
 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA1) 

z dnia 6 października 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz 

działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz wykazem badań diagnostycznych 

wykonywanych przez farmaceutów 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności 

farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez 

farmaceutów, zwany dalej „Zespołem”. 

§ 2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”. 

§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy: 

1) stworzenie modelu usług farmacji klinicznej, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 

o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 i 1559), oraz określenie narzędzi do wykonywania 

obszarów aktywności zawodowych farmaceuty szpitalnego, realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wraz z określeniem standardu świadczenia tych usług oraz sposobu monitorowania, w tym 

ewaluacji ich realizacji; 

2) ustalenie przedmiotu i zakresu zadań farmaceuty klinicznego i szpitalnego w ramach usług, o których mowa 

w pkt 1; 

3) określenie przedmiotu i zakresu niezbędnych zmian w kształceniu farmaceutów klinicznych i szpitalnych 

w celu urealnienia realizacji usług, o których mowa w pkt 1; 

4) określenie kierunków i modelu przyszłej realizacji pilotaży w zakresie, o którym mowa w pkt 1; 

5) określenie wykazu badań diagnostycznych, o których mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 

o zawodzie farmaceuty. 

2. Efektem pracy Zespołu są wnioski, propozycje lub rekomendacje wynikające z analizy zagadnień 

określonych w ust. 1, opracowane w formie raportu. 

3. Akceptacja raportu, o którym mowa w ust. 2, powinna nastąpić nie później, niż w terminie 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie zarządzenia, przy czym raport jest przedstawiany Ministrowi po raz pierwszy nie później, 

niż w terminie 11 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

 
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). 
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4. W przypadku nieakceptowania raportu przez Ministra w terminie określonym w ust. 3, termin ten, na 

wniosek Przewodniczącego Zespołu i za zgodą Ministra, może zostać jednorazowo przedłużony o kolejne trzy 

miesiące, a następnie każdorazowo o jeden miesiąc, do czasu akceptacji raportu. 

§ 4. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pan Maciej Miłkowski; 

2) Zastępca Przewodniczącego – Główny Inspektor Farmaceutyczny – Pani Ewa Krajewska; 

3) członkowie: 

a) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej, 

b) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej, 

c) Konsultant Krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej, 

d) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, 

e) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, 

f) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii i w Ministerstwie Zdrowia, 

g) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, 

h) trzech przedstawicieli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, 

i) dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, 

j) dwóch przedstawicieli uczelni medycznych, 

k) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 

l) przedstawiciel Polskiej Federacji Szpitali, 

m) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej, 

n) dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej, 

o) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, 

p) przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Farmacji, 

q) przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Szpitalnych, 

r) przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta. 

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. i-q, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach 

Zespołu. Osoby te przekazują zgody do Zastępcy Przewodniczącego Zespołu w sposób z nim ustalony. 

3. Wyznaczenie członków Zespołu wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. i-q, następuje w formie pisemnego 

upoważnienia. Upoważnienie to jest przekazywane Zastępcy Przewodniczącego Zespołu przed pierwszym jego 

posiedzeniem. 

4. W pracach Zespołu mogą brać udział, bez prawa głosu, eksperci zewnętrzni zaproszeni przez 

Przewodniczącego Zespołu albo Zastępcę Przewodniczącego. 

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. 

2. W przypadku: 

1) nieobecności Przewodniczącego Zespołu – pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego; 

2) braku możliwości kierowania pracami Zespołu przez Zastępcę Przewodniczącego – pracami Zespołu kieruje 

członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu; 

3) braku możliwości wyznaczenia członka kierującego pracami Zespołu przez Przewodniczącego Zespołu – 

pracami Zespołu kieruje członek Zespołu wyznaczony przez Zastępcę Przewodniczącego. 

§ 6. 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu lub, w przypadku jego długotrwałej nieobecności, Zastępcy 

Przewodniczącego należy w szczególności:  
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1) planowanie i organizowanie pracy Zespołu, w tym rozdzielanie zadań lub ich części oraz dbałość 

o terminowość prac Zespołu; 

2) ustalanie potrzeb w zakresie częstotliwości posiedzeń Zespołu oraz zwoływanie – we współpracy z komórką 

organizacyjną, o której mowa w § 9 – posiedzeń, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3; 

3) ustalanie porządku obrad Zespołu, ich prowadzenie oraz czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem; 

4) koordynacja opracowywania raportu, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

5) zarządzanie głosowania w przypadkach określonych w § 8 ust. 1; 

6) reprezentowanie Zespołu, w tym przekazywanie informacji o przebiegu i efektach prac Zespołu; 

7) informowanie Ministra o bieżącej działalności Zespołu. 

2. Do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Zespołu należy zatwierdzenie raportu, o którym mowa w § 

3 ust. 2, jego przekazanie do akceptacji Ministrowi zgodnie z § 3 ust. 3 lub 4 oraz przyjęcie od niego informacji 

o akceptacji tego raportu. 

§ 7. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych 

umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 

3. Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego może, z co najmniej pięciodniowym 

wyprzedzeniem, zwołać posiedzenie Zespołu w trybie stacjonarnym. Posiedzenie to odbywa się w miejscu 

wskazanym przez Zastępcę Przewodniczącego Zespołu. 

4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu 

są przekazywane w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi, nie później jednak niż w terminie trzech dni 

przed dniem posiedzenia. 

§ 8. 1. Zespół podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego 

Zespołu, a w przypadkach określonych w § 5 ust. 2 – przez osobę wskazaną w tym przepisie – braku możliwości 

osiągnięcia konsensusu w sprawach istotnych z punktu widzenia celów działania Zespołu, przeprowadza się 

głosowanie. 

2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1, rozstrzygane jest zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu albo osoby, o której mowa w § 5 ust. 2. 

3. Głosowanie jest jawne. 

§ 9. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Biuro Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. 

§ 10. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 11. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przyjęcia przez Przewodniczącego Zespołu informacji od Ministra 

o akceptacji raportu, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  

MINISTER ZDROWIA 

Adam Niedzielski 
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