kolidować.  

Ustawa niestety nic nie mówi o wadze poszczególnych zadań, jakie przedsiębiorca może mieć 

nałożone w świetle tej ustawy i kolejności ich wykonania. A konsekwencje nie wykonania wzajemnie 

sprzecznych poleceń mogą być dotkliwe (np. kary za naruszenia art. 85a Prawa farmaceutycznego). 

Dlatego proponujemy wprowadzić ogólną zasadę, że w przypadku sprzeczności pomiędzy decyzjami 

czy poleceniami pochodzących od organów administracji publicznej przedsiębiorca nie może ponosić 

negatywnych konsekwencji. 

 

 

 

 



W związku z powyższym, wnosimy o dodanie art. 15a Ustawy w brzmieniu: 

„15a. Przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami 

w zakresie, w jakim nie zastosował się do: 

1) polecenia Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 11 ust. 2,  

2) decyzji, zaleceń i wytycznych, o których mowa w art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca  

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej , 

3) dyspozycji art. 85a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,  

- jeżeli wynikające z nich obowiązki są sprzeczne między sobą.” 

 

Art. 19 Ustawy – zmiana ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 

obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.  

Przepis przewiduje rozszerzenie pojęcia „przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-

obronnym" o podmioty zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów 

medycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych.  

Podtrzymujemy nasze dotychczasowe stanowisko, że zabieg ten jest zbyt daleko idący, ponieważ 

oznacza, że praktycznie wszystkie firmy zajmujące się wytwarzaniem produktów leczniczych 

(niezależnie od ich rodzaju), mieszczą się w dyspozycji przepisu. Niezasadnie wprowadzono również 

zasadę, że przedsiębiorców obciążają koszty działań przygotowawczych (planistycznych) związanych 

z uruchomieniem programu mobilizacji gospodarki.   

W związku z powyższym, wnosimy o uchylenie art. 19 pkt 2 Ustawy. 

 

Art. 20 Ustawy - zmiana ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,  

w zakresie art. 37azg 

Regulacja wprowadzana w art. 37azg ust. 1 zmienianej ustawy jest niejasna. Obowiązujący  

art. 72a ust. 1 pkt. 1 Prawa farmaceutycznego przewiduje już obowiązek zgłaszania do ZSMOPL 

produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce, więc w zakresie tych produktów 

zasadność zmiany nie jest zrozumiała. Intencja proponowanego przepisu nie wynika przy tym z 

uzasadnienia Ustawy.   

Zgłaszamy również uwagę dotyczącą pojęcia „producent” zastosowanego w Ustawie.  

W obowiązującej ustawie Prawo farmaceutyczne pojęcie producenta w ogóle nie występuje. Dokładne 

określenie o jakim podmiocie jest mowa w przepisach ma zasadnicze znaczenie, ponieważ na 

„producenta” nakładane są określone obowiązki związane z dysponowaniem produktami leczniczymi. 

Jeśli „producent” rozumiany jest jako wytwórca, to otrzymuje uprawnienie dokonywania zbywania 

produktów leczniczych, które nie stanowią jego własności. W obecnej wersji ZSMOPL 1.20 są 

następujące rodzaje podmiotów raportujących obroty produktami monitorowanymi:  

 



 

Jednocześnie doceniamy propozycję wydłużenia terminu wskazanego w art. 37azg ust. 3, dotyczącego 

rozpoczęcia raportowania do ZSMOPL. Zwracamy uwagę, że w dalszym ciągu, termin ten jest jednak 

zbyt krótki. W przypadku podmiotów dotychczas niewłączonych do systemu, rozpoczęcie 

raportowania do systemu ZSMOPL w ciągu 7 dni od nałożenia obowiązku, w wielu przypadkach jest 

technicznie niemożliwe do wykonania. Rozpoczęcie raportowania w ZSMOPL w większości 

przypadków wymaga bowiem integracji systemów informatycznych służących do obsługi obrotu i 

gospodarki magazynowej podmiotu raportującego z systemem informatycznym, który będzie pobierał 

z nich dane i przekazywał do ZSMOPL. Jednocześnie niewypełnienie obowiązku raportowania, 

zagrożone jest sankcjami finansowymi w stosunku do podmiotów zobowiązanych. Warto również 

przypomnieć, iż wprowadzanie systemu ZSMOPL dla produktów leczniczych trwało blisko 4 lata. 

Niestety, w przypadku nałożenia obowiązku raportowania na nowe podmioty, które do tej pory nie 

musiały raportować z uwagi na posiadany asortyment, to wskazanie jakiegokolwiek czasokresu innego 

niż minimum kilka miesięcy – niczego nie rozwiązuje.   

Przepis jest abstrakcyjny i absolutnie niewykonalny, a zgodnie z podstawową zasadą prawa 

rzymskiego impossibilium nulla obligatio est (łac. nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych) 

– oznacza, iż dobre prawo nie wymaga rzeczy niemożliwych od jego adresata. Nie powinien istnieć 

konflikt między chęcią spełniania obowiązku postępowania zgodnie z normami prawnymi a 

rzeczywistą niemożliwością jego realizacji, 1 dlatego wnosimy o: 

• usunięcie wprowadzonego przepisu art. 37azg ust. 3 i odpowiednich z nim powiązanych 

albo  

• wprowadzenie obowiązku przekazywania danych poza systemem ZSMOPL  

dla podmiotów, które do dnia wejścia ustawy nie były objęte obowiązkiem raportowania do 

systemu. Taka możliwość jest przewidziana dla chociażby podmiotów odpowiedzialnych w 

art. 36z ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne i można je wykorzystać je analogicznie dla 

podmiotów, które mają być po raz pierwszy objęte tym obowiązkiem: 

 
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Impossibilium_nulla_obligatio_est 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Impossibilium_nulla_obligatio_est


 

„art. 36z ust. 3. Podmiot odpowiedzialny jest obowiązany do przedstawienia innych informacji 

dotyczących dostępności produktu leczniczego związanych z informacjami określonymi w ust. 2 na 

żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia lub organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, 

w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania żądania, w zakresie w nim określonym.” 

 

Art. 20 Ustawy – zmiana ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,  

w zakresie art. 85a 

 

W pierwszej kolejności z zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ratio legis wyłączenia spod zakresu 

art. 85a obrotu pozaaptecznego. W obecnym brzmieniu Ustawy, regulacja nie zezwala na 

przekazywanie produktów przez hurtownie farmaceutyczne m.in. do sklepów spożywczych, czy stacji 

benzynowych, podczas gdy w niektórych regionach kraju są to istotne punkty zaopatrzenia 

mieszkańców w leki. W tym kontekście niezrozumiałym wydaje się wyłączenie tego rodzaju placówek 

spod zakresu regulacji. 

Wobec powyższego postulujemy o włączenie tego typu placówek do zakresu przedmiotowego 

przepisu. 

W dalszym ciągu zgłaszamy również sprzeciw przeciwko rażąco wysokim (a przy tym nieznanym 

dotąd ustawie) karom za naruszenie przepisu. W sytuacji, gdy przedsiębiorcy ponoszą koszty związane 

z epidemią, niezasadne jest ustalanie kar na wskazanym poziomie. Wystarczające jest, by maksymalna 

kara wynosiła 50.000 zł. Sankcje o podobnej wysokości stosowane są za naruszenie przepisów 

związanych z wywozem leków, co jest odpowiednie. 

Zwracamy również uwagę na ponowne zastosowanie w przepisie zwrotu „producent”, które nie 

zostało zdefiniowane w prawie farmaceutycznym (patrz uwaga w zakresie art. 37azg PF powyżej). 

W związku z powyższym, proponujemy następujące brzmienie art. 127ba PF:  

„Art. 127ba. Podmiot, który działa z naruszeniem obowiązków lub warunków, o których mowa w art. 

85a ust. 1 lub 2, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł”. 

 

Art. 25 Ustawy – zmiana ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi 

W dalszym ciągu zgłaszamy konieczność doprecyzowania art. 46d ust. 5 zmienianej ustawy, 

dotyczącego możliwości przejęcia na rzecz Skarbu Państwa „produktu, wyrobu, środka albo sprzętu 

lub aparatury”. Wskazana regulacja daje możliwość zajęcia od producenta nie tylko danego produktu, 

ale również całej linii produkcyjnej, co znacząco ogranicza swobodę działalności gospodarczej. W 

przepisie nie ma przy tym mowy o jakiejkolwiek rekompensacie lub odszkodowaniu na rzecz 

przedsiębiorcy, zarówno za samo przejęcie, jak  

i ewentualne szkody. Powyższe zastrzeżenie stanowi przejaw niezasadnego obciążania producentów 

kosztami, na które nie mają oni wpływu.  



W związku z tym proponujemy zmianę art. 25 pkt. 4 Ustawy w zakresie art. 46d ust. 5, poprzez 

nadanie mu następującego brzmienia: 

„Art. 46d. 5. W przypadku, gdy uzupełnienie rezerw strategicznych nie jest możliwe w terminie 

pozwalającym na skuteczne przeciwdziałanie sytuacji, o której mowa w art. 46a, właściwy minister 

albo minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, zarządza przejęcie na 

rzecz Skarbu Państwa danego produktu, wyrobu, środka, o których mowa w ust. 1, albo sprzętu lub 

aparatury. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej ogłoszenia w sposób określony 

w ust. 6. W treści decyzji należy określić wysokość wynagrodzenia należnego podmiotowi, którego 

produkt, wyrób, środek, sprzęt lub aparatura podlega przejęciu, w oparciu o średnie stawki stosowane 

w stosunkach danego rodzaju”. 

Proponujemy również dodanie do art. 46d ust. 8 w brzmieniu następującym: 

„Art. 46d. 8. W przypadku poniesienia szkody przez podmiot, od którego produkt, wyrób, środek, sprzęt 

lub aparatura zostają przejęte, Skarb Państwa obowiązany jest do jej naprawienia”. 

Jednocześnie wciąż postulujemy by obwieszczenia Ministra Zdrowia, o których mowa  

w art. 46f ust. 2, obowiązywały przez czas określony, tj. 90 dni. W tym zakresie proponujemy 

dodanie w art. 46f ust. 5 w brzmieniu: 

„5.Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się na czas określony, nieprzekraczający 90 dni”. 

 

Art. 36 ust. 1 Ustawy – przepisy przejściowe i końcowe 

Dziękujemy za propozycję dodania art. 8 do treści art. 36 ust. 1 Ustawy, traktującego o utracie mocy 

obowiązywania poszczególnych przepisów po upływie 90 dni od dnia wejścia w życie Ustawy.  

Jednocześnie proponujemy dodanie do art. 36 ust 3, wskazującego, że wraz z wygaśnięciem przepisów 

ustawy, moc obowiązującą utracą również obwieszczenia wydane na ich podstawie. Proponujemy 

następujące brzmienie regulacji: 

„Art. 36. 3. Obwieszczenia wydane na podstawie przepisów ustawy, tracą moc wraz z wygaśnięciem 

przepisów, na których podstawie zostały wydane”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Do wiadomości: 

- Prezydium Senatu RP 

- Członkowie Senackiej Komisji Zdrowia 

- Członkowie Senackiej Komisji Ustawodawczej  

- Pan Michał Dworczyk – Minister, Członek Rady Ministrów 

- Pan Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia 

- Pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia  

- Pan Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia  


