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Pani
Anna Skowrońska-Kotra
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Dyrektor,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2022 r. dotyczące projektu rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane
przez farmaceutę Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że zgodnie
z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r.
o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 i 1559) upoważnienie do wydania przepisów
wykonawczych obejmuje jedynie określenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia
wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę sprawującego
opiekę farmaceutyczną, w związku z czym wątpliwości budzi możliwość zamieszczenia w
projektowanym rozporządzeniu przepisu § 3, a także odnośników nr 1 i 2 w załączniku do
przedmiotowego aktu, określających warunki wykonywania badań diagnostycznych przez
farmaceutę.
Niezależnie od powyższego należy także wskazać, że wątpliwości budzi zastosowane
w odnośniku nr 2 w załączniku do rozporządzenia odesłanie do kursu kwalifikacyjnego,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ww. ustawy - zauważyć bowiem
należy, że na podstawie powyższego upoważnienia nie został jeszcze wydany żaden akt
wykonawczy.

Ponadto projektowany akt wykonawczy w zakresie, w jakim w treści § 1 pomija fakt,
że badania diagnostyczne ujęte w ww. wykazie są wykonywane przez farmaceutę sprawującego
opiekę farmaceutyczną, jest niespójny z uzasadnieniem do projektu, zgodnie z którym „badania
diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 wpisują się również w szeroko rozumianą opiekę
farmaceutyczną”.
Biorąc jednak pod uwagę pilny charakter przedmiotowego aktu oraz fakt,
że za ostateczną treść aktu normatywnego odpowiada organ właściwy do jego wydania,
a projekt rozporządzenia, w wersji przekazanej w postaci elektronicznej w dniu 21 stycznia
2022 r., został zaakceptowany przez Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia, Rządowe
Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że odstępuje od rozpatrzenia projektu przez komisję
prawniczą.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Juszczyk
Dyrektor
Departamentu Prawa Społecznego i
Infrastruktury
w Rządowym Centrum Legislacji
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Sprawę prowadzi: Aleksandra Łaska
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