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Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem posła Bartosza Arłukowicza
(PO-KO), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:
– rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych
ustaw (druki nr 3303 i 3348).
W posiedzeniu udział wzięli: Maciej Miłkowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wraz
ze współpracownikami, Karina Bednik dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami, Anna Cieślik dyrektor Departamentu Oceny
Dokumentacji Produktów Leczniczych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Adam Wiącek
naczelnik wydziału w Departamencie Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Marcin Kołdys specjalista w Wydziale Prewencji w Biurze Prewencji w Komendzie
Głównej Policji, Marcin Piskorski prezes zarządu ZPA PharmaNET wraz ze współpracownikami oraz
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wraz ze współpracownikami.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Małgorzata Siedlecka-Nowak, oraz
Monika Żołnierowicz-Kasprzyk – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych; Maria
Iwaszkiewicz oraz Aleksandra Wolna-Bek – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO-KO):
Otwieram posiedzenie Komisji.
Stwierdzam kworum.
Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie poprawek zgłoszonych
w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3303 i 3348). Czy są uwagi do porządku
dziennego? Nie widzę. Wobec niezgłoszenia wniosków do porządku dziennego, stwierdzam jego przyjęcie.
Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. W dniu 3 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3303 i 3348). W czasie drugiego czytania zgłoszono jedną poprawkę. Sejm skierował ustawę z poprawką
do Komisji w celu przygotowania dodatkowego sprawozdania. Czy jest sprzeciw wobec
zwykłego procedowania? Nie widzę.
Proszę wnioskodawców poprawki o kilkuzdaniowe uzasadnienie.
Poseł Anna Czech (PiS):
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo. W imieniu klubu Prawa
i Sprawiedliwości złożyłam poprawkę, aby w art. 1 pkt 6, a w dodawanym art. 86a ust.
1 dodać pkt 4, który brzmi „w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż wymienione
w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi,
w produkty lecznicze wymienione w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 2.”.
Poprawka wynikła z dyskusji Związku Aptekarzy oraz posłów. Ma ona na celu umożliwienie zakupu w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym co do zasady tych
samych leków, które można kupić w sklepie ogólnodostępnym. Zakupić je będą mogły
podmioty inne niż pacjenci i podmioty wykonujące działalność leczniczą, niebędące podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, na przykład: szkoły, przedszkola, zakłady pracy, w celu uzupełnienia apteczki. Dziękuję.
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Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO-KO):
Dziękuję. Ktoś chętny do dyskusji? Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem poprawki?
W głosowaniu 14 posłów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał. Nie widzę.
Poprawka została zaopiniowana pozytywnie. Proponuję, aby sprawozdawcą pozostała
pani poseł Krynicka.
Czy ktoś wnosi uwagi? Jeśli nie – zamykam posiedzenie Komisji.
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