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Zapytanie poselskie w przedmiocie procedowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

 

Szanowna Pani Marszałek,

 

            dnia 3 lutego 2020 roku do Sejmu RP wpłynął Rządowy projekt ustawy o zawodzie 
farmaceuty (druk Sejmowy nr 238 Sejmu IX kadencji – zwany dalej:   ). Został projektem ustawy
on skierowany do prac w Komisji Zdrowia, która powołała podkomisję nadzwyczajną w celu 
dokładniejszego przepracowania w.w. projektu. Jednakże nie ma jeszcze zaplanowanego 
posiedzenia podkomisji, które umożliwiałoby szybkie kontynuowanie prac legislacyjnych 
dotyczących omawianego projektu.

            Należy nadmienić, iż zawód farmaceuty jako jedyny w Polsce zawód zaufania 
publicznego nie doczekał się jeszcze uchwalenia własnej ustawy zawodowej. Podobne 
uregulowania istnieją już od dawna w innych zawodach zaufania publicznego (np. 
adwokaturze, czy uregulowania dotyczące zawodów radcy prawnego, lekarza i lekarza 
dentysty). W przypadku farmaceutów uregulowano jedynie kwestie związane z istnieniem i 
funkcjonowaniem samorządu zawodowego (por. ustawa z dnia 19 kwietnia 1991r. o Izbach 
Aptekarskich – t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1419).
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            Tymczasem celem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty jest dokładne określenie 
uzyskiwania prawa wykonywania i samego wykonywania tegoż zawodu, jak również 
ustawicznego rozwoju farmaceutów (art. 1 projektu ustawy). Niezwykle istotną kwestią 
proponowanego aktu prawnego jest również wyemancypowanie zawodu farmaceuty spośród 
innych zawodów medycznych (art. 2 projektu ustawy).  

            Powyższe regulacje pozwolą – jak dowodzą sami farmaceuci – na usprawnienie opieki 
farmaceutycznej, będącej świadczeniem zdrowotnym, czego konsekwencje nie pozostaną bez 
znaczenia dla odciążenia całej służby zdrowia. Uchwalenie projektu pozwoli również na 
optymalne wykorzystanie potencjału osób wykonujących ten zawód dla potrzeb całościowego 
systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.

            Należy podkreślić, że za istnieniem podobnych uregulowań dla zawodu farmaceuty 
przemawia szereg niezwykle ważkich argumentów. Trzeba bowiem pamiętać o tym, iż pacjenci 
bardzo często udają się ze swoimi dolegliwościami zdrowotnymi do farmaceuty jako do ,,osoby 
pierwszego kontaktu”, by uzyskać poradę co do poprawy swojego stanu zdrowia. Osoby 
wykonujące ów zawód cieszą się dużym zaufanie społecznym, czego potwierdzeniem są 
ostatnie wydarzenia związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19 w Polsce.

            Powyższe wskazuje na potrzebę przeprowadzenia pilnego procedowania ustawy w 
Izbie. Jest to niezwykle ważki akt prawny, który może zostać przyjęty w procesie szerokiego 
konsensusu politycznego. Dlatego też należy postulować przyspieszenie tempa prac 
parlamentarnych nad omawianym projektem.

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:

 1.            Jaki jest przewidywany termin uchwalenia Rządowego projektu ustawy o zawodzie 
farmaceuty?

 2.            Czy przewiduje Pani możliwość przyspieszenia prac nad w.w. Projektem w ramach 
procedury II i III czytania, poprzez skorzystanie z procedury przewidzianej w art. 48 Regulaminu 
Sejmu?

 

 

Jarosław Rzepa

Poseł na Sejm RP

IX kadencji
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