
 
Uchwała nr U-RSIA-225-VII-2019 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej  

z dnia 5 lutego 2019 r. 
w sprawie 

petycji do Ministra Zdrowia 
 
Działając w imieniu własnym na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o 
izbach aptekarskich (Dz.U. 2016 poz. 1496),  
 
 

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej 
 
 

Popiera inicjatywę środowiska farmaceutycznego - petycję do Ministra Zdrowia 
Łukasza Szumowskiego w sprawie skierowania projektu Ustawy o Zawodzie 
Farmaceuty do dalszej legislacji. 
 
 
 

Uzasadnienie 
 

Od prawie 3 lat we współpracy ze środowiskami zainteresowanymi oraz Ministrem Zdrowia 
samorząd aptekarski brał udział w pracach nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Jest 
to ważna sprawa nie tylko dla farmaceutów, ale też pacjentów aby zawód farmaceuty był 
zawodem zaufania publicznego, czego bez nowej ustawy nie da się ustanowić. 
 

Obowiązująca od 1991 r. ustawa o izbach aptekarskich spełniła już swoje zadanie, aktualnie 
aby sprostać wyzwaniom jakie stoją przed farmaceutami potrzebny jest nowy akt prawny. 
Obecnie sprawy farmaceutów regulowane są nie tylko przez ustawę o izbach aptekarskich oraz 
prawo farmaceutyczne, ale szczątkowo też w innych aktach prawnych. Zebranie regulacji 
dotyczących farmaceutów w jednym akcie prawnym ułatwi stosowanie prawa oraz będzie 
czytelne dla samych farmaceutów. 
Nowa ustawa pozwoli farmaceutom na lepsze wykorzystanie wiedzy fachowej w interesie 
pacjentów zarówno w aptekach otwartych, jak też w lecznictwie zamkniętym. 
Nie bez znaczenia jest też wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości „apteka dla 
aptekarza”, co jest już uwzględnione w projekcie ustawy. 
Rozpoczęcie procesu legislacyjnego umożliwi dalsze prace nad ustawą w celu nadania jej 
ostatecznego kształtu. 

 
Poparcie nie dotyczy nieznanej w chwili obecnej publicznie treści projektu opracowanego 

przez ministerialny zespół UoZF, a jedynie poparcia kierowanej petycji do Ministra Zdrowia w 
sprawie przekazania projektu UoZF do dalszej legislacji. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej 
powody Apel do Pana Ministra w imieniu aptekarzy członków Śląskiej Izby Aptekarskiej jest 
zasadny i zasługuje na uwzględnienie w całości, o co wnosimy. 
  
 
Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz  
 
 
Sekretarz Rady SIA mgr farm. Michał Rzepczyk 
 
 
Skarbnik Rady SIA mgr farm. Beatrycze Radlańska-Piątek 


