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Białystok, 27-01-2017
Pan Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

Interpelacja
w sprawie wprowadzenia do rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego
rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą
być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach
aptecznych, dłuższego okresu przejściowego.

Do mojego biura poselskiego zwrócił się Prezes Zarządu Spółki Merkury S.A. mającej
swoją siedzibę w Białymstoku. Spółka zajmuje się dystrybucją leków na rynku pozaaptecznym
na terenie całej Polski i jest jednym z największych dystrybutorów leków na rynku
pozafarmaceutycznym. Jest to spółka rodzinna z wyłącznie polskim kapitałem.
Prezes Spółki zwraca uwagę na niekorzystne dla dystrybutorów leków na rynku
pozaaptecznym skutki wprowadzenia zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
2 lutego 2009 roku w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być
dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
(projekt rozporządzenia z 30 grudnia 2016 roku). Zmiana została wprowadzona w części
dotyczącej kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do
obrotu w sklepach specjalistycznego przeznaczenia medycznego oraz w sklepach
ogólnodostępnych, które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 71
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.( Dz.U. z r.,poz.2142 ).
Celem nowelizacji jest modyfikacja dotychczas obowiązujących kryteriów klasyfikacji,
które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach specjalistycznego przeznaczenia
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medycznego oraz w sklepach ogólnodostępnych. Projekt zakłada między innymi, że do obrotu
w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego nie
mogą być dopuszczone produkty, których niekontrolowane stosowanie wiąże się z poważnym
ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych lub przedawkowania. Określa także, iż placówki
obrotu pozaptecznego i punkty apteczne, a zatem placówki w obrocie detalicznym, mogą przez
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, prowadzić obrót
detaliczny produktami leczniczymi spełniającymi wymagania określone w załączniku nr 2 do
rozporządzenia, zmienionego w § 1 w jego dotychczasowym brzmieniu, jeżeli zostały one
nabyte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie po
upływie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia.
Zdaniem Prezesa Spółki, będącej dystrybutorem leków na rynku pozaaptecznym,
powyższe zapisy projektu rozporządzenia pozwalają na płynne zmiany w działalności sieci
detalicznej, natomiast nie biorą pod uwagę skutków wprowadzenia nowelizacji dla
dystrybutorów produktów leczniczych w obrocie pozaaptecznym. Takie firmy nie są
hurtowniami farmacetycznymi i nie mogą sprzedać swych zapasów np. do punktów sprzedaży
aptecznej. W przypadku gdyby ministerstwo przyjęło projekt rozporządzenia w obecnym
kształcie, może to doprowadzić w spółce do dużych problemów ekonomicznych, ponieważ
trzeba będzie zutylizować towary o kilkumilionowej wartości. Zdaniem Prezesa Spółki,
w projekcie podobnie jak w przypadku sieci detalicznych, tak i dystrybutorom na rynku
pozaaptecznym powinien być określony 12-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się
do proponowanych rozwiązań. Jeśli dystrybutorzy nie otrzymają przynajmniej takiego samego
okresu przejściowego, to być może, w krótkim czasie od ogłoszenia rozporządzenia będą
zmuszeni zamknąć swoje firmy.
Mając na uwadze powyższe argumenty oraz biorąc pod uwagę fakt, iż rząd, który
realizuje Plan Odpowiedzialnego Rozwoju ma wspierać polskich przedsiębiorców, zwracam
się do Pana ministra z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie:
Czy możliwe jest wprowadzenie do projektu wymienionego wyżej rozporządzenia,
co najmniej 12 miesięcznego, okresu przejściowego, podobnie jak w handlu detalicznym,
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w którym to okresie dystrybutorzy leków na rynku pozaaptecznym mieliby czas na
wyprzedanie zgromadzonych zapasów.
Z poważaniem
Dariusz Piontkowski
Poseł na Sejm RP

