
 

 

Warszawa, 10 marca 2022 r.  

 

  

Pan 

ANDRZEJ DUDA 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

Kancelaria Prezydenta RP 

ul. Wiejska 10, 00- 902 Warszawa 

  

 

Dot. wsparcia dla Ukrainy – pakiet propozycji legislacyjnych  

             i organizacyjnych 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Organizacje branżowe działające na polskim rynku farmaceutycznym są obecnie 

zaangażowane w działania mające na celu pomoc mieszkańcom Ukrainy cierpiącym  

w wyniku agresji rosyjskiej. Koordynujemy czynności w zakresie transportu  

i przekazania produktów leczniczych obywatelom Ukrainy oraz uchodźcom, którzy 

poszukują schronienia w naszym kraju. Podmioty zwiększyły produkcję leków  

w Polsce, aby zapewnić bezpieczny i szeroki dostęp do sprawdzonych produktów 

leczniczych, zarówno dla polskich pacjentów, jak i uchodźcom z Ukrainy.  

 



Szczególne znaczenie mają rozwiązania leżące w kompetencjach Ministra Zdrowia,  

dlatego apelujemy do Pana Prezydenta o poparcie naszych inicjatyw 

usprawniających, a wielu przypadkach wręcz umożliwiających 

świadczenie pomocy humanitarnej. Poniżej wskazujemy na nasze największe 

wyzwania i postulaty: 

 

1. Konieczność nowelizacji Rozporządzenia z dnia 16 stycznia 2004 r.  

w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy 

humanitarnej, w zakresie pomocy wywożonej za granicę – na Ukrainę, 

w zakresie: 

• tymczasowego dopuszczenia bezpłatnych próbek jako przedmiotu darowizny 

(§ 2 ust. 2 pkt 1);  

• tymczasowego dopuszczenia darowizny z terminem ważności mniejszym niż 

6 miesięcy (§ 2 ust. 3);  

• tymczasowego dopuszczenia oznakowania w języku polskim (§ 3 ust. 1);  

• ograniczenia stosowania wymogu uzyskania recepty jako potwierdzenia 

odbioru darowizny oraz wybranych innych wymogów dla odbiorcy 

darowizny – do darowizn krajowych (§ 4 ust. 3, § 6, § 7); 

 

2. Wprowadzenie dodatkowej zmiany w zakresie ww. Rozporządzenia,  

tj.: dopuszczenie przekazania leków posiadających pozwolenie  

na dopuszczenie do obrotu w Ukrainie (§ 2 ust. 1a).  

 

Powyższe rozwiązanie podyktowane jest potrzebą zwiększonej produkcji leków  

w związku z sytuacją wojny toczącej się na terytorium Ukrainy. Zwracamy uwagę  

na to, że jednym z najszybszych sposobów zwiększenia zapasów i dostaw leków 

byłaby ich wysyłka z innych krajów lub z zapasów przeznaczanych na inne rynki. 

Jednakże, z uwagi na fakt, że leki byłyby w opakowaniach obcojęzycznych  

oraz z obcojęzycznymi ulotkami sprowadzanie ww. produktów na gruncie obecnych 

przepisów byłoby utrudnione.  

 

Postulujemy wobec tego aby przedmiotem pomocy humanitarnej w okresie działań 

wojennych na Ukrainie mogły być także produkty lecznicze, które posiadają 

aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Ukrainie lub kraju darczyńcy; 



 

3. zgłoszenie do spec-ustawy rozwiązania tymczasowo umożliwiającego 

podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej – przyjmowanie, posiadanie, w tym przechowywanie,  

oraz dostarczanie produktów leczniczych posiadających pozwolenie  

na dopuszczenie do obrotu w Ukrainie, niezależnie od treści zezwolenia.  

Dramatyczna sytuacja u naszych sąsiadów znacząco utrudniła  lub uniemożliwiła 

hurtowniom na terenie Ukrainy przyjmowanie towarów od unijnych wytwórców. 

Postulujemy wprowadzenie możliwości uelastycznienia łańcucha dostaw poprzez 

zainicjowanie składowania produktów leczniczych na terytorium Polski w pobliżu 

granicy z Ukrainą. Powyższe rozwiązanie pozwoli na wykreowanie pośredniego 

podmiotu, który umożliwi stałą dostawę produktów leczniczych na terytorium 

Ukrainy. Uregulowanie powyższej kwestii wymagałoby wprowadzenia 

odpowiednich zapisów w zezwoleniu na prowadzenie hurtowni. Wykonanie 

powyższej czynności w krótkim czasie nie jest możliwe, w związku z czym prosimy 

o przyjęcie ww. propozycji legislacyjnej. 

 

4. Zmianę w drodze spec-ustawy art. 72 ust. 2 pkt 8 Prawa 

farmaceutycznego poprzez tymczasowe usunięcie wyłączenia z pomocy 

humanitarnej produktów stanowiących środki odurzające i substancje 

psychotropowe oraz zawierających prekursory kategorii 1, co umożliwiłoby 

przekazanie w szczególności leków przeciwbólowych zawierających takie substancje 

jako pomoc humanitarną dla Ukrainy; 

 

5. Wydanie przez  Ministra Zdrowia komunikatu w sprawie stosowania 

trybu z art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne, tj. wydawania 

pozwoleń na import interwencyjny produktów leczniczych nieposiadających 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, w celu zaspokojenia zwiększonego 

zapotrzebowania na produkty lecznicze w związku z napływem uchodźców  

z Ukrainy wraz z jednoczesnym potwierdzeniem, że: 

• obecne wydarzenia wyczerpują przesłankę „zagrożenia życia lub zdrowia 

ludzi” w rozumieniu art. 4 ust. 8 PF; 

• możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na import interwencyjny 

produktów leczniczych w związku z ich lokalnie zwiększonym 



zapotrzebowaniem (nie tylko produktów, których odpowiedników brak  

w całym kraju). 

6. Ryzyko realizacji paybacku (art 4 ustawy o refundacji) 

Obserwujemy znaczny wzrost zapotrzebowania na leki, wynikający zarówno  

z reakcji społeczeństwa na wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego,  

jak i z akcji niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz mieszkańcom Ukrainy, 

którzy zostali w kraju.  

Ten wzrost zapotrzebowania będzie się zapewne wzmagał w kolejnych miesiącach.  

Firmy zrzeszone w naszych Organizacjach czynią wszystko, by zwiększyć dostępność 

leków stosownie do zwiększonych potrzeb.  

 

Zwiększone zapotrzebowanie na leki dotyczy także leków refundowanych. Obecne 

wydarzenia z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do przekroczenia 

całkowitego budżetu na refundację. Byłoby tragicznym paradoksem, gdyby starania 

przemysłu farmaceutycznego o zwiększenie dostępności leków w sytuacji zagrożenia 

doprowadziły do finansowego karania firm poprzez nakładanie na nie obowiązku 

zwrotu kwot przekroczenia w poszczególnych grupach limitowych.  

Apelujemy do Pana Prezydenta o wsparcie i monitorowanie naszych starań idących  

w kierunku wprowadzenia odpowiednich zmian w planie finansowym Narodowego 

Funduszu Zdrowia, aby zapobiec realizacji paybacku. 

 

Ewentualnie, aby zmniejszyć obciążenie po stronie administracji ciągłymi 

aktualizacjami planu NFZ proponujemy, w aktualnych nadzwyczajnych 

okolicznościach, dodanie np. do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa następującego przepisu: 

 

„Art. 60a. W przypadku gdy w trakcie realizacji planu finansowego Narodowego 

Funduszu Zdrowia na rok 2022 i 2023 dojdzie do przekroczenia całkowitego budżetu 

na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 

ust. 2 pkt 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, nie stosuje się art. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463).” 

 



Wobec braku podjęcia do tej pory powyższych postulatów raz jeszcze prosimy Pana 

Prezydenta o wsparcie naszych inicjatyw, z ogromną nadzieją, że osobiste 

zaangażowanie Pana Prezydenta pozwoli nadać naszym staraniom  właściwą 

dynamikę.  

 

Zdajemy sobie sprawę, że moment na zgłoszenie tego faktu może wydawać się 

przedwczesny, jednak naszą intencją jest zwrócenie uwagi na zidentyfikowane 

zagrożenia, aby uniknąć w przyszłości związanych z nimi konsekwencji. Naszym celem 

jest działanie w duchu współpracy i wymiany doświadczeń, a wskazanie możliwych 

zagrożeń i sposobów zapobiegania im, traktujemy jako element dialogu.  

 

Zwracamy się z prośbą o możliwość spotkania w celu szczegółowego omówienia 

przedstawionych propozycji i ich znaczenia dla umożliwienia skutecznej pomocy 

humanitarnej dla osób cierpiących w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. 

 

 

Z poważaniem, 
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