
Nazwa projektu 
Rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych 

w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. 

 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

 Ministerstwo Zdrowia  
 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu   

lub Podsekretarza Stanu  

Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 Katarzyna Chmielewska – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, tel. 22 860 11 12,  

 email: dep-ns@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

03.07.2017 r. 

Źródło:  

art. 107zf ust. 4 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2142, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: 

MZ 315 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z art. 107zf ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. 

zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 

zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991), farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni jest obowiązany 

do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, w celu aktualizacji posiadanego zasobu 

wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Istnieje potrzeba realizacji 

delegacji ustawowej poprzez określenie w projektowanych rozporządzeniu: ramowego programu ciągłych szkoleń, 

zakresu oraz form zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia, sposobu odbywania ciągłego szkolenia, 

w tym trybu dokumentowania jego przebiegu, standardów ciągłych szkoleń oraz wysokości opłat za ciągłe szkolenie. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane przepisy określają ramowy program ciągłych szkoleń, zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej 

w ramach ciągłego szkolenia, sposób odbywania ciągłego szkolenia oraz standardy ciągłego kształcenia oraz wysokość 

opłat za ciągłe szkolenie. Zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami ciągłe szkolenia realizowane są w pięcioletnich 

okresach edukacyjnych w różnych formach. Czas trwania okresu edukacyjnego może zostać przedłużony przez okręgową 

radę aptekarską na uzasadniony wniosek farmaceuty o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Za zrealizowanie każdej z form 

szkoleń przysługuje określona liczba punktów edukacyjnych. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie 

edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych. Okręgowa izba aptekarska potwierdza w karcie ciągłego szkolenia 

uzyskanie właściwej liczby punktów edukacyjnych zgodnie z ramowym programem szkolenia ciągłego, po przedstawieniu 

przez farmaceutę certyfikatu lub innego dokumentu określonego w projekcie rozporządzenia, potwierdzającego 

zrealizowanie danej formy szkolenia ciągłego. Zdobycie wymaganej liczby punktów edukacyjnych i potwierdzenie tego 

w karcie ciągłego szkolenia warunkuje dopełnienie przez farmaceutę obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

o którym mowa w art. 107zf ustawy – Prawo farmaceutyczne. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami stanowi 

podstawę zaliczenia realizacji przez farmaceutów ciągłego szkolenia w danym okresie edukacyjnym. Projektowane 

przepisy określają także standardy kształcenia ciągłego farmaceutów, zgodnie z którymi kształcenie to powinno być 

realizowane, w zakresie m.in. bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia kształcenia, kadry dydaktycznej, sposobu 

ewaluacji kursu prowadzonego metodą wykładu oraz potwierdzania odbywania innych form ww. kształcenia. Opłatę 

za jedną godzinę szkolenia ciągłego pobiera jednostka szkoląca w wysokości nie wyższej niż 28 zł brutto. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Farmaceuci zatrudnieni w 

aptekach i hurtowniach 

farmaceutycznych 

realizujący ciągłe szkolenia  

Ok. 28 300 Naczelna Izba Aptekarska, stan 

(dane styczeń - 2017 r.) 

Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia szczegółowych 

zasad odbywania ciągłych 

szkoleń przez farmaceutów 

Jednostki szkolące 

posiadające aktualną 

akredytację Ministra 

Zdrowia - uczelnie 

medyczne nadzorowane 

przez MZ 

10 System Monitorowania 

Kształcenia Pracowników 

Medycznych (stan na 

03.02.2017 r.)  

Uregulowanie w przepisach 

rozporządzenia wymagań, 

określonych dla podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia 

ciągłych szkoleń farmaceutów 

Centrum Medyczne 

Kształcenia 

1  W zakresie opracowywania, 

zatwierdzania i publikowania 

mailto:dep-ns@mz.gov.pl


Podyplomowego (CMKP) programów kursów 

przeprowadzanych w ramach 

ciągłych szkoleń farmaceutów   

Naczelna Izba Aptekarska i 

Okręgowe Izby Aptekarskie 

17  W zakresie potwierdzania w 

karcie ciągłego szkolenia 

uzyskanie właściwej liczby 

punktów edukacyjnych zgodnie 

z ramowym programem 

ciągłego szkolenia i 

opiniowania programów 

kursów opracowanych przez 

Zespół Ekspertów CMKP  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni 

następującym podmiotom: Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Radzie 

Aptekarskiej, Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Radzie Fizjoterapeutów, Radzie Dialogu 

Społecznego, Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumieniu 

Pracodawców Ochrony Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce, Polskiej 

Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia, Konfederacji Lewiatan, Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej, 

Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacji Pracodawców 

Polskich, Ogólnopolskiemu Związkowi Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Biuru Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”, Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskiemu Porozumieniu 

Związków Zawodowych, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy, Ogólnopolskiemu Związkowi 

Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych, Stowarzyszeniu Menedżerów Ochrony Zdrowia, Związkowi Pracodawców - 

Business Centre Club, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Collegium Medicum im. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, Śląskiemu 

Uniwersytetowi Medycznemu, Uniwersytetowi Medycznemu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetowi 

Medycznemu w Białymstoku, Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie, Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi, 

Stowarzyszeniu Pacjentów „Primum Non Nocere”, Scanmed S.A., Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu 

Położnych, Federacji Pacjentów Polskich, Instytutowi Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Obywatelskiemu 

Stowarzyszeniu „Dla Dobra Pacjenta”, Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie farmacji aptecznej, 

Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie farmacji szpitalnej, Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie farmacji 

przemysłowej, Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie analityki farmaceutycznej, Polskiemu Towarzystwu 

Farmaceutycznemu. 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

Projekt rozporządzenia stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Ponadto, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), projekt rozporządzenia został umieszczony także na stronach 

internetowych Rządowego Centrum Legislacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych  

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Projektowane przepisy nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych. Koszty 

uczestnictwa w ciągłych szkoleniach ponoszą farmaceuci 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe – 

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projektowana regulacja będzie miała wpływ na podstawowe jednostki 

organizacyjne uczelni, prowadzące studia na kierunku farmacja, które 

uzyskały akredytację dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla 

farmaceutów. Podstawowe jednostki uczelni będą organizowały i 

przeprowadzały kursy realizowane metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń, 

kursy realizowane za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci 

internetowej z ograniczonym dostępem oraz będą prowadziły szkolenie 

specjalizacyjne. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Poprzez projektowane zmiany przewiduje się zwiększenie zainteresowania 

odbywaniem szkoleń ciągłych, w wyniku czego powinno nastąpić 

zwiększenie wykwalifikowanej kadry, która będzie zobowiązana do 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w szkoleniach 

ciągłych, co zapewni bezpieczeństwo oraz wysoki poziom i kompetencje 

przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych.  

W efekcie końcowym zmiany te będą wpływać na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe poprzez zabezpieczenie w świadczenie usług 

wykwalifikowanej kadry specjalistów. 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Nałożony na farmaceutów obowiązek ciągłego szkolenia pozwoli na stałe pogłębianie, 

aktualizowanie i podnoszenie kompetencji zawodowych przez farmaceutów przez co 

przewiduje się, iż projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na oddziaływanie na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, rodzinę i obywateli, gdyż na rynek pracy 

wejdzie dobrze wykwalifikowana kadra medyczna. Można również przyjąć, iż regulacja ta 

przyczyni się do zwiększenia zainteresowania odbywaniem specjalizacji w poszczególnych 

dziedzinach farmacji, do podejmowania studiów doktoranckich, a także do aktywności 

zawodowej i naukowej farmaceutów.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 



Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy.  

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na rynek pracy, z uwagi, iż nałożony na farmaceutów obowiązek 

ciągłego szkolenia spowoduje aktualizację wiedzy i umiejętności oraz stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych farmaceutów, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność na rynku pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na ochronę zdrowia 

ludności, jednakże przyczyni się do podniesienia jakości udzielanych usług farmaceutycznych 

poprzez pogłębianie i aktualizowanie wiedzy. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd kosztów i korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia wejścia w 

życie projektowanego rozporządzenia przy zastosowaniu następującego miernika: efektywność kształcenia w zakresie 

wiedzy - rozumiana jako relacja między celami projektu rozporządzenia, a priorytetami beneficjentów. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 


