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Pan

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2020 r., przekazane przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumenta, dotyczące ograniczenia w obrocie hurtowym, 

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje co następuje.

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dokonano zmian w przepisach 

ustawy Prawo farmaceutyczne, m.in. dodając art. 85a, w myśl którego wprowadzono 

ograniczenia w zbywaniu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na terytorium RP. W ustępie 

3 przywołanego wyżej artykułu znajduje się upoważnienie dla Ministra Zdrowia do 

wydania obwieszczenia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

które mogą być zbywane przez hurtownię farmaceutyczną wyłącznie do aptek, punktów 

aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych. Rozwiązanie takie ma 

na celu m.in. kontrolę obrotu produktami, co ma przełożenie na stan bezpieczeństwa 

lekowego.

Jednocześnie ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 dokonano istotnej zmiany poprzez dodanie ust. 5 do art. 85a 
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ustawy Prawo farmaceutyczne, który upoważnia Ministra Zdrowia do wydania zgody na 

zbywanie produktów określonych w uprzednich ustępach na rzecz innych podmiotów niż 

apteki, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych. 

Oznacza to, że każda osoba prowadząca praktykę lekarską w przypadku zaistnienia 

potrzeby nabycia produktów znajdujących się w wykazie, będzie mogła wystąpić 

o uzyskanie takiej zgody.

Ponadto należy podkreślić, że rozwiązania określone w art. 85a będą miały 

zastosowanie dopiero wtedy, gdy Minister Zdrowia wyda obwieszczenie, o którym mowa 

w ust. 3. Aktualnie, wedle oceny Ministra Zdrowia, taka konieczność nie zachodzi.

Z poważaniem, 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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