
UWAGA! Zmiana przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne z dniem 8 .II.2015 r.! 

Ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 28) dokonano nowelizacji ustawy z dnia z dnia 6 

września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271). Większość 

zmian wchodzi w życie z dniem 8.II.2015 r., niektóre natomiast z dniem 1.I.2017 r. (art. 51c 

ust. 2, art. 73a ust. 3), a inne (art. 42 ust. 1 pkt 14 , art. 42a, art. 48 ust. 2a , art. 73e pkt 1 lit. d, 

art. 78 ust. 1 pkt 9) po upływie 3 lat od dnia opublikowania aktów delegowanych, o których 

mowa w art. 54a ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 

listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów 

leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 69). 

Głównym celem nowelizacji jest przeciwdziałanie obrotowi sfałszowanymi 

produktami leczniczymi, dlatego wchodzące wkrótce w życie zmiany w znacznej mierze 

dotycząc wytwórców produktów leczniczych, nakładając na nich nowe obowiązki, które mają 

przeciwdziałać wspomnianemu zjawisku zarówno w fazie produkcji, jak i w obrocie, a także 

rozszerzając kontrolę i nadzór właściwych instytucji nad tymi procesami. Zmiany dotyczą 

także obrotu hurtowego (por. np. nowe brzmienie art. 72 pr. farm., który m. in. reguluje, kto 

może taki obrót prowadzić i definiuje to pojęcie oraz nowe brzmienie Rozdziału 6 pr. farm.). 

 

W związku z omawianą nowelizacją nie zabraknie jednak także zmian istotnych 

przede wszystkim z punktu widzenia aptekarzy, w tym dotyczących wysyłkowej 

sprzedaży produktów leczniczych. I tak, z dniem 8.II.2015 r.: 

1. podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny ma obowiązek 

zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego nie 

później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wysyłkowej sprzedaży 

produktów leczniczych informację obejmującą: 

 firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu, na 

rzecz którego zostało wydane zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej albo 

punktu aptecznego, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby 

- adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i 

miejsce zamieszkania;  

 adres prowadzenia apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego;  

 nazwę apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, jeżeli taka jest nadana;  

 adres strony internetowej, za pomocą której apteka ogólnodostępna albo punkt 

apteczny prowadzą sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych;  

 numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej;  

 datę rozpoczęcia wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez 

przepisu lekarza 

 

oraz niezwłocznie zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego zmiany tych danych  (art. 68 ust. 3b, 3c i 3e pr. farm.). 
 



WAŻNE! Informacje te podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny 

ma obowiązek zgłosić po raz pierwszy do właściwego miejscowo wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie 

ustawy nowelizującej, jeżeli już prowadzi wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych 

wydawanych bez przepisu lekarza. 
 

2. informacje na temat aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, prowadzących 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych są umieszczane w Krajowym Rejestrze 

Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz 

Rejestrze Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych i są 

udostępniane publicznie za pomocą systemu teleinformatycznego (art. 68 ust. 3b i 3d 

pr. farm.); 

3. podstawą wydania produktu leczniczego z apteki ogólnodostępnej albo punktu 

aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest zamówienie, 

a podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny prowadzące 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych są obowiązane prowadzić ewidencję 

zamówień produktów leczniczych sprzedanych w drodze wysyłkowej zawierającą: 

datę złożenia zamówienia; imię i nazwisko osoby składającej zamówienie; nazwę, 

serię i ilość produktów leczniczych; adres wysyłki; datę realizacji zamówienia. 

Ewidencja zamówień ma być przechowywana co najmniej przez 3 lata od zakończenia 

roku kalendarzowego, w którym zrealizowano zamówienie. Wydruk z ewidencji 

zamówień podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny 

prowadzące wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych udostępnia na każde żądanie 

organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, zgodnie z zakresem określonym w 

żądaniu (art. 68 ust. 3f-3i pr. farm.); 

4. lokal apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego prowadzących wysyłkową 

sprzedaż produktów leczniczych musi posiadać miejsce wydzielone z izby 

ekspedycyjnej, pomieszczenia magazynowego lub komory przyjęć przeznaczone do 

przygotowania produktu leczniczego do wysyłki, a wysyłka produktu leczniczego 

odbywa się w warunkach zapewniających jakość produktu leczniczego oraz 

bezpieczeństwo jego stosowania (art. 68 ust. 3j i 3k pr. farm.); 

5. produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w 

ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi, nie 

dotyczy to jednak produktu leczniczego, zwracanego aptece ogólnodostępnej lub 

punktowi aptecznemu z powodu wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub 

sfałszowania produktu leczniczego (art. 68 ust. 3l i 3m pr. farm.).  

6. zakazano sprzedaży produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub 

punkt apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub 

innemu punktowi aptecznemu (art. 86a pr. farm.); 

7. zezwolono na zwrot aptece produktów leczniczych wydanych z apteki nie tylko z 

powodu wady jakościowej i niewłaściwego ich wydania, ale także z powodu 

sfałszowania produktu leczniczego (art. 96 ust. 6 pr. farm.); 

8. nie jest możliwe udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki nie tylko podmiotowi, 

który prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej (wcześniej: obrotu hurtowego produktami leczniczymi), ale 

także podmiotowi, który zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami 

leczniczymi (art. 99 ust. 3 pkt 1).  

9. poszerzono katalog podstaw odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej: WIF odmówi udzielenia takiego zezwolenia, gdy wnioskodawcy w 



okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku cofnięto zezwolenie na wytwarzanie lub 

import produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, 

prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, lub wnioskodawca w okresie 3 lat 

przed dniem złożenia wniosku został skreślony z Krajowego Rejestru Pośredników 

w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz wnioskodawca prowadzi lub wystąpił z 

wnioskiem o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów 

leczniczych albo produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie hurtowni, 

lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi (art 101 pkt 2 i 

3 pr. farm.); 

10. poszerzono katalog fakultatywnych podstaw cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej:  

 

WIF będzie mógł cofnąć takie zezwolenie także jeżeli: 

 apteka prowadzi sprzedaż produktów leczniczych hurtowni farmaceutycznej, 

innej aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu;  

 apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych bez 

przepisu lekarza bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 68 ust. 3c pr. 

farm.; 

 apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych z 

przepisu lekarza lub stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. (art. 103 

ust. 2 pkt 6-8 pr. farm.). 

11. za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas 

ograniczony pobierana będzie opłata w wysokości 20% pięciokrotnego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (art. 105 ust. 2 pr. farm.). 

Powyższa informacja stanowi prezentację jedynie wybranych zmian. Tekst ustawy 

nowelizującej ustawę Prawo farmaceutyczne dostępny jest na stronach internetowych OIA w 

Krakowie. 

 

radca prawny Katarzyna Jasińska 

 




