
 

 

Katowice, dnia 7 lipca 2015r. 
 
 
 

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN PRAWA FARMACEUTYCZNEGO  
(oraz działań dostosowawczych do tych zmian) 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Spółka Salus International Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12 lipca 2015r. wchodzi w życie 

ustawa z dnia 9 kwietnie 2015r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 788). Z przepisów tej ustawy wynikają zmiany 

dotyczące współpracy hurtowni farmaceutycznej oraz aptek otwartych.  

 

Zmiany te obejmują m.in. obowiązek zamawiania produktów leczniczych Rx w formie 

pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji 

elektronicznej. W tej samej formie, niezwłocznie, powinna zostać doręczona 

zamawiającemu odmowa realizacji zamówienia. Odmowa realizacji zamówienia na 

dostawę produktów leczniczych objętych refundacją powinna zawierać uzasadnienie. 

Jeżeli odmowa realizacji zamówienia dotyczy produktów objętych obwieszczeniem 

Ministra Zdrowia zawierającym wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych 

brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odmowa ta powinna być 

przekazana Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.  

 

Mając na uwadze powyższe, będziemy wspierać Państwa na każdym etapie realizacji 

zamówień produktów leczniczych. 

 

W związku z powszechną praktyką składania zamówień za pomocą telefonu (co 

przyspiesza dostawę produktów leczniczych do apteki), konieczne jest utrwalenie 

każdego takiego zamówienia w postaci pisemnej lub elektronicznej. W tym celu, spółka 

Salus International Sp. z o.o. proponuje, aby podmiot prowadzący aptekę (właściciel, 



 

 

wspólnik uprawniony do reprezentacji, członek zarządu spółki, etc.) upoważnił spółkę 

Salus International Sp. z o.o. do złożenia zamówienia na produkty lecznicze wskazane 

podczas rozmowy telefonicznej. Elektroniczne potwierdzenie takiego zamówienia będzie 

przesłane na wskazany adres e-mail, na który także, jeżeli zajdzie taki przypadek zostanie 

wysłane uzasadnienie odmowy realizacji zamówienia zgodnie z art. 36z ust. 5 Prawa 

farmaceutycznego (w wersji obowiązującej od 12 lipca 2015r.). 

 

W celu realizacji takiego sposobu składania zamówień, spółka Salus International Sp. z 

o.o. zwraca się o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza kontaktowego 

upoważnienia oraz informacji o adresach e-mail.  

 

 

Z poważaniem 

 

Renata Chorążewska 

Kierownik Działu Sprzedaży Aptecznej 


