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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI   ZDROWIA 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo farmaceutyczne oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 1588). 
 
 

Sejm na 48. posiedzeniu w dniu 11 września 2013 r. – zgodnie z art. 47 ust.  
1 regulaminu Sejmu  – skierował  ponownie projekt ustawy zawarty w druku  nr 1690   
do Komisji Zdrowia  w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 
 

Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu  poprawek  na  posiedzeniu  w  dniu   
11 września 2013 r. 

   
wnosi:  
 
W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1 w pkt 26 odnoszącym się do art. 36d ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zgłaszać działania niepożądane 
produktów leczniczych Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań niepożądanych dotyczących: 

1) produktów leczniczych zawierających nową substancję czynną − dopuszczonych 
po raz pierwszy do obrotu w dowolnym państwie w okresie 5 lat 
poprzedzających zgłoszenie; 

2) produktów leczniczych złożonych, zawierających nowe połączenie substancji 
czynnych; 

3) produktów leczniczych zawierających znaną substancję czynną, ale podawanych 
nową drogą; 

4) terapii nowymi postaciami farmaceutycznymi produktów leczniczych; 
5) produktów leczniczych, które zyskały nowe wskazanie; 
6) przypadków, gdy działanie niepożądane produktu leczniczego stało się 

powodem zastosowania innego produktu leczniczego, procedury medycznej lub 
sposobu leczenia stosowanego u pacjenta; 

7) wystąpienia działania w trakcie ciąży lub bezpośrednio po porodzie.”; 
 



Uwaga: zdaniem wnioskodawców poprawka spowoduje następujące konsekwencje dla 
tekstu ustawy: 

a) w art. 1 pkt 38 otrzyma brzmienie: 
„38) w art. 91 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Technik farmaceutyczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do 
zgłaszania Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu działania 
niepożądanego produktu leczniczego.”;”; 

b) art. 2 nadać brzmienie: 
„Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1133) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 
„Art. 7a. 1. Felczer (starszy felczer) jest obowiązany do zgłaszania 

Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub 
podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu 
leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu 
leczniczego. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, felczer dokonuje 
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, 
z późn. zm.).”.”; 

c) w art. 5 odnoszącym się do art. 27a ust. 1 nadać brzmienie: 
 „1. Diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do zgłaszania Prezesowi Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu 
leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.”; 

d) w art. 7 odnoszącym się do art. 11 ust. 1a nadać brzmienie: 
„1a. W ramach medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane 

przez ratownika medycznego, w tym pod nadzorem lekarza, ratownik medyczny 
jest obowiązany do zgłaszania Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania 
niepożądanego produktu leczniczego.”. 

 
Uwaga: w razie przyjęcia poprawki nr 1, poprawki nr 2 – 5 stają się bezprzedmiotowe.  
 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
 
2) w art. 1 pkt 38 nadać brzmienie: 

„38) w art. 91 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Technik farmaceutyczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do 

zgłaszania Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu działania 
niepożądanego produktu leczniczego.”;”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
3) art. 2 nadać brzmienie: 

„Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1133) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 



„Art. 7a. 1. Felczer (starszy felczer) jest obowiązany do zgłaszania 
Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub 
podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu 
leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu 
leczniczego. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, felczer dokonuje 
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, 
z późn. zm.).”.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
4) w art. 5 odnoszącym się do art. 27a ust. 1 nadać brzmienie: 

 „1. Diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do zgłaszania Prezesowi Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub 
podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu 
działania niepożądanego produktu leczniczego.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
5) w art. 7 odnoszącym się do art. 11 ust. 1a nadać brzmienie: 

„1a. W ramach medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane 
przez ratownika medycznego, w tym pod nadzorem lekarza, ratownik medyczny jest 
obowiązany do zgłaszania Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania 
niepożądanego produktu leczniczego.”. 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
 
Warszawa, dnia 11 września 2013 r. 
 
 

Sprawozdawca                                                        Zastępca Przewodniczącego Komisji
                                                                                                                

         /-/ Rajmund Miller                                                             /-/ Maciej Orzechowski 
 




