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Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca 

Szefa Kancelarii Sejmu 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2013 r., GMS-WP-173-229/13 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 p. 3 ustawy o Sądzie 

Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. U.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 499) nie uznaje za 

celowe opiniowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. 

Stanisław DĄBROWSKI 
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Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 lipca 2013 r., nr GMS-WP-173-229/13, 

dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne 

oraz niektórych innych ustaw, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu 

do wyrażenia opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 

o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z poźn. zm.), uprzejmie informuję, 

że w zakresie odnoszącym się do obszaru działania prokuratury i kompetencji 

merytorycznych Prokuratora Generalnego do przedstawionego projektu uwag 

nie zgłaszam. 

Równocześnie sygnalizuję, iż w opisie czynu określonego w projektowanym 

art. 133a ust. l ustawy - Prawo farmaceutyczne (art. l pkt 38 projektu), ściganego 

w trybie kamo-administracyjnym, zawarte zostało błędne odwołanie do art. 36g ust. l 

pkt 14 tej ustawy, podczas gdy termin, o którym mowa w tym przepisie, został 

określony wart. 36g ust. l pkt 15. 

L(l _ 
ZASTl~t' A ROKURATGRA 

G ·N· ALNEGO 

Mar._ aJ valska 


