
                                                                                                                                             

 

 

  

  

 

 
 

Warszawa, 26 lipca 2021 r. 

KL/295/213/KO/2021 

 

 

 

Pan 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Zdrowia 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w związku z opublikowaniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia  

w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów („Projekt”), poniżej uprzejmie 

przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan. 

 

Ustawa o zawodzie farmaceuty wyraźnie określa, że osobą uprawnioną do sprawowania opieki 

farmaceutycznej jest farmaceuta. W naszej ocenie, kierunek proponowanych zmian może w przyszłości 

doprowadzić do sytuacji, w której wymagane będzie posiadanie specjalnych kwalifikacji uprawniających 

do świadczenia usług z zakresu opieki farmaceutycznej, co przełoży się na ograniczenie jej dostępności.  

 

Projekt określa regulamin postępowania kwalifikacyjnego dotyczący rozpoczęcia szkolenia 

specjalizacyjnego przez farmaceutę (załącznik nr 3 do Projektu). Naszym zdaniem sprecyzowania 

wymaga wyżej wymieniony załącznik, według którego wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany 

do odbycia szkolenia specjalizacyjnego może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania 

kwalifikacyjnego. Zgodnie z pkt. 11 regulaminu postępowania kwalifikacyjnego, wojewoda 

uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego kieruje wnioskodawcę  

do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej posiadającej wolne miejsca szkoleniowe. 

Doprecyzowania wymaga wyjaśnienie jakimi kryteriami będzie kierował się wojewoda uwzględniając 

wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego i czy w każdym przypadku wnioskodawca 

składając wniosek o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego zostanie skierowany do odbycia 

szkolenia w innej jednostce szkolącej posiadającej wolne miejsca.  

 

Ponadto ze zdziwieniem przyjęliśmy, że w postępowaniu konkursowym do odbycia szkolenia 

specjalizacyjnego przyznaje się wyłącznie punkty za posiadanie stopnia doktora nauk medycznych, 

podczas gdy Projekt dotyczy uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutę.  Dlatego postulujemy 

uzupełnienie pkt 4.2. Załącznika nr 3 do Projektu o pozostałe dyscypliny naukowe z dziedziny  



                                                                                                                                             

 

 

  

  

 

 
 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a przynajmniej o stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych. 

 

Artykuł 78 Ustawy o zawodzie farmaceuty stanowi, że farmaceucie, który jest zatrudniony na umowie  

o pracę, a który realizuje ustawiczny rozwój zawodowy przysługuje w roku 6 dni roboczych płatnego 

urlopu szkoleniowego. W celu jego wykorzystania musi on każdorazowo ustalić termin szkolenia  

z pracodawcą, a następnie niezwłocznie przedstawić mu dokument poświadczający jego udział w danych 

formach podnoszenia kwalifikacji. Przepisy nie przewidują z jakim wyprzedzeniem farmaceuta ma zgłosić 

pracodawcy chęć wzięcia udziału w szkoleniu. Dodatkowo brakuje szczegółowych regulacji dotyczących 

sytuacji przyznania urlopu z przeznaczeniem na szkolenie, a następnie nie zrealizowania tego szkolenia. 

Rekomendujemy szczegółowe uregulowanie wskazanych powyżej kwestii, które są związane  

z podnoszeniem kwalifikacji przez farmaceutów, a powinny zostać uregulowane kompleksowo 

zapewniając jasność regulacji także dla pracodawców.   

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 


