
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 73. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 kwietnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywa-

telskich Ireny Lipowicz 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik! 

Proszę o rozważenie wniesienia kasacji w sprawie z powództwa „Farmax” P. Grabka spółka jawna w Ło-

dzi przeciwko Annie R. o ochronę dóbr osobistych i o zbadanie tej sprawy. 

Przedmiotem sporu były stwierdzenia użyte przez środowisko łódzkich aptekarzy w ich apelu skierowa-

nym między innymi do ministra zdrowia, ministra sprawiedliwości, wojewody łódzkiego, marszałka woje-

wództwa łódzkiego etc. Intencją autorów owego pisma była chęć wyrażenia swojego zaniepokojenia ogólną 

sytuacją na rynku leków i praktyk stosowanych przez powódkę w ramach procesu dystrybucyjnego. We 

wspomnianym apelu znalazły się refleksje na temat „patologicznych mechanizmów sprzedaży leków”, „omi-

jania prawa poprzez zakup leków bezpośrednio u producentów w krajach Azji, z pominięciem dystrybutorów 

krajowych”, „ukrywania właściwych zysków poprzez podwójne faktury i niekontrolowany zakup leków spo-

za sieci krajowej dystrybucji” czy „mafijności typu ośmiornica”. Sąd nakazał pozwanej złożenie stosownego 

oświadczenia oraz zapłatę zadośćuczynienia na rzecz powódki i organizacji pożytku publicznego na łączną 

kwotę wynoszącą ponad 50 tysięcy zł. 

W mojej opinii treść opisanego orzeczenia nosi znamiona daleko idącej niesprawiedliwości. Reprezentan-

ci łódzkich aptekarzy działali przecież na rzecz szeroko pojętego interesu społecznego, a w szczególności w 

interesie chorych, których dotyka problem chronicznego braku w aptekach leków ratujących życie, co w 

oczywisty sposób zagraża ich zdrowiu i życiu. Twórcy apelu nie mieli na celu naruszenia dóbr osobistych 

powódki. Skierowali swoje pismo jedynie do kilku osób związanych z administracją rządową i samorządową 

po to, ażeby osoby te, w ramach swoich uprawnień, poczyniły kroki zmierzające do wyjaśnienia zaistniałych 

nieprawidłowości. Na marginesie należy zaznaczyć, iż wspomniany tekst nie został przekazany do wiadomo-

ści publicznej. 

Pragnę w tym miejscu wspomnieć o procedowanym obecnie poselskim projekcie ustawy o zmianie usta-

wy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2997), który przewiduje stworzenie Zin-

tegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi służącego do realizacji obowiązku w 

zakresie informowania GIF o wszelkich transakcjach, stratach i przesunięciach magazynowych w aptekach. 

Przedsięwzięcie to ma przede wszystkim zapewnić bieżącą kontrolę łańcucha dystrybucji leków. W uzasad-

nieniu do projektu stwierdzono wprost, iż praktyka masowej sprzedaży leków za granicę osiąga „nieakcepto-

wany społecznie poziom patologii i uniemożliwia zapewnienie stałego dostępu do ważnych produktów lecz-

niczych, których brak może spowodować trwałe i niekorzystne następstwa zdrowotne”. 

Wobec przywołanych faktów trudno jest, w mojej opinii, doszukać się zasadności opisanego tu orzecze-

nia, dlatego też proszę o wniesienie kasacji, której sama zainteresowana wnieść nie mogła. Jest to istotne tym 

bardziej, że proceder wywozu leków za granicę rozwija się i zaczyna nabierać posmaku wielkiej afery, nie 

sposób zatem zgodzić się z represjonowaniem osoby, która ujawniła ten fakt i przeciwstawiła się mu. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 




