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Komisja Europejska Bruksela  

Na ręce Pana Przewodniczącego 

Jean-Claude Juncker 

 

Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200  

1049 Bruxelles/Brussel  

Belgique 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

działając na podstawie art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z przepisami art. 1, 7 oraz 28  

ustawy o izbach aptekarskich (Dz.U. 2016 poz. 1496 ze zm.) w interesie polskich pacjentów oraz 

farmaceutów zwracamy się do Komisji Europejskiej o podjęcie działań zmierzających do zaprzestania 

przez firmę Boehrlinger Ingelhaim z Niemiec stosowania praktyki sprzedaży leku Pradaxa dla 

polskich pacjentów w dwóch różnych cenach, co zdaniem Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach 

narusza zasadę równości wyrażona w art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Firma Boehrlinger Ingelheim sp. z o.o. z siedzibą w 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1 

cześć koncernu farmaceutycznego Boehrlinger Ingelheim z siedzibą w Ingelheim am Rhein, Niemcy  

stosuje w Polsce dualizm dystrybucyjny sprzedając lek Pradaxa po cenie rynkowej 400,00 zł (ok.100,00 

EUR) oraz dla wybranych aptek, które wskazują wybrani przez firmę BI Polska sp. z o.o. po cenie 100,00 

zł (ok. 25,00 EUR). 

 

Dowód: korespondencja 8 polskich aptek z firmą BI Polska  

   korespondencja Krystiana Szulc radcy prawnego SIA z BI Polska 

 

Od lat Śląska Izba Aptekarska w Katowicach prowadzi działania mające na celu umożliwienie dostępu 

do leku Pradaxa w cenie 100,00 zł (ok. 25,00 EUR) każdemu polskiemu pacjentowi, farmaceucie i 

aptece. Działania te okazały się jednak bezskuteczne. 

 

W celu sprawdzenia sytuacji na innych rynkach UE, nasza Izba zwróciła się do Izby Aptekarskiej w 

Berlinie z zapytaniem o ceny leku Pradaxa w Niemczech. Z udzielonej nam odpowiedzi wynika, że cena 

leku Pradaxa na rynku niemieckim jest jednakowa. 

 

Dowód: zapytanie Śląskiej Izby Aptekarskiej do Izby Aptekarskiej w Berlinie 

odpowiedź e-mail z dnia 20.03.2019 r. z Izby Aptekarskiej w Berlinie 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ingelheim+am+Rhein&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sCg3jq9SAjMNc0qqUrS0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYhTzz0lNzMlIzcxUScxWCgIw8APX41WJZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiost-g7p_hAhVwwosKHX1qB6UQmxMoATAZegQIChAH


W tej sytuacji powstaje nierówność w traktowaniu obywateli UE, co sprzeczne jest z art. 9 Traktatu, 

który stanowi: „We wszystkich swoich działaniach Unia przestrzega zasady równości swoich obywateli, 

którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne. 

Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii 

ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go.” 

Równość obywateli UE to też równość w dostępie do produktów leczniczych, w szczególności takich jak 

Pradaxa, która jest ważnym lekiem mogącym ratować życie. Jak wynika z załączonej korespondencji 

aptek z firmą Boehrlinger Ingelheim sp. z o.o z Warszawy, firma ta części polskich aptek odmawia z 

niejasnych powodów przystąpienia do programu sprzedaży leku Pradaxa w cenie 100,00 zł (25,00 EUR). 

Pacjenci tych aptek nie mają możliwości zakupu leku Pradaxa w niższej cenie i muszą kupować go w 

cenie regularnej za 400,00 zł (100,00 EUR) 

Dowód: faktura zakupu leku w cenie 134,81 zł 

faktura zakupu leku w cenie 338,58,00 zł 

Działanie takie nie jest prowadzone w innych krajach Unii Europejskiej, co wynika z korespondencji z 

Izbą Aptekarską w Berlinie. 

W tej sytuacji zachodzi uzasadnione podejrzenie, że działania firmy Boehrlinger Ingelheim sp. z o.o w 

Warszawie, która jest filią koncernu farmaceutycznego Boehrlinger Ingelheim z siedzibą w Ingelheim am 

Rhein, Niemcy mogą naruszać zasadę równości obywateli Unii Europejskiej wynikającą ze wskazanego 

art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej. 

 Polscy pacjenci i polscy farmaceuci winni być traktowani na rynku europejskim tak samo jak pacjenci 

niemieccy, a jak wykazano powyżej tak nie jest. 

 Liczymy, że działania Komisji Europejskiej skutecznie zlikwidują wykazane powyżej nierówności 

obywateli Unii i naruszanie Traktatu o Unii Europejskiej. 

Z poważaniem 

Prezes Rady SIA w Katowicach 

dr n. farm. Piotr Brukiewicz 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ingelheim+am+Rhein&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sCg3jq9SAjMNc0qqUrS0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYhTzz0lNzMlIzcxUScxWCgIw8APX41WJZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiost-g7p_hAhVwwosKHX1qB6UQmxMoATAZegQIChAH
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ingelheim+am+Rhein&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sCg3jq9SAjMNc0qqUrS0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYhTzz0lNzMlIzcxUScxWCgIw8APX41WJZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiost-g7p_hAhVwwosKHX1qB6UQmxMoATAZegQIChAH
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