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Do druku nr 1202 

Warszawa, dnia 25 maja 2021 r. 

Pan 
Dariusz Salamończyk 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 maja 2021 r. (SPS
WP.020.161.4.2021) w sprawie przedstawienia opinii do rządowego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1202), w imieniu Naczelnej 
Rady Aptekarskiej przedstawiam uwagi do przedmiotowego projektu: 

Samorząd aptekarski negatywnie ocenia tryb prac poprzedzających 
ogłoszenie projektu ustawy. Do Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 
nie zostali zaproszeni w charakterze pełnoprawnej strony przedstawiciele 
sarnorzadu aptekarskiego ani przedstawiciele innych samorządów zawodów 
medycznych. Ministerstwo Zdrowia nie prowadziło żadnego dialogu ze 
środowiskiem farmaceutów szpitalnych w sprawie zmiany wysokości 

wynagrodzeń. Uwagi zgłaszane przez ekspertów-farmaceutów szpitalnych 
powołanych przez Forum Związków Zawodowych nie znalazły żadnego 

oddźwięku, a przebieg prac Zespołu Trójstronnego wskazuje na ewidentne 
deprecjonowanie roli farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej. Farmaceuci 
szpitalni od lat są obecni w polskim systemie ochrony zdrowia, świadcząc 
usługi farmaceutyczne na rzecz pacjentów. Farmaceuta jest partnerem 
lekarza w prowadzeniu farmakoterapii, zaś działania podejmowane przez 
farmaceutów wpływają na efekty terapeutyczne, jak również ekonomiczne 
prowadzonych terapii. Przez lata równorzędne traktowanie tych zawodów 
medycznych było normą - kolejne rozporządzenia Ministrów Zdrowia w 
sprawie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników 
podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, plasują 
farmaceutów na równi z lekarzami, umieszczając kierownika apteki w tej 
samej grupie zaszeregowania co lekarz- ordynator oddziału. 

Od 2017 
o weryfikację 

w podmiotach 

roku Naczelna Rada Aptekarska systematycznie wnosi 
wysokości wynagrodzeń farmaceutów zatrudnionych 
leczniczych. Obecny poziom tych wynagrodzeń jest 
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niezadowalający. W związku z tym samorząd aptekarski krytycznie ocenia 
proponowane w projekcie zaszeregowanie farmaceutów w grupach i 
przypisane im współczynniki. Zaproponowany współczynnik dla farmaceuty 
specjalisty na poziomie 1,06; brak wydzielonej grupy dla farmaceuty, który 
uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie farmacji, czy 
też zaproponowanie współczynnika 0,81 dla farmaceuty bez specjalizacji -
jest nie do zaakceptowania. 

Naczelna Rada Aplekarska uważa, że uslawa powinna gwaranlować 
stopniowy wzrost wynagrodzeń Farmaceutów specjalistów w taki sposób, 
aby wynosiło ono co najmniej: w roku 2021 - 1,65 przeciętnego 

wynagrodzenia, w roku 2022 - l ,85 przeciętnego wynagrodzenia, w roku 
2023 - 2,0 przeciętnego wynagrodzenia, w roku 2024 - 2,2 przeciętnego 
wynagrodzenia, w roku 2025 - 2,4 przeciętnego wynagrodzenia, w roku 2026 
- 2, 7 przeciętnego wynagrodzenia, a od roku 2027 - 3,0 przeciętnego 

wynagrodzenia. 

Przedstawiając powyższe, w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, 
wnoszę o następ'-Uące zmiany: 

l. 

2. 

3. 

lub 

l) w załączniku do projektu Ustawy określającym współczynniki pracy: 
a) do pozycji 1-3 dodać zawód farmaceuty, proponowane nowe 

brzmienie zapisów: 

Lekarz, albo lekarz dentysta, albo farmaceuta który uzyskał 
specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej 
dziedzinie medycyny lub odpowiednio farmacji. 
Lekarz, albo lekarz dentysta, albo farmaceuta który uzyskał 
specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie 
medycyny lub odpowiednio farmacji. 
Lekarz, albo lekarz dentysta, albo farmaceuta, bez specjalizacji. 

b) z pozycji 5,6 wykreślić "Farmaceuci". 

X 

X 

X 

wydzielenie grupy dedykowanej dla farmaceutów i innych zawodów 
medycznych o analogicznej ścieżce kształcenia tj. ukończenie jednolitych 
studiów medycznych (zakończonych obrona. pracy magisterskiej , odbyciem 
stażu), uzyskanie prawa wykonywania zawodu, możliwość rozpoczęcia 

szkolenia specjalizacyjnego, do odrębnych pozycji w tabeli: 
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4. Farmaceuta (ew. inny zawód medyczny) który 
uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł Analogicznie jak dla 
specjalisty w określonej dziedzinie farmacji (lub lekarza specjalisty 
innego zawodu medycznego). 

5. Farmaceuta który uzyskał specjalizację Analogicznie jak dla 
pierwszego stopnia w określonej dziedzinie lekarza ze 
farmacji (lub innego zawodu medycznego). specjalizacją I 

stopnia 
6. Farmaceuta (ew. inny zawód medyczny) bez Analogicznie jak dla 

specjalizacji. lekarza bez 
specjalizacji 

Rola farmaceuty szpitalnego w prawidłowym funkcjonowaniu systemu 
zdrowia jest niepodważalna. Wyraz temu dają rozwiązania wprowadzone w 
krajach Europy Zachodniej, gdzie zawód farmaceuty szpitalnego jest ceniony 
bardzo wysoko. O podobnej roli zawodów lekarza i farmaceuty świadczy 
także fakt, iż w strukturach Unii Europejskiej podjęto w ostatnim czasie 
dyskusję nad wprowadzeniem systemu jednolitych studiów medycznych, 
gdzie pierwsze trzy lata studiów byłyby wspólne dla przyszłych lekarzy i 
farmaceutów. 

W chwili obecnej poziom wynagrodzeń oferowanych w aptekach 
szpitalnych nie stanowi atrakcyjnej oferty dla absolwentów wydziału 

farmaceutycznego. Młodzi farmaceuci emigrują do innych krąjów Unii 
Europejskiej, gdzie zarobki są satysfakcjonujące. 

Dążąc do utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług 

farmaceutycznych oraz biorąc pod uwagę rolę i odpowiedzialność farmaceuty 
szpitalnego w systemie ochrony zdrowia, zasadnym jest . ustalenie poziomu 
minimalnego wynagrodzenia jednakowo jak dla zawodu lekarza. 
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