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STANOWISKO ZPP I PHARMANET WS. POSELSKIEGO PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY
PRAWO FARMACEUTYCZNE (DRUK NR 1126)

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Związek Pracodawców Aptecznych
PharmaNET apelują do Pań i Panów Posłów o poparcie wniosku sejmowej Komisji
Nadzwyczajnej do spraw deregulacji o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo farmaceutyczne.
Obecnie procedowana nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne nie tylko nie rozwiązuje
żadnych problemów trapiących polski rynek apteczny, ale dodatkowo wpłynie destrukcyjnie na
polskich przedsiębiorców, farmaceutów i co najważniejsze – na pacjentów.
Stanowisko ZPP oraz PharmaNET potwierdzają opinie m.in. Ministerstwa Rozwoju, Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Fundacji
Republikańskiej, Instytutu Staszica, Warsaw Enterprise Institute, Konfederacji Pracodawców
„Lewiatan”, Business Center Club, Forum Odpowiedzialnego Rozwoju czy Federacji Pacjentów
Polskich. Krytycznie do projektu odnieśli się publicznie Wicepremier, Minister Rozwoju i
Finansów Mateusz Morawiecki, jak również Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosław Gowin. Negatywne uwagi zgłosił również Komitet Ekonomiczny Rady
Ministrów.
W ocenie ekspertów proponowany projekt forsuje rozwiązania zmniejszające swobodę
konkurencji, kosztem polskich przedsiębiorców i pacjentów. Należy przypomnieć, że aż 96%
aptek w Polsce znajduje się w polskich rękach. Ewentualne wprowadzenie proponowanych
zmian negatywnie odczuliby przede wszystkim pacjenci, ze względu na wzrost cen leków i
utrudniony dostęp do nich. Krańcowo rozproszony rynek, z dużą liczbą pojedynczych aptek
doprowadzi do narzucenia określonego poziomu cen i rodzaju asortymentu przez dostawców,
głównie przez wielkie międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, dla których rynek polski
stanie się na powrót miejscem ekspansji. Co więcej, w większości miast i osiedli nie będą mogły
otwierać się żadne nowe apteki, nawet prowadzone przez indywidualnych farmaceutów,
albowiem prawie wszystkie lokalizacje są już w świetle nowych przepisów zajęte.
Ponadto, procedowany projekt jest klasycznym przykładem złego prawa. Pomimo, że zakłada
rewolucyjne zmiany dla rynku aptecznego, nie analizuje skutków finansowych proponowanych
zmian prawnych i nie wskazuje źródeł ich finansowania. Takie działanie jest wprost sprzeczne
z zasadami tworzenia dobrego prawa zawartymi w pakiecie ustaw składających się na
Konstytucję Biznesu Ministerstwa Rozwoju i Finansów.
Jednocześnie doskonale zdajemy sobie sprawę, że system detalicznej dystrybucji leków w Polsce
należy zmodyfikować. Jednak zmiany w tak istotnym dla polskiej gospodarki i polskich

pacjentów sektorze są ważne i muszą być wprowadzane w sposób przemyślany i rozsądny.
Ministerstwo Zdrowia kończy obecnie prace nad nowelizacją prawa farmaceutycznego.
Uważamy, że kompleksowe zmiany na rynku aptecznym należy wypracować w ramach tejże
nowelizacji. Taki projekt będzie posiadał Ocenę Skutków Regulacji, a także zostanie
poprzedzony szerokimi konsultacjami społecznymi oraz wewnątrzrządowymi.
ZPP oraz PharmaNET po raz kolejny wyrażają gotowość wsparcia prac Ministerstwa Zdrowia
w wypracowaniu zmian korzystnych dla wszystkich uczestników rynku aptecznego, a w
szczególności dla polskich pacjentów. W tym zakresie podjęto już konkretne działania w postaci
powołania Okrągłego Stołu Branży Aptekarskiej, którego pierwsze posiedzenie odbyło się
7 marca br. W obradach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Sejmu RP, Ministerstwa Zdrowia,
organizacji pacjenckich, samorządu aptekarskiego oraz przedsiębiorców prowadzących apteki.
Podczas obrad Okrągłego Stołu zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania zabezpieczające
interesy i funkcjonowanie aptek indywidualnych. Nasze założenia legislacyjne adresują również
potrzebę wprowadzenia opieki farmaceutycznej, w tym sposobu jej finansowania oraz
konieczność wprowadzenia pakietu rozwiązań dla terenów wiejskich (poprzez zmniejszenie
wybranych wymogów administracyjnych), gdzie często brakuje aptek. Nasze organizacje
odniosły się również do problemu nielegalnego wywozu leków, prezentując propozycję kaucji
gwarancyjnej dla aptek działających poprzez spółki kapitałowe.
Wszystkie powyższe rozwiązania odpowiadają na główne postulaty Ministerstwa Zdrowia oraz
cele poselskiego projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego. Byłyby jednak wprowadzone
z wykorzystaniem kompromisowych metod, które nie wpływają negatywnie na polskich
przedsiębiorców i przede wszystkim pacjentów.
Obecny pospiech legislacyjny wypracowaniu dobrych rozwiązań nie służy, a nie wynika z żadnej
potrzeby – na rynku aptecznym nie zachodzą żadne dramatyczne zmiany, wymagające
natychmiastowego działania.
Dlatego raz jeszcze apelujemy do Pań i Panów Posłów o poparcie wniosku sejmowej Komisji
Nadzwyczajnej do spraw deregulacji o odrzucenie poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo farmaceutyczne i umożliwienie stronom – pacjentom, farmaceutom i
przedsiębiorcom – wypracowania najlepszych, kompromisowych rozwiązań.
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