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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ostatnim czasie przedstawiciele farmaceutów i pracodawców aptecznych sygnalizują członkom senac-

kiej Komisji Gospodarki Narodowej problem stale pogarszającej się sytuacji krajowych aptek w związku 

z niektórymi zapisami tak zwanej ustawy refundacyjnej z dnia 12 maja 2011 r. Wyżej wymienioną ustawą 
wprowadzono między innymi restrykcyjny, całkowity zakaz reklamy aptek i ich działalności, który przyczy-

nił się do zahamowania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego tego sektora. 

Przedstawiciele farmaceutów i pracodawców aptecznych podkreślają, iż wprowadzony zapis o zakazie re-
klamy aptek nie był przedmiotem oceny skutków regulacji. Prawie dwuletni okres jego obowiązywania po-

zwala jednak ocenić konsekwencje jego funkcjonowania. Brak precyzyjnej definicji reklamy i wyraźnego 

rozróżnienia jej od informacji spowodował szereg wątpliwości interpretacyjnych. W rezultacie każda podana 
do publicznej wiadomości informacja apteki skierowana do pacjenta może być potraktowana jak jej zakazana 

reklama. Uzasadniony niepokój budzi także nierówność w traktowaniu podmiotów – apteki nie mogą infor-

mować pacjentów o oferowanym asortymencie leków i innych produktów niepodlegających refundacji, czego 

nie zakazano innym podmiotom oferującym leki OTC (wydawane bez recepty), na przykład stacjom benzy-
nowym, drogeriom i supermarketom. 

W pełni popieram pogląd prezentowany przez część środowisk lekarskich o negatywnym wpływie rekla-

my leków OTC na wzrost ich spożycia, a w konsekwencji na zdrowie społeczeństwa. Uważam, że powinno 
się podejmować działania, które temu zapobiegną, jednakże czymś innym jest zakaz reklamy placówek pro-

wadzących w sposób profesjonalny sprzedaż tego typu środków i jednoczesne pozostawienie takiej możliwo-

ści pozostałym podmiotom, dla których tego typu sprzedaż stanowi poboczną część działalności. 

Przedstawiciele branży alarmują, że bez zmiany niekorzystnych przepisów ustawy refundacyjnej właści-
ciele kolejnych placówek staną przed koniecznością podjęcia decyzji o ich zamknięciu bądź dalszej redukcji 

etatów (według danych IMS Health tylko w 2012 r. wskutek zapisów tej ustawy pracę straciło blisko osiem 

tysięcy farmaceutów). Z najnowszych prognoz PMR Research (międzynarodowy ośrodek badawczy specjali-
zujący się w badaniach rynku medycznego) wynika, że w najbliższych latach może upaść aż do trzech tysięcy 

aptek. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na 
następujące pytania: 

1. Czy Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania w celu ograniczenia nadmiernego spożycia leków OTC, 

a jeśli tak, to jakie? 

2. Czy ministerstwo gromadzi informacje na temat liczby wszczętych przeciwko aptekom postępowań 
w sprawie naruszenia zakazu reklamy oraz na temat wysokości kar nakładanych na placówki z tego tytułu? 

Czy znane są koszty, jakie ponosi administracja publiczna w związku z wyżej wymienionymi postępowania-

mi? 
3. Czy ministerstwo monitoruje rynek farmaceutyczny w Polsce i zauważyło spadek zatrudnienia w tej 

branży? Czy ministerstwo dostrzega niebezpieczeństwo zamykania aptek, co może przynieść negatywne 

skutki dla zdrowia całego społeczeństwa? 
Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w ustawie refundacyjnej w zakresie doprecyzowania kwestii 

zakazu reklamy aptek tak, aby przestał on budzić niepotrzebne wątpliwości interpretacyjne i prowadzić do 

nierówności w traktowaniu podmiotów? 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 
Andrzej Owczarek 




