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Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu organizacji pomagających osobom bezdomnym na terenie całej Polski zwracamy się
z prośbą o pilne podjęcie działań mających na celu zmianę ustawy prawo farmaceutyczne w zakresie
kręgu podmiotów uprawnionych do nabywania produktów leczniczych w aptekach
ogólnodostępnych.
Po zmianach z dnia 26 kwietnia 2019 r., art. 86a ustawy prawo farmaceutyczne stanowi, iż apteka
ogólnodostępna może sprzedawać produkty lecznicze jedynie osobom fizycznym tj. pacjentom oraz
podmiotom leczniczym. Znowelizowany przepis spowodował, że podmioty nieprowadzące
działalności leczniczej nie mogą dokonywać zakupu produktów leczniczych. Tymczasem domy
pomocy społecznej, schroniska dla bezdomnych i inne jednostki organizacyjne mają konieczność
dysponowania tymi środkami dla potrzeb swoich podopiecznych, którzy własnym staraniem nie są w
stanie tego zabezpieczyć. Powstaje więc pytanie jak bez naruszenia przepisów prawa placówki te
mają wywiązywać się ze swoich obowiązków? Brak możliwości zakupu produktów leczniczych
np. przez schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi spowoduje nie tylko naruszenie
przepisów prawa, ale przede wszystkim stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców
tych placówek. Należy wyraźnie podkreślić, że osoby bezdomne nie dysponują środkami na zakup
niezbędnych leków i innych środków ochrony zdrowia. Również zdrowie fizyczne i psychiczne wielu
z tych osób jest tak zdegradowane, że nie są one w stanie we własnym zakresie zabezpieczyć sobie
dostępu do produktów leczniczych. Organizacje pozarządowe od wielu lat pomagające tym osobom
także w zakresie ratowania zdrowia, nie mogą obecnie tego robić bez legalnego wydatkowania
środków pozyskanych np. z dotacji na bezpośredni zakup leków i artykułów medycznych.
Wystawianie faktur przez aptekę na nazwisko pacjenta powoduje tymczasem niemożność rozliczenia
tego typu wydatków w kosztach działalności organizacji. Tak stanowią przepisy podatkowe, które
pozwalają zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności wydatki na nabycie produktów i usług
niezbędnych do prowadzenia działalności. Zapłacenie za osobę fizyczną faktury za leki (jak zostało to
zasugerowane w stanowisku Ministerstwa z dn. 19 czerwca br., nr pisma PL.4604.1.2019.ŁS) nie jest
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w świetle przepisów podatkowych nabyciem produktu leczniczego przez stowarzyszenie lub inną
jednostkę.
Mamy nadzieję, że Pan Minister podejmie stosowne działania mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowotnego osób bezdomnych przebywających w placówkach i miejscach
niemieszkalnych. Dziękujemy za szybkie zajęcie się tym problemem i przygotowanie niezbędnej
nowelizacji problematycznych przepisów.

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek
Prezes Federacji
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