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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie
art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Krzysztofa Śmiszka.

(-) Rafał Adamczyk; (-) Wiesław Buż; (-) Jacek Czerniak; (-) Agnieszka
Dziemianowicz-Bąk; (-) Monika Falej; (-) Krzysztof Gawkowski; (-) Maciej
Gdula;
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Kotula; (-) Katarzyna Kretkowska; (-) Paweł Krutul; (-) Anita KucharskaDziedzic; (-) Marcin Kulasek; (-) Paulina Matysiak; (-) Wanda Nowicka; (-) Robert
Obaz; (-) Karolina Pawliczak; (-) Małgorzata Prokop-Paczkowska; (-) Marek
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Ueberhan; (-) Dariusz Wieczorek; (-) Adrian Zandberg; (-) Anna Maria Żukowska.

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

projekt

Ustawa
z dnia … 2022 r.

o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty

Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z
2022 r. poz. 184) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: “4a. Farmaceucie
wykonującemu czynności, o których mowa w art. 4, przysługuje ochrona prawna
należna funkcjonariuszowi publicznemu przewidziana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, 1559, 2232).”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1

Uzasadnienie
1. Cel i potrzeba wydania ustawy, rzeczywisty stan w dziedzinie, która
ma zostać unormowana
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, farmaceuta jest samodzielnym zawodem
medycznym. Apteki, jako placówki ochrony zdrowia publicznego, są elementem
systemu ochrony zdrowia. Świadczone są w nich usługi farmaceutyczne, m.in. opieka
farmaceutyczna. W ostatnich tygodniach do usług dołączyły testy i szczepienia przeciw
COVID-19. Farmaceuci w ramach wykonywania czynności zawodowych powinni
korzystać z ochrony prawnej właściwej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym
Projektodawca proponuje dodanie art. 4a w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r.
o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184). Zgodnie z proponowanym
przepisem,

farmaceucie w czasie wykonywania swoich ustawowych czynności

przysługiwać będzie ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu
przewidziana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz.
790, 1559, 2232). Ochrona taka przysługiwała podczas wykonywania wszystkich
czynności, o których mowa w art. 4 zmienianej ustawy.
Projektodawca proponuje, aby ustawa weszła w życia po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne.
Finansowanie
Projekt ustawy w ocenie wnioskodawców wpłynie pozytywnie na relacje
społeczne, bezpieczeństwo farmaceutów oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
Proponowane rozwiązania są odpowiedzią na przypadki napaści farmaceutów w
aptekach. W większości podłożem tych ataków jest motywacja rabunkowa, ale
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zdarzają się przypadki, w których agresja wynika z niezgody na obowiązujące
ograniczenia

epidemiczne.

Proponowane

przepisy

wzmocnią

ochronę

oraz

bezpieczeństwo farmaceutów. Projekt ustawy wywoła zatem pozytywne skutki
społeczne i prawne.
Ze względu na pierwszy przesłankę napaści na apteki wzmocnione również
zostanie bezpieczeństwo obrotu oraz prowadzenia tej szczególnej działalności
gospodarczej. Projekt ustawy wywoła zatem pozytywne skutki gospodarcze.
Proponowany projekt ustawy jest neutralny z punktu widzenia finansów
publicznych oraz nie wpływa na budżet państwa lub budżety jednostek samorządu
terytorialnego. Nie wymaga zatem dodatkowych źródeł finansowania.
4. Założenia podstawowych aktów wykonawczych
Proponowana ustawa nie wymaga wydania dodatkowych aktów wykonawczych.
5. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii
Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie
jest objęty prawem Unii Europejskiej
Projektowana ustawa nie jest objęta prawem Unii Europejskiej i nie wymaga
notyfikacji do właściwych instytucji unijnych. W ocenie wnioskodawcy projektowana
ustawa jest zgodna z Konstytucją RP.
6. Wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców
Wejście w życie projektowanej ustawy wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia aptek. W pozostałym zakresie nie
wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
7. Konsultacje społeczne
Proponowany projekt ustawy był konsultowany z Dolnośląską Izbą Aptekarską.
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