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POSOWIE PO, PSL I SLD ODRZUCILI W GŁOSOWANIU SEJMOWYM PROPOZYCJE 

ZMIAN W POSELSKIM PROJEKCIE NOWELIZACJI USTAWY -PRAWO 

FARMACEUTYCZNE, ZGŁOSZONE W CELU ZAGWARANTOWANIA APTEKOM I ICH 

PACJENTOM STAŁEGO I RÓWNEGO DOSTĘPU DO LEKÓW REFUNDOWANYCH 

 

Podczas 90. posiedzenia Sejmu RP (8-9 kwietnia 2015 r.) rozpatrywane było 

sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o 

zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk 

sejmowy nr 2997). Komisja Zdrowia – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu 

– przedstawiła w sprawozdaniu cztery wnioski mniejszości, dotyczące zmian 

zaproponowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską w celu zapewnienia  

hurtowniom farmaceutycznym i aptekom, a w konsekwencji ich pacjentom, 

stałego i równego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie (vide - zapis 

przebiegu posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 18 marca 2015 r.: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-181 oraz zapis 

przebiegu posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia w dniu następnym, czyli  

19 marca: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-183). 

Wnioski te zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie Platformy 

Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej podczas głosowania w Sejmie 9 kwietnia nie poparli 

wniosków mniejszości. Opowiedzieli się oni przeciw rozwiązaniom mającym 

umożliwić polskim aptekom realizowanie gwarantowanych ustawowo 

świadczeń zdrowotnych w postaci zaopatrywania pacjentów w leki 

refundowane. 

8 kwietnia 2015 r. Sejm RP debatował nad sprawozdaniem sejmowej 

Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Stanowisko Klubu 

Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawił poseł Czesław Hoc, który 

poparcie dla projektu ustawy uzależnił od przyjęcia czterech poprawek 

zgłoszonych jako wnioski mniejszości. „Poprawka najbardziej istotna jest zbieżna 

z propozycją Naczelnej Rady Aptekarskiej, tj. by podmiot odpowiedzialny, 

wytwórca bądź importer produktów leczniczych zapewnił przedsiębiorcy 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-181
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-183


prowadzącemu hurtownię farmaceutyczną stałe dostawy refundowanych 

produktów leczniczych objętych zakresem posiadanego przez przedsiębiorcę 

zezwolenia w ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb pacjentów. Pozostałe 

poprawki dotyczą obligatoryjnego cofnięcia przez głównego inspektora 

farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie innych hurtowni 

farmaceutycznych prowadzonych przez przedsiębiorcę, któremu cofnięto 

zezwolenie, oraz, podobnie, obowiązkowego cofnięcia zezwolenia przez 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na prowadzenie innych aptek lub 

punktów aptecznych prowadzonych przez podmiot, któremu cofnięto 

zezwolenie” – powiedział poseł Hoc. Jego wystąpienie dostępne jest na stronie: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=90&dzien=1

&wyp=114&view=1 

Na uwagę zasługuje również wystąpienie w trakcie debaty sejmowej posła 

Marka Gosa (PSL): „Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne i 

innych ustaw, który ma na celu ograniczenie eksportu, nie poprawi dostępności 

leków dla pacjentów, ponieważ błędnie wskazuje tylko eksport jako źródło 

problemów z dostępnością leków, podczas gdy według mnie prawdziwe 

przyczyny braku ich dostępności leżą po stronie arbitralnych ograniczeń dostaw 

ustanawianych przez producentów. Mam na to dowody. Nie dysponujemy 

żadnymi przeprowadzonymi analizami dotyczącymi prawdziwych przyczyn braku 

leków na rynku, tymczasem dane sprzedażowe jednoznacznie wskazują, że tą 

przyczyną jest nie tylko eksport, lecz także ograniczenie dostaw przez 

producentów. Dla przykładu podam kilka nazw leków powszechnie uważanych 

za eksportowane w największych ilościach. Nie są one dostępne na rynku, 

ponieważ konsekwentnie od czerech lat, od 2011 r. producenci zmniejszają ich 

dostawy na rynek, przy czym brak tu uzasadnienia, jeżeli chodzi o zmiany 

zachorowalności. Są to dane IMS Poland. Chodzi tu chociażby o Clexane. 

Odnotowano tu spadek sprzedaży o 14%, ograniczenie dostępności dla 

pacjentów o 9% oraz zmniejszenie eksportu o 21% - tak więc nie jest to przyczyna 

braku Clexane. W przypadku kolejnego środka przeciwastmatycznego nastąpił 

spadek sprzedaży o 77%, jego dostępność dla pacjentów ograniczono o 78%, a 

poziom eksportu obniżono o 72%. Jeżeli chodzi o Fragmin, odnotowano spadek 

sprzedaży o 43%, ograniczenie dostępności o 56% oraz zmniejszenie eksportu o 

32%. Szanowni państwo, w związku z powyższym konieczne jest uregulowanie 



kwestii obowiązku producenta dotyczącego dostarczenia wystarczających ilości 

leków hurtowniom i aptekom na terenie całego kraju po to, by podmioty te 

mogły realizować ciążące na nich obowiązki w zakresie dostaw leków. To, że nie 

ma takich regulacji, oraz to, że doprowadzono do reglamentacji produktów, 

którą stosowały na dodatek wybrane hurtownie, stanowiło przyczynę braku 

leków w aptekach i powstanie odwróconego łańcucha dystrybucji, o czym już 

dziś rozmawialiśmy, na czym również koncentrowały się wypowiedzi moich 

przedmówców” – powiedział poseł Gos. Jego wystąpienie dostępne jest na 

stronie sejmowej: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=90&dzien=1

&wyp=115&view=1 

Głosowanie odbyło się 9 kwietnia 2015 r. Najpierw głosowano nad 

przyjęciem pierwszego wniosku mniejszości: 

«w art. 1 w pkt 6 po lit. a dodać lit. aa w brzmieniu: 

„aa) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1f w brzmieniu: 

„1a. W celu realizacji obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę prowadzącego 

hurtownię farmaceutyczną, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i art. 36z ust. 1, 

podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub importer produktów leczniczych 

obowiązani są samodzielnie lub z udziałem innych uprawnionych podmiotów 

zapewnić przedsiębiorcy prowadzącemu hurtownię farmaceutyczną stałe 

dostawy refundowanych produktów leczniczych, objętych zakresem posiadanego 

przez przedsiębiorcę zezwolenia, w ilości niezbędnej do zaspokajania potrzeb 

pacjentów. 

1b. Ilość niezbędna do zaspokajania potrzeb pacjentów, o której mowa w ust. 1a, 

to łączna ilość produktów leczniczych wynikająca z zamówień aptek i punktów 

aptecznych, potwierdzonych receptami lekarskimi albo zapotrzebowaniami, o 

których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3. 

1c. Produkty lecznicze, o których mowa w ust. 1a, przeznaczone przez podmiot 

odpowiedzialny, wytwórcę lub importera na zaspokojenie stałych dostaw 

refundowanego produktu leczniczego w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów nie 

podlegają eksportowi lub wywozowi oraz dostarczane są wyłącznie podmiotom 



które nabywają je w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów i złożą zamówienie, o 

którym mowa w ust. 1d. 

1d. Zamówienie dotyczące refundowanych produktów leczniczych dokonywane 

w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów zawiera oświadczenie, że objęte 

zamówieniem produkty lecznicze nabywane są w tym celu. 

1e. Odmowa dostawy refundowanego produktu leczniczego dopuszczalna jest 

wyłącznie po wykonaniu zobowiązania dotyczącego wielkości rocznych dostaw, 

określonego we wniosku o objęcie refundacją, o którym mowa w art. 25 ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

1f. Odmowa, o której mowa w ust. 1e, wymaga uzasadnienia. Do odmowy 

stosuje się przepisy art. 37z ust. 5 i 7.”,”;». 

Wynik głosowania nr 26: głosowało 435 posłów; za – 150, przeciw – 274, 

wstrzymało się – 11,nie głosowało – 25.  

Wyniki indywidualne (jak głosowali poszczególni posłowie) dostępne są na 

stronie sejmowej: 

http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/90_26/$file/glos_90_26.pdf 

 

W głosowaniu nr 27 odrzucono drugi wniosek mniejszości w brzmieniu: 

«w art. 1 w pkt 9 w lit. d w ust. 4c wyrazy „może cofnąć” zastąpić wyrazem 

„cofa”;». 

Wynik głosowania nr 27: głosowało 437 posłów; za – 157, przeciw – 269, 

wstrzymało się – 11,nie głosowało – 23.  

Wyniki indywidualne głosowania dostępne są na stronie sejmowej: 

http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/90_27/$file/glos_90_27.pdf 

 

W głosowaniu nr 28 odrzucono trzeci wniosek mniejszości: 

«w art. 1 w pkt 15 w lit. c w art. 103 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/90_26/$file/glos_90_26.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/90_27/$file/glos_90_27.pdf


„3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny w przypadku cofnięcia zezwolenia z 

przyczyn określonych w ust. 1, cofa zezwolenia na prowadzenie innych aptek lub 

punktów aptecznych prowadzonych przez przedsiębiorcę, któremu cofnięto 

zezwolenie.”;». 

Wynik głosowania nr 28: głosowało 436 posłów; za – 149, przeciw – 273, 

wstrzymało się – 14,nie głosowało – 24.  

Wyniki indywidualne głosowania dostępne są na stronie sejmowej: 

http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/90_28/$file/glos_90_28.pdf 

 

W głosowaniu nr 29 odrzucono czwarty wniosek mniejszości: 

«w art. 1 w pkt 21, w art. 127c w ust. 3 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub importer produktów leczniczych, 

który nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1a lub 1c;”». 

Wynik głosowania nr 29: głosowało 434 posłów; za – 150, przeciw – 269, 

wstrzymało się – 15,nie głosowało – 26.  

Wyniki indywidualne głosowania dostępne są na stronie sejmowej: 

http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/90_29/$file/glos_90_29.pdf 

 

Należy przypomnieć, że propozycje regulacji zapewniających hurtowniom 

farmaceutycznym i aptekom, a w konsekwencji polskim pacjentom, stały i równy 

dostęp do leków ratujących zdrowie i życie Naczelna Izba Aptekarska zgłosiła w 

październiku 2014 r. podczas prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poprawki 

NIA zaakceptowali członkowie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej. Poparł ją 

również podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. 

Niestety, regulację tę odrzucono na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. 

Posłowie Platformy Obywatelskiej uczestniczący w pracach tej komisji, w tym 

pełniąca obecnie funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata 

Małecka-Libera, publicznie zapewniali przedstawicieli NIA, że rozwiązania 

http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/90_28/$file/glos_90_28.pdf
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popierane przez samorząd aptekarski zawarte zostaną w poselskim projekcie 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne i niektórych innych ustaw. 

Tymczasem w zapowiadanym projekcie nowelizacji, który pojawił się w Sejmie w 

grudniu 2014 r., pominięty został problem zapewnienia wszystkim hurtowniom 

farmaceutycznym i aptekom, a w konsekwencji wszystkim pacjentom, stałego i 

równego dostępu do leków refundowanych. Propozycje poprawek zgłaszane 

przez przedstawicieli NIA na posiedzeniach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej 

i Komisji Zdrowia nie uzyskały poparcia strony rządowej i zostały odrzucone przez 

posłów rządzącej koalicji.  
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