








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 
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 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. 
 
 


