Komunikat Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie
w sprawie upływu okresu dostosowania się do ograniczeń związanych z równoczesnym
pełnieniem funkcji kierowniczych w kilku miejscach związanych z wykonywaniem zawodu
farmaceuty
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina, iż z dniem 16 października 2021 r. upływa
okres na dostosowanie się przez farmaceutów pełniących równocześnie funkcje kierownicze w
kilku miejscach związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Zgodnie z treścią art. 93 ustawy o zawodzie farmaceuty: Farmaceuta, który w dniu wejścia w życie
ustawy o zawodzie farmaceuty narusza ograniczenia, o których mowa w art. 88 ust. 1a–1c ustawy
Prawo farmaceutyczne, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest obowiązany, nie później niż w
terminie 6 miesięcy, dostosować się do wskazanych ograniczeń.
Ograniczenia wynikające z art. 88 ust. 1a-1c ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczą następujących
sytuacji:
▪

Farmaceuta nie może łączyć funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego,
działu farmacji szpitalnej, apteki szpitalnej z funkcją, o której mowa w art. 2 pkt 21a–21c
(Osoba Kompetentna, Osoba Odpowiedzialna, Osoba Wykwalifikowana).

▪

Farmaceuta nie może być kierownikiem więcej niż jednej apteki.

▪

Farmaceuta może być równocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej albo
dwóch

działów

farmacji

szpitalnej

po

uzyskaniu

zgody

wojewódzkiego

inspektora

farmaceutycznego, a w przypadku podmiotów nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej – Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego, który uwzględni
wymiar zatrudnienia farmaceuty w tych jednostkach,

zakres wykonywanych usług

farmaceutycznych oraz godziny czynności każdej z nich. Zgoda jest udzielana w formie
decyzji.
Farmaceuta, który po 16 października 2021 r. będzie chciał być równocześnie kierownikiem apteki i
działu farmacji szpitalnej albo dwóch działów farmacji szpitalnej, powinien przed tą datą wystąpić do
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o uzyskanie zgody w powyższym zakresie. Ponieważ
wojewódzki inspektor farmaceutyczny ma co do zasady 1 miesiąc na wydanie decyzji, wniosek o taką
zgodę należy złoży z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej jak najszybciej.
Równoczesne pełnienie ww. funkcji po 16 października 2021 r. bez zgody wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego będzie stanowiło naruszenie powyższych przepisów i będzie podstawą do
skierowania sprawy do rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn.
zm.)
• Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735)

