
 Projekt z dnia 20.07.2021 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1)

z dnia ……………. r.

w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów

Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty;

2) liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju 

zawodowego oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia 

zawodowego.

§ 2. Wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty jest określony w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia. 

§ 3. 1. Liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju 

zawodowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Zaliczenie obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie 

edukacyjnym 100 punktów edukacyjnych za udział w poszczególnych formach ustawicznego 

rozwoju zawodowego, w tym co najmniej 50 punktów uzyskanych w ramach kursów 

zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, o których mowa w pkt 1, 2, 21 lub 23 

załącznika nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932). 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w 
sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 499), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 94 
pkt 1 ustawy z  dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97). 
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MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia …. 2021 
r.  (poz…)

Załącznik nr 1

WZÓR

………………………………
            (oznaczenie Okręgowej Izby Aptekarskiej)

KARTA USTAWICZNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO NR ........./.........

CZĘŚĆ I

DANE FARMACEUTY

1. Imię (imiona) i nazwisko 

   ...................................................................................................................................................

2. Numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” 

   ...................................................................................................................................................

3. Adres do korespondencji

   ...................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................

4. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada

   ..................................................................................................................................................

5. Potwierdzenie rozpoczęcia ustawicznego rozwoju zawodowego (data)

   ...................................................................................................................................................

............................................................................................................
                                     (podpis Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej)
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 CZĘŚĆ II

PRZEBIEG USTAWICZNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO 

Lp. Forma 

ustawicznego 

rozwoju 

zawodowego

Nazwa i adres 

organizatora 

szkolenia*

Liczba 

godzin/dni*

Forma 

zaliczenia*

Liczba 

punktów 

edukacyjnych

Data, 

podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*Jeżeli dotyczy.
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CZĘŚĆ III

ZALICZENIE USTAWICZNEGO ROZOWJU ZAWODOWEGO 

Pan/Pani .......................................................................................................................................

          odbył(a) ustawiczny rozwój zawodowy w okresie edukacyjnym

od ............................ do ............................

          i uzyskał(a) 100 punktów edukacyjnych.

                                         ……...................................................................
                                                     (podpis Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej)
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Załącznik nr 2

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

Lp. Forma ustawicznego rozwoju zawodowego Liczba punktów edukacyjnych

1 Udział w kursie realizowanym metodą 

wykładu, seminarium, ćwiczenia, 

zakończonym testem

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę 

trwania kursu, nie więcej jednak niż 

20 punktów edukacyjnych za cały kurs

2 Udział w kursie realizowanym za 

pośrednictwem sieci internetowej z 

ograniczonym dostępem, zakończonym 

testem

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę 

trwania kursu, nie więcej jednak niż 

10 punktów edukacyjnych za cały kurs

3 Podnoszenie kwalifikacji przez 

uczestnictwo w studiach  podyplomowych 

w dziedzinach nauk farmaceutycznych

30 punktów za każdy rok 

4 Udział w kongresie, zjeździe, konferencji 

lub sympozjum naukowym w dyscyplinie 

naukowej – nauki farmaceutyczne

4 punkty edukacyjne za każdy dzień 

udziału, nie więcej jednak niż 20 

punktów edukacyjnych

5 Przygotowanie i wygłoszenie referatu, 

wykładu na kongresie, zjeździe, 

konferencji lub sympozjum naukowym w 

dyscyplinie naukowej – nauki 

farmaceutyczne

10 punktów edukacyjnych; punkty 

edukacyjne zalicza się raz niezależnie 

od liczby posiedzeń, na których był 

wygłoszony ten sam referat 

6 Opublikowanie jako autor albo współautor 

monografii naukowej w zakresie wiedzy 

niezbędnej do realizacji zadań, o których 

mowa w art. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 

2020 r. o zawodzie farmaceuty, zwanej 

dalej „ustawą” 

40 punktów edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym

7 Opublikowanie jako autor albo współautor 

monografii popularnonaukowej w zakresie 

wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o 

30 punktów edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym
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których mowa w art. 4 ustawy 

8 Opublikowanie jako autor albo współautor, 

rozdziału w książce naukowej lub 

popularnonaukowej w zakresie wiedzy 

niezbędnej do realizacji zadań, o których 

mowa w art. 4 ustawy

20 punktów edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym

9 Opublikowanie jako autor albo współautor, 

artykułu naukowego w zakresie wiedzy 

niezbędnej do realizacji zadań, o których 

mowa w art. 4 ustawy

15 punktów edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym

10 Opublikowanie jako autor albo współautor 

artykułu popularnonaukowego w zakresie 

wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o 

których mowa w art. 4 ustawy

10 punktów edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym

11 Tłumaczenie monografii naukowej lub 

popularnonaukowej w zakresie wiedzy 

niezbędnej do realizacji zadań, o których 

mowa w art. 4 ustawy 

 

40 punktów edukacyjnych

w jednym okresie edukacyjnym

12 Tłumaczenie rozdziału w monografii 

naukowej lub popularnonaukowej w 

zakresie wiedzy niezbędnej do realizacji 

zadań, o których mowa w art. 4 ustawy

20 punktów edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym

13 Tłumaczenie artykułu naukowego lub 

popularnonaukowego w zakresie wiedzy 

niezbędnej do realizacji zadań, o których 

mowa w art. 4 ustawy 

10 punktów edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym

15 Sprawowanie opieki nad studentem 

odbywającym sześciomiesięczną praktykę 

w aptece 

5 punktów edukacyjny za każdy 

miesiąc opieki nad jednym studentem, 

nie więcej niż 30 punktów 
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edukacyjnych w jednym okresie 

edukacyjnym

16 Pełnienie funkcji kierownika szkolenia 

specjalizacyjnego lub opiekuna stażu 

specjalizacyjnego

20 punktów edukacyjnych za każdy 

rok pełnienia funkcji kierownika 

szkolenia specjalizacyjnego lub 5 

punktów edukacyjnych za pełnienie 

funkcji opiekuna stażu 

specjalizacyjnego, nie więcej niż 60 

punktów edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym

17 Sprawowanie opieki nad osobami 

odbywającymi obowiązkowe 

przeszkolenie uzupełniające lub 

obowiązkowe praktyki wakacyjne w 

trakcie studiów

1 punkt edukacyjny za każdy miesiąc 

sprawowania opieki nad jednym 

studentem, nie więcej jednak niż 18 

punktów edukacyjnych w jednym 

okresie edukacyjnym

18 Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży 

lub praktyk zagranicznych realizowanych 

w zagranicznych ośrodkach prowadzących 

staże dla farmaceutów

5 punkt edukacyjny za  każdy miesiąc 

stażu lub praktyki, nie więcej jednak 

niż 20 punktów edukacyjnych w 

jednym okresie edukacyjnym

19 Uzyskanie stopnia naukowego lub tytułu 

profesora - w zakresie nauk medycznych 

stopień naukowy doktora – 60 

punktów edukacyjnych

stopień naukowy doktora 

habilitowanego – 80 punktów 

edukacyjnych

tytuł profesora – 100 punktów 

edukacyjnych

20 Udział w kursach odbywanych w ramach 

szkolenia specjalizacyjnego 

1 punkt edukacyjny za każdą godzinę 

trwania kursu, nie więcej jednak niż 

30 punktów edukacyjnych za cały kurs

21 Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie 

farmacji 

100 punktów edukacyjnych

22 Udział w kursach kwalifikacyjnych 20 punktów edukacyjnych za jeden 
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kurs

23 Udział w kursach organizowanych przez 

Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego 

10 punktów edukacyjnych za kurs lub

15 punktów edukacyjnych za kurs 

zakończony testem 
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 

art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 

97), zwanej dalej „ustawą”, która weszła w życie w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Projektowane przepisy określają wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty oraz liczbę 

punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego. 

Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie dotychczasowych rozwiązań 

zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r.  w sprawie 

ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych 

(Dz. U. poz. 499). 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór karty rozwoju zawodowego 

farmaceuty. Natomiast w załączniku nr 2 do rozporządzenia określono liczbę punktów 

edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego.

Dopełnienie ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu w okresie 

edukacyjnym 100 punktów edukacyjnych, w tym minimum 50 punktów edukacyjnych musi 

być uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem. Liczba punktów uzyskana 

w danym okresie edukacyjnym, większa niż określona w § 2 w ust 2, nie jest zaliczana na 

poczet następnego okresu edukacyjnego.

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

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz 

z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie jest możliwe podjęcie alternatywnych w stosunku do 

projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
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