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      Rektor  

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

W związku z uzyskaną informacją o planach przejęcia części budynku Wydziału 

Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na utworzenie Centrum 

Symulacji Medycznych, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, jako przedstawiciel 

środowiska farmaceutycznego, wyraża głębokie zaniepokojenie zamiarem realizacji takich 

zamierzeń kosztem ograniczenia infrastruktury Wydziału Farmaceutycznego WUM. 

Należy przypomnieć, że obecna lokalizacja Wydziału Farmaceutycznego jest swoistą 

rekompensatą za pierwotną siedzibę tego Wydziału zlokalizowaną w budynku przy ul. 

Przemysłowej w Warszawie.  Budynek ten został wybudowany za pieniądze członków 

środowiska aptekarskiego. Zgoda środowiska farmaceutycznego na wyburzenie tego budynku, w 

związku z przebiegiem nowobudowanej Trasy Łazienkowskiej, była uwarunkowana pokryciem 

kosztów budowy nowej siedziby wydziału Farmaceutycznego przez m. st. Warszawa. W zamian 

za to Wydział Farmaceutyczny otrzymał nową lokalizację przy ul. Banacha. Zmiana 

przeznaczenia części powierzchni budynku, w którym zlokalizowany jest obecnie Wydział 

Farmaceutyczny byłaby zatem naruszeniem warunków wcześniejszych uzgodnień i jako taką 

należy uznać ją za niedopuszczalną. 

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, że pozbawienie Wydziału Farmaceutycznego 

części infrastruktury skutkować będzie niemożliwością realizacji wielu działań bardzo istotnych 

dla środowiska farmaceutów – utrzymania wysokiego poziomu wiedzy praktycznej 

farmaceutów, prowadzenia szkoleń podyplomowych, wprowadzania opieki farmaceutycznej.   

Prowadzenie tych działań   wymaga   odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego. Pozbawienie 

Wydziału Farmaceutycznego, czy też ograniczenie w znacznym stopniu tej infrastruktury nie 

przyczyni się do zachowania odpowiedniego poziomu kształcenia tak istotnego dla środowiska 

farmaceutycznego oraz pacjentów. 
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Mając powyższe na uwadze, w imieniu środowiska farmaceutów zrzeszonych w Okręgowej 

Izbie Aptekarskiej w Warszawie, wnoszę o uwzględnienie głosu tego środowiska i odstąpienie 

od pozbawienia Wydziału Farmaceutycznego WUM części niezbędnej infrastruktury.  

        Z poważaniem 

  

 

Do wiadomości: 

1. Pan Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki 

2. Pan Adam Niedzielski Minister Zdrowia 

3. Pani dr hab. n. farm. Joanna Kolmas Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM 
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