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Warszawa, 20.04.2022r. 

 

Protest przeciwko Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.04.2022r.  

w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych  

w hurtowniach farmaceutycznych 

8 kwietnia 2022r. zostało skierowane do ogłoszenia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

7 kwietnia 2022r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych  

w hurtowaniach farmaceutycznych. Jego zapisy są nieakceptowalne, ponieważ w zdecydowany sposób 

negatywnie oddziałują m.in. na podmioty lecznicze, które będą uprawnione do zakupu produktów 

leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Zdecydowana większość podmiotów leczniczych będzie 

zmuszona do zakupu produktów leczniczych w aptekach. 

Należy zwrócić uwagę, iż produkty lecznicze w aptekach będą droższe niż w hurtowniach 

farmaceutycznych, ponieważ dochodzi marża detaliczna oraz konieczność inwestycji apteki 

w  magazyn, których apteki aktualnie nie mają w potrzebnej skali. Cenę podniesie również koszt opłat 

dla firmy kurierskiej/transportu – co także będzie droższe niż transport zapewniany przez hurtownie 

farmaceutyczne. 

 

Kolejnym negatywnym elementem wprowadzanych zmian jest zwiększone ryzyko przerwania 

kwalifikowanego i nadzorowanego łańcucha dostaw. Etap od apteki do podmiotu leczniczego nie będzie 

objęty jakościowym transportem. Należy pamiętać, iż hurtownie farmaceutyczne dostarczają leki 

autoryzowanym transportem, zawsze w miejsce wskazane w dokumentacji, czyli dokładnie w miejsce 

prowadzenia działalności leczniczej. Z apteki produkty, przeznaczone dla podmiotu leczniczego, 

mogą trafić do podmiotów nieuprawnionych. 

 

W nowym Rozporządzeniu widzimy istotne problemy systemowe, które zdecydowanie prowadzą do 

wzrostu kosztów działalności leczniczej, z czego wynika konieczność nowej wyceny świadczeń albo 

nastąpi znaczny wzrost zadłużenia podmiotów. 

 

Rozporządzenie w obecnym kształcie nie przeszło przez konsultacje społeczne, ponieważ jego 

pierwotna (konsultowana) wersja nie obejmowała szczegółowych zmian dotyczących podmiotów 

leczniczych dodanych już po konsultacjach. W związku z powyższa argumentacją stanowczo 

protestujemy przeciwko wprowadzeniu nowych przepisów w tej formie.  

 

Wnosimy o przywrócenie w Rozporządzeniu zapisu punktu 4 w pierwotnie proponowanym  

i konsultowanym brzemieniu czyli: 

„podmioty lecznicze – wyłącznie w zakresie produktów leczniczych, które mogą być wykorzystywane  

w tych podmiotach w celu zaspokajania potrzeb zdrowotnych ich pacjentów”. 

 

Zapis w tym brzmieniu eliminuje powyższe ryzyka i nie budzi kontrowersji. 
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