
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

         

Warszawa, 30 października 2020 r.  

           

Szanowny Pan  

Paweł Rychlik 

Poseł na Sejm RP 

 

 

 

Szanowny Panie Pośle, 

 

W związku z toczącą się od dłuższego czasu dyskusją dotyczącą ustawy o zawodzie farmaceuty 

w zakresie art. 120 pkt 2., zwracamy się do Pana z apelem o wzięcie pod uwagę i rozważenie 

argumentów producentów leków i hurtowników. 

 

Szanowny Panie Pośle, z mocy urzędu jako przedstawiciel polskiego parlamentu reprezentuje 

Pan interes społeczny wszystkich obywateli, a nie tylko jednej grupy. Tymczasem 

dotychczasowe Pańskie działania mogą sugerować, że jest inaczej. Mimo wystąpienia  

10 organizacji reprezentujących zarówno środowisko producentów, hurtowników, a przede 

wszystkim pacjentów nie zechciał Pan spotkać się z nami w celu merytorycznej dyskusji. 

Niestety, jak do tej pory nie udało się osiągnąć  konsensusu pomiędzy środowiskiem  

producentów, hurtowników i aptekarzy. Uważamy, że główną przyczyną jest niezrozumienie 

problemu w zakresie działań godzących w niezawisłość kierowników hurtowni i aptek. 

Bylibyśmy wdzięczni za skatalogowanie i przedstawienie nam listy najczęstszych uchybień, 

jakie występują w relacjach pracodawca - pracownik, które uniemożliwiały realizację zadań 

przez kierownika lub  osobę odpowiedzialną. Jak do tej pory ze strony pomysłodawców zapisu 

nie podano żadnych konkretnych przykładów, jak również częstotliwości ich występowania oraz 

skutków, jakie one powodują. Pragniemy również zauważać, że nikt wcześniej nie rozmawiał  

z nami na temat tych problemów, nie zgłaszał ich, nie opisywał, co wydaje się być niezgodne z 

zasadami współżycie społecznego. 

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że zamknięcie jakiegokolwiek zakładu pracy niesie za sobą 

konkretne skutki. Są to przede wszystkim utrudnienia dla pacjentów w dostępie do leków, 

pozbawienie ludzi pracy, konieczność utylizacji leków, które w międzyczasie ulegną 

przeterminowaniu, w tym często bardzo drogich, brak wpływów do budżetu państwa  

z przepływu sprzedaży i podatków. 

 



 

 

Niestety, takie przepisy godzą bezpośrednio w pacjentów, zwłaszcza czekających  

na zamówione leki i realizację recept, czy szukających ich pilnie w aptece, w której do tej pory 

się zaopatrywali. Dzisiaj w dobie pandemii jest to szczególnie istotne. 

Wierzymy, że zechce Pan przyjąć naszą propozycje spotkania, o które wnioskowaliśmy już 20 

września br.  

 

Proponujemy przeanalizować możliwości zapobiegania sytuacjom godzącym w niezawisłość 

kierowników hurtowni i aptek bez konieczności wpisywania do ustawy działań, które uważamy 

za szkodliwe z punktu widzenia pacjenta i bezpieczeństwa biznesowego.  

Jesteśmy wszyscy jedną drużyną, która chce pracować na rzecz pacjentów. Nasza współpraca 

jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji. 

 

Uprzejmie informujemy, że w toku prac w Senacie RP będziemy składali następującą poprawkę: 

po pkt 16 dodać pkt 17 w brzmieniu:  

„17) w art. 120:  

a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:  

„Decyzję, o której mowa w zdaniu pierwszym, wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 

miesiące.”,  

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:  

„2a. Jeżeli naruszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczą uniemożliwiania przez 

podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub hurtownię farmaceutyczną realizacji 

zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną  

w hurtowni farmaceutycznej, właściwy organ może nakazać usunięcia stwierdzonych 

uchybień w ustalonym terminie. 

W przypadku nie wykonania organ może nakazać w drodze decyzji unieruchomienie 

hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki, punktu aptecznego na okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące.  

2b. Decyzjom, o których mowa w ust. 2a, nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności.”.  

 

Uzasadnienie: 

Proponowana poprawka prowadzi do realizacji celów deklarowanych w uzasadnieniu przyjętej 

Pana poprawki, jednak przy zachowaniu zasady proporcjonalności i subsydiarności (stosowanie 

najbardziej dotkliwej sankcji w razie braku osiągnięcia celu za pomocą mniej dotkliwych 

środków). 

 

Proponuje się utrzymanie wszystkich elementów Pana poprawki, tj.: 

• uniemożliwianie realizacji zadań kierownika apteki jako przejaw naruszenia 

przepisów  

o obrocie produktami leczniczymi, 

• uniemożliwianie realizacji zadań kierownika apteki jako podstawa  

do unieruchomienia placówki, 

• ograniczenie unieruchomienia do 3 miesięcy. 



 

 

 

Jednocześnie proponuje się, aby sankcja unieruchomienia placówki ze względu  

na uniemożliwianie realizacji zadań kierownika apteki nie zastępowała sankcji w postaci decyzji 

nakazującej usunięcie uchybień, a ją uzupełniała jako sankcja o charakterze subsydiarnym. 

Unieruchomienie placówki mogłoby nastąpić dopiero w razie braku terminowego usunięcia 

stwierdzonych uchybień.  

Uwzględnienie ww. modyfikacji pozwoli na prawidłowe wkomponowanie nowego mechanizmu w 

obowiązujący system sankcji. Po jej uwzględnieniu sankcje na gruncie art. 120 PF będą 

kształtować się następująco (w porządku rosnącej surowości sankcji): 

• nakaz usunięcia uchybień w określonym terminie, 

• w razie braku usunięcia uchybień – unieruchomienie placówki, 

• w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – unieruchomienie placówki 

niezależnie od usunięcia uchybień. 

 

Wyrażamy nadzieję,  że w przypadku uwzględnienia rzeczonej propozycji przez Senat RP  

i w ramach ponownego rozpatrywania jej przez Sejm RP, na wsparcie Pana Posła.  

 

 Czekamy na pilną odpowiedź z Pana strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Kopeć,  

Prezes PZPPF Krajowi 

Producenci Leków  

Irena Rej,  

Prezes  

Izba Gospodarcza  

„FARMACJA POLSKA” 

Bogna Cichowska-Duma,  

Dyrektor Generalny  

INFARMA  
   

Paulina Skowrońska, 

Dyrektor 

POLFARMED 

 

Stanisław Maćkowiak, 

Prezes Federacji 

Pacjentów Polskich 

 

Ewa Jankowska, 

Prezes 

PASMI 

 

Tomasz Dzitko, 

Prezes Stowarzyszenia 

Importerów Równoległych 

Produktów 

Andrzej Stachnik,  

Prezes Związku Pracodawców 

Hurtowni Farmaceutycznych 

 

Andrzej Mądrala, 

Wiceprezydent 

Pracodawcy RP 

 

Maciej Witucki, 

Prezydent 

Konfederacja Lewiatan 

 



 

 

 

Do wiadomości: 

 

Członkowie Prezydium Sejmowej Komisji Zdrowia RP: 

 

Sz. P. Tomasz Latos – Przewodniczący Komisji Zdrowia 

Sz. P. Czesław Hoc – Z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia 

Sz. P. Anna Kwiecień – Z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia 

Sz. P. Rajmund Miller – Z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia 

Sz. P. Bolesław Piecha – Z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia 

Sz. P. Monika Wielichowska – Z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia 

 

 

Członkowie Senackiej Komisji Zdrowia: 

 

Sz. P. Beata Małecka-Libera - Przewodnicząca Komisji Zdrowia 

Sz. P. Margareta Budner – Z-ca Przewodniczącej Komisji Zdrowia 

Sz. P. Alicja Chybicka – Z-ca Przewodniczącej Komisji Zdrowia 

Sz. P. Wojciech Konieczny– Z-ca Przewodniczącej Komisji Zdrowia 

Sz. P. Dorota Czudowska 

Sz. P. Agnieszka Gorgoń-Komor 

Sz. P. Tomasz Grodzki 

Sz. P. Ewa Matecka 

Sz. P. Bogusława Orzechowska 


