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Warszawa, dnia z grudnia 2o22r,

Pani

EWAKRA.IEWSKA
Główny Inspektor Farmaceutyczny

Pan

MACIEJ MIŁKOWSKI
podsekretarz stanu

w Ministerstwie zdrońaL. Da , Ą6L\ -łozr

Szanowna Pani Minister,

Szanowny Panie Ministrze,

dzińającwimieniu lzbyGospodarczej ,,FARMACJAPOLSI(A" w zdączeniu pozwalam
sobie przekazaó uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo farmaceutyczne
oraz niektórych innych ustaw (UDąąz)

W analizowanym projekcie oceniliśmy trzy podstawowe obszary:

. lfprowadzenie nowej daninypublicznej ( tzw. opłata roczna)
o kontrola
. przejęcie ptzez Głównego Inspektora Farmaceutycznego nadzoru nad

medycznymi laboratoriami diagnostycznymi.

W sprawie proponowanej pionizacji Państwowej Inspekcji FarmaceuĘcznej
informujemy, że popieramy każde rozwiązanie, które przyczyni się do zwiększenia
nadzoru nad jakością produktów leczniczych. Jednocześnie informuję, że lzba
Gospodarcza ,,FARMACJA POLSKA" posiada swoje zasługi w staraniach o
pozostawienie inspekcji farmaceutycznej w gestii ówczesnego Ministerstwa Zdrowia i
Opieki Społecznej i utrzymania jednolitych struktur nadzoru farmaceutycznego.

W 1996 r. olbrzymim sukcesem zakończyła się wieloetapowa walka o usytuowanie
nadzoru farmaceutycznego w związku z zatvńerdzeniem ustawy o reformie centrum
administracyjnego i gospodar czego Rządu.

Byliśmy inicjatorami i autorami wspólnego wystąpienia lzby Gospodarczej
,,FARMACJAPOLSKA", NRA, StowarzyszeniaPrzedstawicieli Firm Farmaceutycznych
w Polsce oraz Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego
,,Polfarmed" w sprawie pozostawienia nadzoru farmaceutycznego w gestii MZiOS.

Wystąpienie to, zawierające apel i argumentację w tej sprawie, dotarło do każdego
posła Sejmu RP oraz senatora. W rezultacie Sejm przy aprobacie Senatu przyjął w
głosowaniu jawnym naszą koncepcję. Nadzór farmaceutyczny nie został przesunięty
w gestię wojewodów. Przekazano tam tylko rozliczenia z tytułu refundacji.
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Przedstawiając załączone uwagi, zwracamy się z prośbą o ich uwzględnienie co,
w naszej ocenie, pozwoli na precyzyjną realizację założeń projektu nowelizacjiprzy
jednoczesnym poszanowaniu praw i interesów wszystkich podmiotów działających na
rynku farmaceutyczn)rm.

Zpoważaniem,

Irena Rej U1 (__-
*-fu-/L*/V\

Prezes Zaruądu Izby Gospodarczej

,,FARMACJA POLSKA"
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Stanowisko lzby Gospodatczej,,FARMA(CIA POLSKA" do projektu ustawy
o zmianie ustawy - Prawo farmaceu§rczne oraz niektórych innych ustaw
(numer zvlykazuprac legislacyjnych: UD +ąz)
Nadzór nad rynkiem farmaceutycznym jest niezbędnym elementem do zapewnienia
bezpiecznego i nieprzerwanego łańcucha dostaw produktów |eczniczych. Odpowiednia
akty,łrnoŚó organów administracji publicznej, której celem jest sprawowanie nadzoru
nad warunkami wytwatzania, importu i obrotu tymi produktami, jest zatem w pełni
uzasadniona.

Jednak zdaniem lzby częśćzzaptoponowanych przepisów zwiększa w nieuzasadniony
sposób uprawnienia organówkontrolnych i równolegle nakłada szereg nowych (często
niejasnych) obowiązków na przedsiębiorców. To z kolei moze mieć, w skrajnych
przypadkach, efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego. W szczególności może
wywołaó u przedsiębiorców wręcz ,,strach". Firmy niepewne swoich praw i obowiązków
mogą zastanawiaó się czy chcąkontynuowaĆ, czy tez prowadzić działalnośó w Polsce. Z
kolei farmaceuci i inny niezbędny personel moze obawiaó się zatrudniania w tym
sektorze.

Wobec tego przepisy nowelizujące ustawę powinnybyć poddane dogłębnej analizie. W
obecnym brzmieniu, część z nich jest nieakceptowalna w szczegllności z perspektywy
zasady równoŚci i zasad swobody działalności gospodarczej. Niektóre rozwiązania
naruszają również zasady proporcjonalnośó.

Poniżej przedstawiamy stanowisko lzby, z odniesieniem do konkretnych przepisów
zaproponowanych w projekcie nowelizacji.

1. uwagi dot}rczące propozycji dodania do ustawy prawo farmaceutyczne
rozdziahr 7b ,.Opłata roczna"

Projektowany tozdział 7b ,,Opłata roczna" dodawany do ustawy - Prawo
farmaceutyczne zaHada wprowadzenie do polskiego porządku prawlrego
modelu współfinansowania nadzoru nad wytwarzaniem, importem, obrotem
i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi przez uczestników rynku
farmaceutycznego.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu wprowadzenie opłaty rocznej dla podmiotów
prowadzących działalnośó nadzorowaną przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego uzasadnione jest koniecznością zwiększenia poziomu
finansowania tego organu. Projektodawca motywuje wprowadzenie modelu
współfinansowania brakiem możliwości alokacji wystarczających środków
finansowych w ramach Środków, o których mowa w art. r3rc ust. r ustawy z dnia
z7 sierpnia zoo4 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz pozostałych środków budżetowych.
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W naszej ocenie, przewidywana w projekcie ustawy opłata roczna jest
nieuzasadniona i krzywdząca dla wszystkich przedstawicieli branży
farmaceutycznej. Zgodnie z uzas adnieniem proj ektu ustawy partycyp owanie
w kosztach zńązanych z nadzorem nad r5łrkiem farmaceutycznlrm podmiotów
na nim funkcjonującym jest zasadniczo jedynym sposobem zapewnienia realnej
i skutecznej działalności Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jest to
rozńązanie niesprawiedliwe, stanowiące próbę łatania budżetu pieniędzmi
podmiotów prywatnych.

Co więcej, projektowana regulacja budzi szereg wątpliwości i to już na
poziomie legislacyjnym. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że prqickt
przewiduje nałożenie na określone rodzajowo podmioty opłaty uzależnionej od
przychodu osiągniętego zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw regulujących
podatek dochodorłłv.
W sektorze publicznym oplata stanowi należność za
zindywidualizowane i bezpośrednie świadczenie lub konkretną
uslugę ze strony organów władz centralnych lub samorządowych.
Tymczasem, w t}rm w}rpadku opłata nie jest związana z usługą, ale dotyczy
zamkniętego katalogu podmiotów (z góry określonego). tj. posiadaczy
zezwolenia danego rodzaju. Jest to teŻ opłata okresowa o charakterze stał;rm
(nie jest jednorazowa). Co więcej, jak wynika z proponowanego w projekcie
nowelizacji art. to7zh ust 3 Prawa farmaceutycznego, wysokośó opłaty będzie
różna dla różnych podmiotów. Nie tylko brak jest tutaj świadczenia
wzajemnego, ale też wprowadzono w ukryty sposób system gradacji
opłaty. O ile wysokośó opłaty nie musi odpowiadaó wartości Ęmkowej
świadczenia wzajemnego to jednak musi byó ona równa dla wszystkich, którzy
ciężar tej opłaty ponoszą. W przeciwnym wypadku dochodzi do
złamania zasady równości. W rzeczywistości pewna gradacja (skala) jest
charakterys tyczną cechą podatku.

W istocie przewidziana w projekcie danina nie stanowi
konstrukryjnie ,,opłaĘ,r", lecz jest podatkiem. Opłacanie podatków nie
daje tytułu prawnego do żądania w zamian konkretnego świadczenia ze strony
państwa ( H. Dzwonkowski (red.), Ordlmacja podatkowa. Komentarz. Wyd. 8,
Warszawa zotg). W zasadzie w prz}T)adku projektowanej regulacji nie dochodzi
do jakiegokolwiek świadczenia ze strony Państwa lub jego organu. Podatkiem
jest publicznoprawrre, nieodpłatne, przymusowe orazbezzwrotne świadczenie
pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy,
rvynikające z ustaw5l podatkowej.

Przewidziana w projekcie danina w zasadzie jest:
. publicznoprawna (ma ją pobieraó organ administracji skarbowej);
. nieodpłatna (podmiot, który ma je płacić nie otrzymuje ze strony Państwa
j akiegokolwiek świadczenia) ;
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. przylnusowa (zzńożenia opłata ma być obligatoryjna);

. bezzwrotna (opłata nie będzie zwracana).

Należy zauważyć, ze ustawy szczególne przewidują różnego rodzaju opłaty.
T}tułem przykładu mozna wskazaó na: opłatę adiacencką (w zvmązka ze
wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania infrastruktury),
opłatę za czynności konsularne (np. opłaty paszportowe) czy też opłatę sądową
(zwtązanąnp. z wniesieniem pozwu). Nie jest istotna ekwiwalentność pomiędzy
opłatą a rzeczyństą wartością usługi. Istotne jest jednak to, że usługa taka była
wyświadczona, a państwo poniosło koszt.
W przypadku projektowanej ustarłr;l w zasadzie nie ma jakiejkolwiek usługi ani
też kosztów po stronie państwa. Co prawda, jak wynika z uzasadnienia
projełrtu, opłata ma być zvńązana z pokrywaniem kosztów nadzoru,
jednakjeżeli opłata będzie stanowić dochód budżetu państwa to nie
można jej powiązać z jakimkolwiek konkretnym działaniem. Nie
można *ięc zakladać, że opłata przeloży się na poprawę jakości
natlzoru.

Jak wynika z samego uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy, całokształt
regulacji dotyczącej proponowanej daniny wskazuje na iej typowo
podatkowy charakter. Co więcej, wprowadzenie opłaty doprowadzi do
skutków podobnych jak podatek akcyzowy, tj. do zwiększenia
kosztów po stronie przedsiębiorców i ich przeniesienia na
konsumentów. W efekcie doprowadzi to do wzrostu cen.

Jak podkreśla się w doktrynie, jeśli konstrukcji spełniającej cechy podatku nada
się inną nazwę, np. opłaty, to konsekwencją jest to, że staje się ona
niepodatkową należnością budzetową w rozumieniu art. z § z, co wymaga
ustalenia jej charakteru prawnego w drodze interpretacji (C. Kosikowski, w: C.
Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, Ordynacja
podatkowa, zoo6, s. 59-60 tak tez: H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja
podatkowa. Komentarz. Wyd. B, Warszawa zor9). W zasadzie więc w drodze
interpretacji i analizy definicji na|eży szukać rzeczywistego charakteru daniny.
Daniny publiczne w systemie Unii Europejskiej nie mogą jednocześnie należeó
do kilku kategorii danin publicznych tj. być podatkami, cłami i opłatami
jednocześnie (wyroki: z dnia t7 vlrześnia 7gg7 r.w sprawie C-sąr l g s UCAL, Rec.
str. I-49rr, pkt r7, z dnia zzmaja 2oo3 r. w sprawie C-gss/oo Freskot, Rec. str.
I-5z63, pkt 39 otaz z dnia z7listopada 2oo3 r. w sprawach połączonych od C-
34loldo C-3B/or Enirisorse, Rec. str.I-t4z43, pkt 59).

Należy zatem w pierwszej kolejności zbadaó, czy sporna danina może zostać
zakwalifikowana jako opłata o skutku równoważnym do podatku (względnie
cła). Jeśli nie jest ona opłatą o skutku równowaznym, nalezyw drugiej kolejności
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sprawdzić, czy opłata ta stanowi dyskryminacyjny podatek
wewnętrzny, który jest zabroniony.

Co prawda ustawodawca ma dość szeroką swobodę w kształtowaniu obciążeń
podatkowych jednak swoboda ta jest ograniczona zasadą równości
i powszechnoŚci opodatkowania. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie
wskazywał, Że ptzekroczenie przez ustawodawcę granic tej swobody może mieć
miejsce w zakresie nieuzasadnionego różnicowania sytuacji podatników (wyrok
Trybunału Konstyturyjnego z L7.7.2ooo r.,Kgof 99, OTK 2ooo, Nr 5, poz. t45).

Co więcej, r,vybór zasad opodatkowania należy badać w kontekście ich
merytorycznego uzasadnienia, czyli zgodności z zasadami sprawiedliwości i
rórłrności wobec prawa (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z tg.7.tg9g r., P
7l92, OTK 1993, Nr 2, poz. z7).
\M tym wytrladku nałożenie dodatkowej daniny (o charakterze
podatku) liczonej od tej samej podstawy co podatek od towarów
i usług będzie skutkowalo w zasadzie podwójnym opodatkowaniem.

Z jednej stronypodmiot posiadający zezwolenie będzie płacił podatek
dochodovry z drugiej jednak strony zostanie nałożona dodatkowa
d,anina liczona od tej samej podstawy (choć nie nazwana podatkiem
to jednak w praktyce konstrukcyjnie mająca ten charakter).
Dodatkowo, z uwagi na to, ze danina nie będzie uwzględniana w katalogu
kosztów na gruncie ustaw5l o podatku dochodowym od osób prawnych będzie
można mówić nawet o potrójnym opodatkowaniu z uwagi na to, że
podstawą będzie przychód.

Dodatkowo, nie można pominąó faktu, ze cała kwota pobranej opłaty rocznej ma
zostać ptzeznaczona na funkcjonowanie nadzoru farmaceutycznego, zaś opłatą
roczną obciążeni zostaną również przedsiębiorcy, których działalnośó wykracza
poza zakres nadzoru farmaceutycznego. Producenci leków wytwarzają również
suplementy diety, wyroby medyczne i produktybiobójcze. Podobnie hurtownie
farmaceutyczrle - prowadzą dodatkowo obrót produktami, które są wyłączone
spod nadzoru inspekcji farmaceutycznej. Natomiast opłata toczlaa ma byó
pobierana od całości obrotu danego przedsiębiorcy z działalności objętej
zezwoleniem.

Z povlyższych powodów, wyrażarny ponownie zdecydowany sprzeciw
wobec planowanej oplaty rocznej, która stanowi kolejne obciążenie
uczestników rynku farmaceutycznego.
Wprowadzenie nowej daniny, obok podatków i opłat już teruz mających
zastosowanie do uczestników rynku farmaceutyc zl:.e1o, j est równ ozt:e.cztle
z intensyfikowaniem obciążeń finansowych podmiotów branży
farmaceuĘcznej i działaniem hamuj ącym rozwój.
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Projektowany rozdziń zb ,,Opłata rocztla" powinien zostać usunięĘ
z projektu ustawy w calości jako rozńązanie niesprawiedliwe i nadmiernie
obciążające finansowo uczestników qmku farmaceutycznego, a do tego
wątpliwe legislacyjnie z uwagi na w istocie podatkowy charakter tej daniny.

Jed,nocześnie informuj€ffiy, że podtrzymujemy wszystkie
dodatkowe uwagi do rozdziału 7B w5rrażone we wspólnym
stanowisku z dnia r5 listopada zozz r., pod którym podpisało się rr
organizacj i ztzeszających przedstawicieli branży farmaceut ycznej.

Uwagi dot}iczące propoz}rcji brzmienia art. rz3e ustaĘv _ prawo
farmaceutyczne

Zgodniez proponowanym brzmieniem art. rz3e ustawy - Prawo farmaceutyczne
bez koniecznoś ci przep rowadzenia kontroli Główny Inspektor Farmaceu ty czny
może dokonywaó czynności sprawdzających mających na celu: sprawdzenie
rzetelności i terminowości prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 78 ust.
r pkt l i B; sprawdzenie dokumentów, o których mowa w art. 36z ust. 5-8;
weryfikację danych, zawartych w ewidencji lub dokumentach, o których mowa
w pkt r lub z.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy,_proponowane brzmienie art. rz3e
ma na celu ptzyznanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu
kompetencji do sprawdzenia rzetelności i terminowości prowadzenia przez
przedsiębiorców ewidencji transakcji zbycia i nabycia produktów |eczniczych,
weryfikacji dokumentów, których dane zawiera ewidencja oraz sprawdzania
dokumentiw zńązanychz odmowami realizacji zamówień na produkty objęte
refundacją, bez konieczności formalnego przeprowadzania postępowania
kontrolnego.
Organy będą miały również mozliwość weryfikacji danych zawartych w ww.
ewidencjach i dokumentach. Wprowadzenie takiej regulacji ma na celu
ograniczenie uciążliwości kontroli dla przedsiębiorcy, zwłaszcza w sytuacjach
uzyskania informacji od innych organów lub podmiotów o potencjalnych
nieprawidłowościach. Dla przeprowadzenia analizy i weryfikacji ww. informacji,
zawartych w dokumentach, nie jest konieczne przeprowadzenie kontroli w
miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, która zawsze wiąże się z
pewnymi utrudnieniami dla przedsiębiorcy.

W naszej ocenie jest to zbyt daleko idące uprawnienie przymr;lanne
Głółvnemu Inspektorowi FarmaceuĘcznemu. Możliwośó sprawdzenia
rzetelności i terminowości prowadzenia ewidencji, sprawdzanie dokumentów
oraz weryfikacja danych zawar§rch w ewidencji i dokumentach
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powinna być możliwa jedynie w przypadku przeprowadzania
kontroli.
Wprowadzenie tego uprawnienia GIF spowoduje, że czynności sprawdzające
będą mogły być prowadzone wobec przedsiębiorcy nawet bez jego wiedzy,
podczas, gdy zasadą powinno być, że wszelkie dotyczące przedsiębiorcy
cz5mności powinny być prowadzone w sposób i okolicznościach pozwalających
mu na czynny udział w tych cz5mnoŚciach, na przykład w ramach oficjalnie
prowadzonego postępowania administracyjnego.

Uprawnienie do dokonywania czynności sprawdzających jest przy tym
zasttzeŻone w przepisach prawa dla organów podatkowych; w naszej ocenie, tak
daleko idąca kompetencja nie powinna byćprzyznana Głównemu Inspektorowi
Farmaceutycznemu.

Wnioskujemy o usunięcie z projektu ustawy - Prawo
farmaceutyczne art. 123e w obecnym brzmieniu.

Uwagi dotyczące propoz}rcji brzmienia art. rz3g ust. rr ustawy - Prawo
farmaceutyczne

W przypadku nieobecności kontrolowanego lub osoby ptzez niego
upoważnionej, czlmności kontrolne mogą byówszczęte po okazaniu legitymacji
służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może byó uznany za osobę, o
której mowa w art. 97 ustawy z dnia z3 kńetnia t964 r. - Kodeks cywilny, lub
w obecności przywołanego świadka, którlrm powinien być funkcjonariusz
publiczny, niebędący pracownikiem Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu treść omawianego przepisu jest analogiczna
do regulacji z art. 5o ust. 5 ustałv5l z dnia 6 marca zor8 r. Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2o2:- r. poz.t6z, z p6źn. zm.).

Proponowana tu zmiana w przepisach Prawa farmaceutycznego znacząco
utrudni przedsiębiorcom realizację ich praw jako kontrolowanych
przedsiębiorców, jako, że czynności kontrolne będą mogły być prowadzone
nawet przy braku j akiejkolwiek osoby, upoważnio nej przez kontrolowanego.

Możliwość przeprowadzenia kontroli pod nieobecność
kontrolowanego (lub upoważnionej przez niego osoby) powinna byó
zasttzeżona w przepisach prawa wyłącznie do przypadków
szczególnych, na przykład w sytuacji, gdy opóźnienie przeprowadzenia
kontroli wiązałoby się z ryzykiem zaistnienia na przykład zagrożenia dla
zdrowia lub życia ludzi lub innych poważnych zdatzeń.
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§mczasem w myśl proponowanego w nowelizacji art. rz3g ust. tt Prawa
'farmaceutycznego, 

przeprowadzenie kontroli w obecności jakiejkotwiek osoby
obecnej w lokalu przedsiębiorcy (na przykład recepcjonistki) lub w obecności
osoby trzeciej przywołanego świadka będzie dopuszczalne w każdyn
przypadku, gdy przy wszczęciu kontroli będzie nieobecny kontrolowany lub
upoważni ona przez niego osoba.

Z powyższych względów postuĘemy usunięcie z projektu
nowelizacji art. tz3g ust. 11 Prawa farmaceuĘcztlego.

3. Uwagi dotyczące propozycji brzmienia art. rz3h ust. r pkt z ustawy Prawo
farmaceuĘvczne

Zgodnie zatt. rz3h ust. r pkt z projektu ustawy- Prawo farmaceutycznewtoku
kontroli osoby upoważnione do jej przeprowadzenia są uprawnione do
dokonywania oględzin środków przewozowych, produktów i innych tzeczy w
zakresie objętym kontrolą.

W obecnym brzmieniu przepisu nie zostało doprecyzowane, że
przepis doĘczy środków przewozowych, produktów i innych rzeczy
wykorzystywanych w prowadzonej działalności.
Możliwość rozszerzającej interpretacji przepisu stwarza poważne zagrożenie
potencjalnego naruszaniaprawa własności w odniesieniu do rzeczy należących
do przedsiębiorcy, niezńązanych z prowadzoną działalnością.

Proponujemy doprecyzowanie art. rz3h ust. 1 pkt 2 Prawa
farmaceuĘcznego poprzez dodanie, że dotyczy on wyłącznie środków
przewozowych, produktów i innych tzeczy łvykorzystywanych w prowadzonej
działalności w zakresie objętym kontrolą.

4. Uwagi dotyczące propozycji brzmienia art. reąi ustawy Prawo farmaceutyczne

Projektowany art. rz3j reguluje kwestie sporządzania raportów z kontroli.
W wpnienionym przepisie nie ma zakreślonego terminu na sporządzenie
takiego raportu. Obecnie oczekiwanie na raport z kontroli trwa w praktyce
nawet kilka miesięcy, co w naszej ocenie czyni samą kontrolę nieskuteczną.
Długośó oczekiwania na opis stwierdzonych uchybień powoduje, że wdrozenie
działań naprawczych następuje w terminie odległym od wykrycia
nieprawidłowości, co stoi w sprzeczności z ideą kontroli

Proponujemy wprowadzenie w projektowanym art. rząi ustawy
Prawo farmaceuĘrczne 3o-dniowego terminu na sporządzenie
raportu z kontroli.
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Uwagi dotyczące propozycji brzmienia art. rz3h ust. r pkt 7 ustaĘv Prawo
farmaceutyczne

Zgodnie z ari. rz3h ust. r pkt 7 projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne w toku
kontroli osoby upoważnione do jej przeprowadzenia są uprawnione do ządania
od kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej lub osoby, o której
mowa w art. rz3g ust. B, niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i
organizacyjnych, w szczegilności usunięcia osób nieuprawnionych do
przebywania na terenie gdzie jest przeprowadzana kontrola lub utrudniających
jej przeprowadzenie.

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę, że nie jest jasne czyrln są
,,uchybienia porządkowe i organizacyjne". Proj ektodawca uwzględnił co
prawda w treści przepisu jeden przykład (,,usunięcie" określonych osób) -
natomiast mamy tutaj do czlmienia z otwartym katalogiem działafi, których
moze potencjalnie żądaó inspektor.
Biorąc pod uwagę różne mozliwości interpretacji tego zwrotu, obawiamy się że
w skrajnych przypadkach moze dochodzió do naduzyó w tym zakresie, tj. do
przedsiębiorców będą kierowane ządania, które nie są ani ,,porządkowe" ani
,,organizacyjne". Nie ozrracza to oczywiście, że kwestionujemy w ogóle
możliwośó, czy celowośó podejmowania niektórych ,,działań naprawczych" w
trakcie kontroli. Takie działania ądhoc powinny jednak mieó miejsce tylko jeżeli
taka jest wola i realna możliwośó przedsiębiorcy (a nie kiedy wynika to z
potencj alnie niezas adnych żądań inspektorów).

Co więcej, wl)rowadzenie tego typu regulacji stanowi tak naprawdę
nalożenie na przedsiębiorcę obowiązku wdrożenia ąd hoc działań na
wzór harmonogramu działań naprawczych (przy czym tutaj sposób
zaadresowania uchybienia ma byó narzucany przez inspektorów i wykonany
niezwłocznie). Takie podejście może doprowadzić m.in. do
ograniczenia prawa kontrolowanego do przedstawienia swojego
stanowiska w trybie zasttzeżeń lub wyjaśnień do raportu z inspekcji.
Co więcej, obawiamy się, ze inspektorzy nie będą wskazywać podstaw prawnych
uchybienia, a jedyrrie powoływaó się na analizowany przepis. Nie jest to
poządane działanie, tym bardziej że zastrzeżenia GIF do kontrolowanej
działalności powinnybyó odpowiednio opisane w raporcie z inspekcji.

Mamy również szereg wątpliwości dotyczący możliwości żądania
,,usunięcia" określonych osób. Nie jest dla nas jasne kto moze być uznany
za osobę nieuprawnioną do przebywania na terenie przeprowadzania kontroli,
a także w jakich przypadkach będziemy możemy mieó do czyrienia z osobami
utrudniającymi kontrole. Takie nieprecyzyjne określenia mogą doprowadzić
do sytuacji, w których w praktyce z kontroli będą usuwane osoby

lzBA GosPoDARczA 
"FARMACJA 

Po§l(An
0t-410 Warszawa, ul. Czorsztyńska ó, tel./fax 22 839 77 37,22 839 99 tO, e-mail: info@farmacja-polska.org.pl

www.farmacia- polska.org.pl

5.

O
rl

(oc
oL
P(r)



dbające o prawnie uzasadniony interes kontrolowanego, w tym
dbające o zgodność kontroli z przepisami prawa.

JednoczeŚnie, nie rozumiemy jaki jest ce| przyznania inspektorom tak daleko
idących uprawnień. W uzasadnieniu projektu Projektodawca ograniczył się
praktycznie jedynie do przytoczenia brzmienia proponowanego przepisu - z
legislacyjnego punktu widzenia jest to sytuacja zdecydowanie nieakceptowalna.

ZĘch powodów proponujemy usunięcie z projelrtu nowelizacji art.
rz3h ust. t pkt 7 ustawy Prawo farmaceuĘrczne.

6. Uwagi dotyczące propozycji brzmienia art. rz3h ust. r pkt 8 ustaqv Prawo
farmaceut}rczne

Zgodnie z art. rz3h ust. r pkt 8 projektu ustawy - Prawo farmaceutyczrtew toku
kontroli osoby upoważnione do jej przeprowadzenia są uprawnione do żądania
od kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej lub osoby, o której
mowa w art. rz3g ust. 8, udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
w sprawach objętych zakresem kontroli.

Proponowana regulacja może doprowadzić do nieuzasadnionych nacisków na
kontrolowanego i żądania przygotowania oświadczeń ptzez osoby, które nie
mają wystarczającej wiedzy i uprawnień w danym zakresie.

Dodatkowo, niejasne jest kto ma zająó się spisywaniem ustnych wyjaśnień
kontrolowanego. Jeśli spisywać ma inspektor, w jaki sposób zapewni on, że
spisane wyjaśnienia dokładnie (słowo w słowo) odzwierciedlają rzeczlrwistą
wypowiedź kontrolowanego? Samo zadanie spisywania rozmowy, nawet
prowadzonej w zwykłym tempie, nie jest zadaniem łatwym.

W zvńązklu z powfrszym, proponujemy usunięcie z projektu
nowelizacji art. rz3h u§t. 1pkt 8 ustawyPrawo farmaceuĘrczne.

7. Uwagi dotyczące propozycji brzmienia art. rz3h ust. r pkt r3 ustaĘv Prawo
farmaceut}rczne

Zgodnie z art. tzghust. t pkt r3 projektu ustawy - Prawo farmaceutycznew toku
kontroli osoby upoważnione do jej przeprowadzenia są uprawnione do
rejestrowania przebiegu kontroli w formie zapisu obrazu lub dźwięku.

Obecnie, przepisy regulujące inspekcje i kontrole nie zezwa|ają na takie
działanie. Proponowany art. rz3h ust. r pkt 13 stanowi *ięc znacząee
tozszetzenie praw organów w trakcie kontroli. W naszej oceniejest to zbyt
daleko idące uprawnienie, które można porównać bardziej do
uprawnień przysługującym organom ścigania niż organom
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związanym z nadzorem nad bezpieczeństwem produlrtów
regulowanych.

Nawet jeśli projektowana zmiana miałabybyó jedynym sposobem na efektyrnme
kontrole (z czym się nie zgadzamy), powinna byó dokładnie uzasadniona - a w
uzasadnieniu do projektu nowelizacji, projektodawca zupełnie pominął
omawiany przepis. Więc oprócz braku uzasadniania prawnego (które
uważamy za konieczne), projektodawca pominął jakiekolwiek
uzasadnienie tak zlnaczącego tozszerzenia uprawnień
kontroĘącycho co jest po prostu nieakceptowalne.
W związku z powyższyln, proponujemy usunięcie z projektu nowelizacji art.
rz3h ust. r pkt r3 ustawy Prawo farmaceutyczne i w konsekwencji usunięcie
obowiązku kontrolowanego przewidzianego w proponowanym art. 123h ust. 3
pkt r ustawy Prawo farmaceutyczne.

Uwagi dotyczące propozycji brzmienia art. rzgh ust. 3 pkt z ustaĘv Prawo
farmaceutyczne

Zgodnie z att. rz3h ust. 3 pkt z projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne
kontrolowany lub osoba ptzez niego upoważniona, lub osoba, o której mowa w
art. rz3g ust. 8, są obowiązani umożliwić dokonanie czyrności kontrolnych, o
których mowa w ust. 7,w szcze1ólności niezwłocznie przedstawió tłumaczenia,
o których mowa w ust. r pkt 4, a więc niezwłocznie przedstawić tłumaczenie
wszelkich dokumentów, danych i informacji zvmązanych z przedmiotem
kontroli.

Jak powszechnie wiadomo, na rynku farmaceutyczn)rm w Polsce funkcjonuje
wiele firm międzlmarodowych. Nawet polskie firmy często używają języka
angielskiego, przykładowo w komunikacji z producentami. Mając na uwadze, że
nie istnieje obowiązek prawny zobowiązujący firmy farmaceutyczne do
posiadania ,,wszelkich dokumentów, danych i informacji" w języku polskim, to
arbitralne jest uprawienie kontrolujących do żądania okazania tłumaczenia w
zasadzie każdego dokumentu.

Co więcej, Art. 4.r pkt. 3 załącznika do Rozporządzenia MinistraZdrowia
z dnia 13 marca 2cl5 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej (tj. Dz. U. z zoz2 t. poz. 1287, dalej ,,DPD") wprost
zezwalla na posiadanie niektórych dokumentów w języku innym niż
polski. Propozycja jest zatem sprzeczna z DPD.

Nasze wątpliwości budzi też fakt, że kontrolowany ma przedstawió
tłumaczenie rrniezwłocznie". W takim przypadku, przedsiębiorca powinien
mieó odpowiedni czas, realnie pozwalający na spełnienie żądania (i to w zakresie
wynikającym z DPD).
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W związku z povlyższ)rm, proponujemy usunięcie z projektu nowelizacji
art. rz3h ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.
lub alternatywnie,
proponqierny doprecyzowanie tego przepisu uwzględniając
okoliczności wskazane powyzej. Przepis powinien byó powiązany z
dokumentacją, która ma być prowadzona w języku polskim i określać termin-
minimum 3o dniowy na dostarczenie tłumaczenia.

9. Uwagi dotyczące propozycji brzmienia art. rz3h ust. 3 pkt 3 ustaw}, Prawo
farmaceut}rczne

Projekt przewiduje również, że kontrolowany lub inne wskazane w przepisie
osoby mają obowiązek niezwłocznie przedstawić zestawienia lub obliczenia
sporządzane na podstawie dokumentów, danych lub informacji zńązanej
z przedmiotem kontroli.

Proponowany obowiązek jest nieprecyzyjny i zbyt daleko idący.
Trudno stwierdzić jakich i jak bardzo obszernych ana|iz będą wymagali
poszczególni inspektorzy. W sytuacji, w której przedsiębiorca ma
podejmować szereg działań ,,niezwloczItie" taki dodatkowy element
może doprowadzió do zwiększenia niepewności oczekiwań w trakcie
inspekcji, a nie przyczylnić się do poprawy nadzoru nad r5rnkiem
farmaceutyczn5rm.

Jednocześnie nie oznacza to. że kwestionujemy możliwość przekazywania
zestawień lub obliczeń, które są już w posiadaniu przedsiębiorcy i które
przedsiębiorca przedstawia w trakcie inspekcji. Przepisy przewidują również
ogólny obowiązek udostępnienia dokumentacji. co nasz}rm zdaniem obejmuje
również przygotowane (już wcześniej) dokumenty z tej kategorii.

W związku z powyższym, proponujemy usunięcie z projektu
nowelizacji art. rz3h ust. 3 pkt s ustawy Prawo farmaceuĘczne.

ro. Uwagi dotyczące propozycji brzmienia art. rzgq ust. z ustawy Prawo
farmaceutyczne

Zgodnie z projektowanym przepisem art. 123q ust. 2 w postanowieniu
zatvmerdzającym zabezpieczenie dowodów wydanym przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego wskazuje się okres zabezpieczenia dowodów nie
dłuższy niż 30 dni. W uzasadnionych przypadkach Główny Inspektor
Farmaceutyczny może ptzedłużyć, w drodze postanowienia, okres
zabezpieczenia na dalszy czas oznaczony, który łącznie nie może przektoczyć 6
miesięcy.

Biorąc pod uwagę Że, zgodnie z ari. rz3o ust. r projektu ustawy, zabezpieczenia
dowodów dokonuje się w odniesieniu m.in. do: dokumentów lub innych
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nośników informacji ,tzeczy niebędących produktami leczniczymi lub wyrobami
medycznpni oraz pomieszczeń, wskazany w art. rz3q ust. 2 okres
trzydziestodniowy zabezpieczenia dowodów, a także możliwe wydłużenie tego
okresu do 6 miesięcy, może stanowió zbyt duze obciążenie dla uczestników
rynku farmaceutycznego.

Zabezpieczenie dowodów w postaci dokumentów lub innych nośników
informacji, rzeczy niebędących produktami lecznicz}rmi lub w}rrobami
medycznymi (któr}mi. jak rozumiemy, mogą b}ró np. komputery. laptopy) oraz
pomieszczeń może w praktyce unieruchomić dzialalnośó podmiotów
takich, jak hurtownie, apteki, wytwórnie farmaceuĘczne. Zgodnie z
proponowanym brzmieniem art. rz3q ust. z, takie unieruchomienie moŻe mieó
miejsce nawet przez 6 miesięcy.

Proponujemy skrócenie wskazanego projektem ustawy Prawo
farmaceut y czne cz a§rr zab ezpiecz enia dowo dów na cz as nie dłużs zy niż
14 dni, z mozliwością przedłużenia do 3o dni; lub wyłączenie możliwości
przedłuŻenia ptzez Głównego Inspelctora FarmaceuĘcznego okresu
zabezpieczenia do 6 miesięcy (art. rz3q ust. z Prawa farmaceutycznego), w
odniesieniu zwŁaszcza do nośników informacji i pomieszczeń kontrolowanych.
Jest to konieczne, aby kontrolowany przedsiębiorca miał w praktyce
możliwoŚĆ kontynuowania działalności po okresie kontroli, co będzie
w większości przypadków niemożliwe po 6miesięcznym zajęciu jego
pomieszczeń, komputerów i innych niezbędnych do prowadzenia działalności
przedmiotów.

rr. Wniosek o zmianę art. rrga ustawy Prawo farmaceutyczne

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2c.22 r. o zmianie ustaw5l o zawodach pielęgniarki i
położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2c.22 poz. t7gg) wprowadzono
zmianę art. rr9a ustawy Prawo farmaceutyczne między innymi poprzez
wprowadzenie zbyt krótkiego, a mianowicie 30 dniowego terminu na
przekazanie próbki produktu leczniczego vlTaz z dokumentacją i materiałami
niezbędnymi do przeprowadzenia badania jakościowego produktu leczni cze1o.
W realiach działalności gospodarczej, termin ten nalezy lznaćzazdecydowanie
zbyt krótki, zwłaszcza w odniesieniu do ,,materiałów niezbędnych do
prowadzenia badania".

W zvńązku z powyższJfin wnosimy o zmianę wraz z niniejszym
projektem, również art. aagaustawy Prawo farmaceuĘrczne poprlzez
wydłuŻenie terminu wskazanego w art. aaga- ust. 3 ustawy Prawo
farmaceutyczne z 3o dni na 9o dni.
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Stanowisko Izby Gospodarczej ,,FARMA|CJA POLSKA" w sprawie objęcia
przez Głównego Inspektora Farmaceu§cznego nadzoru nad medycznymi
laboratoriami diagnosĘcznymi

Uwagi zasadnicze:

Projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w dodawanym rozdziale sb
wprowadza nadzór Głównego Inspektora Farmaceutycznego nad funkcjonowaniem
medycznych laboratoriów diagnostycznych. Jako przedstawiciele branży
farmaceutycznej, nad którą GIF sprawuje bezpośrednią kontrolę, mamy duże
wątpliwości i obawy zvńązane z tak skrajnym po§zerzeniem kompetencji
Głównego Inspektora FarmaceuĘcznego wykraczającym poza
merytoryczne przygotowanie Państwowej Inspekcji FarmaceuĘcznej.
W interesie branży leży przede wszystkim sprawne funkcjonowanie tej instytucji i na
tym powinny się koncentrować wszelkie inicjatywy legislacyjne. Powierzenie GIF
nadzoru nad medyczn5rmi laboratoriami diagnostycznymi stoi bezsprzecznie w
konflikcie zideą,którą kierowano się powołując do życiainstytucję nadzorującą rynek
farmaceutyczny.

W naszej ocenie, jeśli projektodawca uznał ( niestety nie znamy zadnego raportu w tej
sprawie), że dotychczasowa kontrola laboratoriów nie jest wystarczająca i jakość
wykonywanych świadczeń przez medyczne laboratoria diagnostyczne może budzić
wątpliwości, uważamy za konieczne utworzenie samodzielnego organrr
sprawr{ącego nadzór i kontrolę wyłącznie nad cz5rnnościami medycznej
diagnostyki laboratoryjnej i konsekwentnie, jak to zrobiono w przypadku kontroli
nad branżą f.atmaceutyczną, wprowadzić te regulacje do ustawy z dnia
r5 wrześniazozz r. o medycynie laboratoryjnej.
Niezaleznie od powyższej generalnej uwagi, chcieliśmy zv,łr6cić uwagę na podstawowe
kwestie, które w naszej ocenie budzą największe kontrowersje:

Projekt, w art. 73m, nakłada na podmiot prowadzący medyczne laboratorium
diagnostyczne, obowiązek przestrzegania wymagań Dobrej Praktyki Medycyny
Laboratoryjnej. Zgodnie z projektowanFn att.7gjust. 10, wymagania dotyczące Dobrej
Praktyki Medycyny Laboratoryjnej zostaną określone ptzez ministra właściwego do
spraw zdrowia na drodze rozporządzenia.

Do prqjektu nie został doł
że podmioty prowadzące med}iczne laboratoria diagnostyczne nie są w stanie
przewidzieć i zaprognozować. jakie dodatkowe obowiązki zostaną na nie nałożone w
związku zrea|izacją delegacjizart.73j ust. ro pkt z.

Naruszenie obowiązków określonych w art. 73m. skutkuje, zgodnie z projektowanym
art. Bl ust. 5, wykreśleniem podmiotu z Krajowego Rejestru Medycznych
Laboratoriów Diagnostycznych. bądź. w prz}rpadku zastosowania art. 7gl ust. 4 pkt z
lub g. Ęvkreślenia podmiotu z Rejestru z brakiem możliwości ponorłmego zgłoszenia
przez okres 3 lat (art. zsl ust. z pkt r).
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Projektodawca przewiduje tym samym najdalej idące sankcje (likwidacja
podmiotu leczniczego) bez miarkowania (każde naruszenie obowiązku moze
skutkować wykreśleniem podmiotu z Rejestru), precyzyjnego określenia
katalogu naruszeń zagrożonych sankcją (delegacja do wydania rozporządzenia
bez projektu rozporządzenia), zaprojektowania możliwości usunięcia przez
podmiot uchybień innych, niż wydanych w d,rodze decyzji na drodze art.
73 ust. 5 pkt r.

Ponadto, norma odnosi się do podmiotu prowadzącego medyczne
laboratorium diagnosĘczne, nie §amego laboratorium. W przypadku
podmiotów prowadzących więcej, niż r laboratorium, skutkować będzie koniecznością
likwidacji wszystkich laboratoriów. mimo, że naruszenia mogą dotyczyó jednego z nich.

Podobną, wy§oce nadmiarową normą rvydają się byó przepisy aft.731, skutkujące
wstrz}rrnaniem działalności całego laboratorium w przypadku w}mików ..próbki
kontrolnej" niezgodnej z w}nrikami badań przeprowadzonych przez GIF. przy cz}rm
projektowane przepisy nie definiują warunków i nie określają standardów badania
..próbki kontrolnej" przeprowadzonej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ww. projektowane przepisy należy uznaó za zdecydowanie nadmiarowe i rodzące
istotne ryzyko prowadzenia działalności z zakresu medycyny laboratoryjnej, w tym
także dla pacjentów.

Szczegółowe uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne otaz
niektórych innych ustaw (projekt z dnia z5.to.zozzr.)

-1- -2- -o-.)

Numer przepisu w
proj ektowanej ustawie :

Brzmienie przepisu: Uwagi do projektu:

art. 2 pkt 6b ,,6b) Dobrą Praktyką
M edycyny Lab oratoryj nej

- jest prakĘka, która
gwarantuje, właściwy
poziom wykonywania
czynności medycyny
laboratoryjnej, o których
mowaw art. 3 ustawyz
dnia 15 września 2o22r. o
medycynie laboratoryjnej
(Dz. U. poz....), zwanych
dalej ,,czynnościami
medycyny laboratoryj nej ",
przez medyczne
laboratońum
diagnostyczne;"

Zmiana wprowadza defi nicj ę
DPML, brak stosowania
której skutkuje sankcjami do
wykreślenia podmiotu
prowadzącego medyczne
laboratorium Brak
możliwości ustosunkowania
się do przepisu z uwagi na
nieprzygotowanie przez
projektodawcę przepisów
t ozp orządzenia dla Dobrej
Praktyki Medycyny
Laboratoryjnej.
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art.rcjust.4 pkt 1 wraz z wnioskiem składa
się: t) opinię o kandydacie
na kierownika
laboratorium, wydaną
ptzez właściwyorgan
samorządu zawodowego
diagnostów
laboratoryjnych lub w
przypadku lekarza -
właściwą okręgową izbę
lekarską, potwierdzaj ącą
spełnianie wymagań
niezbędnych do pełnienia
funkcji kierownika
laboratorium;

Projekt nie określa kryteriów,
na podstawie których
samorząd zawodołvyma
vrydaó opinię o kandydacie na
kierownika laboratorium

afi.73j ust.4 pkt 3) wykaz środków transportu
wykorzysĘwanych w
zakresie działalności
laboratorium;

Projekt nie precyzuje sposobu
konstruowania wykazu
środków transportu w
przypadku, kiedy środki
transportu wykorzystywane
sąptzezwięcej, niż r
laboratorium diagnostyczne.
Wątpliwości budzi również
celowość zapisu.

art.ftj ust.5 Do wniosku o wpis do
Krajowego Rejestru
Medycznych Laboratoriów
Diagnostycznych nalezy
doŁączyó Dokumentację
Główną Miejsca
prowadzenia Działalności
sporządzonązgodnie z
wymaganiami Dobrej
Praktyki Medycyny
Laboratoryjnej.

Brak dołączenia do projektu
projektowanego
r ozpor ządzenia w sprawie
Dobrych Praktyk Medycyny
Laboratoryjnej.

Obecnie, w obrocie prawnym
DLM, pojęcie Dokumentacji
Głównej (...) nie istnieje.

art.rcj ust. 10 pkt z) Minister właściwy do
spraw zdrowia, określi w
dro dze r ozp or ządzenia:

z) wymagania Dobrej
Praktyki Medycyny
Laboratoryjnej, mając na
względzie rodzaj
wykonywanych czynności
medycyny laboratoryjnej,
zapewnienie ich
odpowiedniej j akości, oraz
koniecznośó zapewnienia
prawidłowego
przechowywania i

Brak dołączenia do projektu
projektowanego
t ozp or ządzenia w sprawie
Dobrych Praktyk Medycyny
Laboratoryjnej.

DPML mają naHadać
obowiązki, których
naruszenie skutkować będzie
wykreśleniem podmiotu z
Rejestru. Kompletna lista
naruszeń skutkujących
wykreśleniem podmiotu z
Rejestru powinna byó
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transportu materiału
biologicznego, o którym
mowawart.zpktrustawy
z dnia t5 września 2c22r,
o medycynie
laboratory{nej.

zdefiniowana w akcie
wyższego rzędu (ustawie)

Art. 73l ust. 4 pkt z) Główny Inspektor
FarmaceuĘczny wykreśla
podmiot prowadzący
medyczne laboratorium
diagnosĘczne z Krajowego
Rejestru Medycznych
Laboratoriów
Diagnostycznych:

z) wprzypadku, gdy
podmiot prowadzący
medyczne laboratorium
diagnostyczne przestał
spełniać wymogi określone
przepisami prawa
konieczne do uzyskania
wpisu;

Przepis sformułowany został
w sposób ogólnikowy
odnosząc się do szerokiego
pojęcia ,,wymogów
określonych przepisami
prawa koniecznych do
uzyskania wpisu". Wydaje się,
iż powinien jasno referowaó
do przepisów określających
warunkiwpisu do KRLMD.
PrzyHadowo odmowa wpisu
określona w art. 73I ust. z pkt
z następuje w przypadku
braku spełnienia wymagań
określonych w art. z3j ust. 6 -
w tym zakresie projektodawca
wskazał konkretne
wymagania.

art. 73m pkt r Do obowiązkówpodmiotu
prowadzącego medyczne
laboratorium
diagnostyczne należy:

r) przestrzeganie wymagań
Dobrej Praktyki Medycyny
Laboratoryjnej;

Brak dołączenia do projektu
projektowanego
t ozpor ządzenia w sprawie
Dobrych Praktyk Medycyny
Laboratoryjnej.

DPML mają nakładać
obowiązki, których
naruszenie skutkować będzie
wykreśleniem podmiotu z
Rejestru. Kompletna lista
naruszeń skutkujących
wykreśleniem podmiotu z
Rejestru powinna być
zdefiniowana w akcie
wyższego rzędu (ustawie)

art. 73m pkt 4) Do obowiązkówpodmiotu
prowadzącego medyczne
laboratorium
diagnos§cznenależy:

4) przechowywanie
rejestrów badań
laboratoryjnych nie krócej
niżprzezpięć lat od dnia
przeprowadzenia badania;

W projekcie nie zdefiniowano
,,rejestru badań
laboratoryjnych". Nie jest
wiadome co należy rozumieó
pod tym pojęciem.
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art. 73m pkt s) Do obońązkówpodmiotu
prowadzącego medyczne
laboratorium
diagnostyczne należy:

5) zapewnienie udziału
laboratorium w
programach zewnętrznej
ocenyjakości badań
laboratoryjnych oraz
przekaz5rwanie Głównemu
Inspektorowi
Farmaceutycznemu w
terminie 7 dni
negatywnego wyniku
ocenyjakości badania;

Przepis nie precyzuje zasad,

częstotliwości i sposobu
realizacji obowiązku. Ponadto
nakłada obowiązek
samodenuncj acji podmiotu
do GIF.

Art. 73m pkt 7 i 8 Do obowiązkówpodmiotu
prowadzącego medyczne
laboratorium
diagnostyczne należy:

7) zapevrnienie obecności
kierownika laboratorium
w czasie pracy
laboratorium, a w
przlpadku jego
nieobecności, wyznaczenie
jego zastępcy
spełniaj ącego wymagania,
o których mowaw art.4
ustawy z dnia 15 września
2c22r. o medycynie
laboratoryjnej;

8) pisemne
poinformowanie Głównego
Inspektora
Farmaceutycznego o
zastępstwie, o którym
mowa w pkt 7, trwającynr
dłużej niz 3o dni;

Przepis art. 73m pkt 7
skutkuje koniecznością
powołania zastępcóww
laboratońum otwartym
dłużej, niż przewiduje norma
czasu pracy (zh:ssmin) , zaśw
laboratoriach całodobowych

- minimum 4 zastępców (5,r
etatu na 1stanowisko pracyw
ruchu ciągłym).

Przepis art. 73m pkt 8 wydaje
się nadmiern)rm obciążeniem
dla podmiotu prowadzącego
medyczne laboratorium
diagnostyczne. W tym
zakresie wystarczaj ącpn
wydaje się prowadzenie
wewnętrznej dokumentacji
pracowniczej i udostępnienie
jej np.w czasie kontroli z
obowiązkiem wykazania przez
podmiot spełnienia
warunków ustawowych w
powyzszym zakresie.

art.73o ust.1- 3 r. Podmiot prowadzący
medyczne laboratorium
diagnosĘcznemoże
zawrzeć umowę o
wykonanie czynności
medycyny laboratoryj nej z
innlrm podmiotem
wpisanym do Krajowego
Rejestru Medycznych
Laboratoriów

Nie jest jasne ratio legis
takiego rozńązania. Utrudnia
ono funkcjonowanie
podmiotu prowadzącego
medyczne laboratorium
diagnosĘczne np. w sytuacji,
w której konieczne jest
podjęcie niezwłocznej
współpracy z podwykonawcą.
Z treści projektu nie wynika,
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Diagnostycznych. Umowę
zawiera się na piśmie pod

rygorem nieważności.

z. Kopię umowy, o której
mowa w ust. L, otaz
wszelkie jej zmiany
przesyła się w terminie 14

dni od dnia jej zawarcia
Głównemu Inspektorowi
Farmaceutycznemu.

3. Wykonywanie czynności
medycyny laboratoryj nej
na podstawie umo!Ę/, o
której mowa w ust. r, jest
dozrłolone wyłącznie po
doręczeniu umowy
Głównemu Inspektorowi
Farmaceutycznemu.

w jakim konkretnym celu
umowa ta jest niezbędna GIF
poza ogólnym
sformułowaniem o
sprawowaniu nadzoru nad
medycznymi laboratoriami
diagnostycznyrni
wynikającym z art. 73p ust. 1.

Brak też uzasadnienia w
projektowanym art. ro9 ust.
t6-zt.

Przepis nie określa co w
przypadku, wktóryrm
podmiot prowadzący
medyczne laboratorium
diagnostyczne będzie chciał
zavłrzeć umowę z podmiotem
nieujawnionym w KRML,
działającym na terenie innego
Państwa Członkowskiego lub
poza UE.

art. 73p ust. 3 W uzasadnionych
przypadkach, w
szczególności w sytuacji
podejrzenia braku
przestrzeganiaptzez
podmiot prowadzący
medyczne laboratorium
diagnosĘczne przepisów
ustawy, Główny Inspektor
Farmaceutyczny może
przeprowadzić kontrolę
dotńnąwkażdym czasie.

Przepis odnosi się do
niezdefiniowanych w
projekcie ustawy
,,uzasadnionych przypadków".
Enumeratywnie wskazano
,,podejrzenie braku
przestrzegania (...) przepisów
ustawy". Projekt ustawy nie
określa, iż powinno to byó np.
uzasadnione podejrzenie.
Tym samym wydaje się, że
kontrolę doraźnąmożna
będzie wszcząówkażdym
przypadku bez względu na
rzeczywistą podstawę
fak§czną, czy też informacj e
posiadane przezorgan.

art.73p ust. 5 Inspektor do spraw
medycyny laboratoryjnej
dokonuje oceny
wykon5rwania czynności
medycyny laboratoryjnej
zgodnie z wymaganiami
Dobrej Praktyki Medycyny
Laboratoryjnej.

Brak dołączenia do projektu
projektowanego
r ozp or ządzenia w sprawie
Dobrych Praktyk Medycyny
Laboratoryjnej.

DPML mają naHadaó
obowiązki, których
naruszenie skutkowaó będzie
wykreśleniem podmiotu z
Rejestru. Kompletna lista
naruszeń skutkujących
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wykreśleniem podmiotu z
Rejestru powinna być
zdefiniowana w akcie
wyzszego rzędu (ustańe)

art.73p ust. 6, 7 i 8 6. Na podstawie ustaleń
kontroli Główny Inspektor
FarmaceuĘcznymoże w
drodze decyzji wstrąrmaó
wykonywanie działalności
laboratorium w całości
albo w części do czasu
usunięcia stwierdzonych
uchybień; w decyzji
określa się termin
usunięcia stwierdzonych
uchybień.

7. Wprzypadku
stwierdzenia nieobecności
kierownika laboratorium
lub osoby zastępującej,
przez okres, o którym
mowa w art. 73m pkt 8,
Główny Inspektor
Farmaceutyc zny, w drodze
decyzji, nakazuje
wstrzymanie wykonywania
działalności medycznego
laboratorium
diagnosĘcznego

8. Decyzji, o której mowa
w ust. 6 i 7, nadaje się
rygor natychmiastowej
wykonalności. Do
postępowania nie stosuje
się art. 10 § 1 oraz art. 6r §

4 Kodeksu postępowania
administracyjnego.

Projekt ustawy zakłada w
zakresie art.73p ust. 6 i 7
pozbawienie podmiotu
prowadzącego medyczne
laboratorium diagnosĘczne
uprawnienia wynikaj ą cego z
art. 1o§1 k.p.a. (powfsze
wynika z art.7gp ust. 8). Tym
samym nie zostanie
zapewniony czynny udział
stronyw§rm stadium
postępowania, a przed
wydaniem decyzji
umożliwienie wypowiedzenia
się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych
żądań (zasada wysłuchania
stron).

art. 73q ust. 4 Wprzypadku gdywyniki
badań, o których mowa w
ust. 3, są niezgodne z
wynikami badań
przeprowadzonymi przez
Głównego Inspektora
Farmaceutycznego,
inspektor do spraw
medycyny laboratoryjnej
na podstawie przekazanej
dokumentacji ustala
uchybienia medycznego

W projektowanym przepisie
brak określenia i
zdefiniowania na czym polega
,,niezgodność" wyników
badań i jaki jest dopuszczalny
zakres możliwej niezgodności.
Nie określono miernika
niezgodności.

Nie jest jasne co oznacza
stwierdzenie ,,ustala
uchybienia" jeśIi
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laboratorium
diagnostycznego, do
których doszło przy
przeprowadzaniu badania.

przeprowadzono jedno
badanie próbki kontrolnej.
Nie jest jasne z jakiego
powodu należyprzyląć
aprioryczn e założenie, że
wynikbadania GIF jest
prawidłowy. Nie jest
wiadomo kto wimieniu GIF
dokonuje badania (dla
porównania z próbką
kontrolną) i dostarcza wynik
dla porównania próbki
kontrolnej. Wydaje się, iz
przepisy nie dają
kontrolowanemu żadnej
realnej możliwość dokonania
weryfikacji wyniku
przedstawionego przez GIF.

art. 73q ust, 5 Wprzypadku gdy
rozbieżnośó między
wynikami badań, o których
mowawust.3, awynikami
badań przeprowadzonymi
przez Głównego
Inspektora
FarmaceuĘcznego
pozwala na stwierdzenie,
że działalność
laboratorium może
powodować zagrożenie dla
życia lub zdrowia, Główny
Inspektor Farmaceutyczny
nakazuje, w drodze
decyzji, wstrzymanie
wykonywania działalności
medycznego laboratorium
diagnos§cznego do czasu
usunięcia stwierdzonych
uchybień. Decyzji nadaje
się rygor natychmiastowej
wykonalności. Decyzję
wydaje się na okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy.

W art. 73q ust. 4 jest mowa o
,,niezgodności", w ust. 5 o
,,r ozbieżności ". Oba poj ęcia
nie zostĄ zdefiniowane. Nie
jest jasne w jaki sposób na
gruncie ustawy naIeży
rozumieć pojęcia
,,niezgodnośó" i
,,rozbieżno ść" . Povł5rższe
zaróvvno w zakresie ust. 4 i
ust. 5 prowadzi do (i) braku
pewności po stronie
kontrolowanego co do zasad
oceny próbki kontrolnej (ii)
ryzyka dowolności w decyzji
GIF skutkującej jak w art. 73q
ust. 8 projektowanej ustawy.

art.7squst. 6 Wprzypadku, o lictórym
mowa w ust. 5, podmiot
prowadzący medyczne
laboratorium
diagnostyczne może
wystąpić do Głównego
Inspektora

Nie jest jasne w jakim trybie
dokonywane jest ponowne
badanie próbki kontrolnej.
Przepis referuje jedynie do
ust. 2 nie referuje do ust. 5 i
nast.
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Farmaceutycznego z
wnioskiem o ponowne
przeprowadzenie badania
próbki kontrolnej. Do
transportu próbki
kontrolnej przepis ust. 2
stosuje się.

art.7squst. 10 W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości innych
niż określone w ust. 5,
Główny Inspektor
Farmaceutyczny nakazuje
podmiotowi
prowadzącemu medyczne
laboratorium
diagnostycznemu, w
drodze decyzji, usunięcie
w ustalonym terminie
stwierdzonych uchybień.

W przepisie wskazano, że
chodzi o,,nieprawidłowości
inne niż określone w ust. 5".

AIt. 73q ust. 5 odnosi się w
treści nie do
,,nieprawidłowości", a do
,,r ozbieżności ". Ro zbi eżno śó
nie musi oznaczać
nieprańdłowości. Brak
definicji ustawowej dla
powlźszych terminów.

art. 73q ust. 11 Wprzypadku gdy
medyczne laboratorium
diagnos§czne, o którym
mowa w ust. 10, nie
usunęło wwyznaczonym
terminie stwierdzonych
uchybień Główny
Inspektor Farmaceutyczny
wykreśla podmiot
prowadzący medyczne
laboratorium
diagnostyczne z Krajowego
Rejestru Medycznych
Laboratoriów
Diagnostycznych."

Konsekwencją tego
postanowienia jest
wykreślenie podmiotu
prowadzącego medyczne
laboratorium diagnostyczne z
KRMLD. Zatem wykreśleniu
podlega nie laboratorium
(jednostka organizacyjna), a
sam podmiot. Jeśli zatem
podmiot prowadzi wiele
laboratoriów, wszystkie
utracą możliwośó świadczenia
badań (art. zsj ust.r). Sankcja
w tym przypadku kompletnie
przystaje do skali naruszenia

art. 112 ust. 6 stanowisko
wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego może
zajmować osoba, która: r)
jest farmaceutą w
rozumieniu przepisów
ustawy zdnia ro grudnia
2o2o t. o zawodzie
farmaceu§; z) posiada co
najmniej pięć lat praktyki
zgodnej z kierunkiem
wykształcenia; 3) jest
obywatelem polskim; 4)
korzysta z pełni praw
publicznychi - L6 - 5) nie

Przepis za|<łada, iż stanowisko
wojewódzkiego inspektora
farmaceuĘcznego może
zajmować wyłącznie osoba ,

która jest farmaceutą w
rozumieniu przepisów ustawy
z dnia ro grudnia 2o2o r. o
zawodzie farmaceuty.

W kontekście projektowanych
zmian ustawy, zasadnym
wydaje się rozszerzenie
możliwości również o
diagnostów w rozumieniu

lz BA GosPoDARczA 
"FARMACJA 

Po§KAo
01-410 Warszawa, ul. Czorsztyńska ó, tel./fax 2283977 37,22839 99 tO, e-mail: info@farmacja-polska.org.p!

www.farmacja-polska.org.pl

co
N

(o
coL
Pa



była skazana

Prawomocnl,rn wlT okiem
za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo
skarbowe.

Ustawa o medycynie
laboratoryjnej

art. rr4 ust. 3d pkt z ,,3d. Inspektorem do
spraw medycyny
laboratoryjnej może byó
osoba, która jest diagnostą
laboratoryjnym lub
lekarzem i: r) uzyskała
specjalizację I lub II
stopnia lub Ęrtuł
specjalistywjednej z
dziedzin medycyny
laboratoryjnej, w których
możliwe jest odbywanie
szkolenia
specjalizaryjnego, lub z)
posiada co najmniej rok
prakryki w medyczn5rm
laboratorium
diagnostycznpprzy
wykonywaniu czynności
medycyny laboratoryj nej. ",

Wydaje się, iż okres t roku
prakryki w medycznym
laboratorium diagnostycznym
to okres zbyt krótki dla
pełnienia przez osobę funkcji
kontrolnych wynikaj ących z
nadawanych inspektorowi
uprawnień.

art. 123h ust. 4 Inspektorzy
farmaceutyczni,
inspektorzy do spraw
wytwarzania Głównego
Inspektoratu
FarmaceuĘczne9o,
inspektorzy do spraw
obrotu hurtowego
Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego,
inspektorzy do spraw
me dycyny labo rato ryj nej
oraz osoby, o których
mowa w art. 123g ust. 2, są
uprawnieni do poruszania
się na terenie objętym
kontrolą za okazaniem
legitymacji służbowej lub
upoważnienia.

Projekt ustawy zaHada
swobodę poruszania się
kontrolujących, biegłych i
ekspertów po ternie objętym
kontrolą. Przepis nie
uwzględnia specyfiki
medycznych laboratoriów
diagnostycznych oraz zasad i
procedur bezpieczeństwa i
kontroli dostępu
obowiązujących w
1aboratoriach.

art. rz3j ust. z Wprzypadku gdy
kontrolowany nie zgadza
się z ustaleniami raportu z
kontroli, może, w terminie
z dni od dnia ieso

Projektowany przepis
zaHada, krótki termin (z dni)
od dnia doręczenia protokołu
kontroli na złożenie do niego
zastrzeżefiprzez
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doręczenia, złożyć
zastrzeżenia lub
wyj aśnienia, wskazuj ąc
jednocześnie stosowne
wnioski dowodowe.
Główny Inspektor
FarmaceuĘczny jest
obowiązany rozpatrzyć
zgłoszone zasttzeżenia w
terminie 3o dni od dnia
ich otrzymania. W
przypadku uwzględnienia
zastrzeżeń Główny
Inspektor Farmaceutyczny
uzupełnia raport z kontroli
i przedstawia go ponownie
kontrolowanemu.

kontrolowanego. Termin ten
jest zbyt krótki i
nieproporcjonalny w
odniesieniu do terminu
przyznanego dla organu na
rozp atrzen ie zastr zeżefi pr zez
inspektora (so dni).
PrzyHadowo art. 291 §l i 2
ustawy z dnia z9 sierpnia
L997 r. ordynacja podatkowa
(Dz.U. z2o2L r. poz.1540)
pr ąrznaje ko ntrolowanemu i
kontrolującemu po 14 dni na
złożenie zastrzeżeńdo
protokołu kontroli i
odpowiednio odpowiedź
kontrolowanego.

Ln
c\

ruc
oL
Pa

IZBA GOSPODARCZA 
"FARMACJA 

POISKAO
Ot-4tO Warszawa, ul. Czorsztyńska ó, tel./fax:2283977 37,22839 99 tO, e-ma!l: info@farmacja-polska.org.pl

www.farmacia-po!ska.org.pl


