Projekt z dnia 08 marca 2021 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Z D R O W I A 1)
z dnia …….. 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy
wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i
trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego (Dz. U. poz. 989) w § 4:
1)

w ust. 1:
a)

uchyla się pkt 4 i 5,

b)

dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia wyznaczany przez dyrektora
oddziału wojewódzkiego Funduszu z województwa, dla którego właściwy ma
być wojewódzki inspektor farmaceutyczny, który ma być wyłoniony w ramach
postępowania konkursowego.”;

2)

uchyla się ust. 2.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Damian Jakubik
Dyrektor
Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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. poz. 1470 i 1541).
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Uzasadnienie
Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu
postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego jest wydawane na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.).
Celem nowelizacji ww. rozporządzenia jest usunięcie stanu, w którym przedstawiciele
samorządu zawodu farmaceuty partycypują w procesie wyłaniania kandydata na stanowisko
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (WIF). W ocenie projektodawcy to, że
przedstawiciele ww. samorządu mogą mieć znaczący wpływ na wybór konkretnego kandydata
na WIF nie powinien mieć miejsca ze względu na fakt, że przedstawiciele ci, jako potencjalni
właściciele aptek ogólnodostępnych, mogą w przyszłości podlegać nadzorowi WIF, w wyborze
którego w przeszłości uczestniczyli, co też mogłoby rodzić wątpliwości co do bezstronności
ewentualnych działań nadzorczych.
Celem projektodawcy jest również usunięcie ze składu komisji konkursowej
przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którego obecność nie jest
w ocenie projektodawcy nieodzowna dla przeprowadzenia postępowania w sposób
merytoryczny i skuteczny.
Proponuje się natomiast, aby w skład komisji wszedł przedstawiciel Narodowego
Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, wyznaczany przez dyrektora oddziału
wojewódzkiego Funduszu z województwa, dla którego właściwy ma być wojewódzki inspektor
farmaceutyczny, który ma być wyłoniony w ramach postępowania konkursowego. W wielu
przypadkach działania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Funduszu łączą się i
uzupełniają. Podstawowym zadaniem wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego jest
sprawowanie nadzoru nad obrotem detalicznym produktami leczniczymi, w tym nad
prowadzącymi go aptekami ogólnodostępnymi i punktami aptecznymi. Dokonywanie kontroli
tych samych podmiotów należy również do głównych zadań Funduszu. Co więcej, w wielu
przypadkach zachodzi wzajemna wymiana informacji pomiędzy WIF a Funduszem w zakresie
prowadzonych w ww. podmiotach kontroli. Zdarzają się również sytuacje prowadzenia przez
WIF i Fundusz wspólnych kontroli tych samych podmiotów. Na linii WIF - Fundusz następuje
również współpraca w innych obszarach, np. w zakresie przydzielania unikalnych numerów
identyfikujących recepty w sytuacjach określonych w rozporządzeniu wydawanym na
podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
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Powyższe względy przemawiają w ocenie projektodawcy za tym, aby w procesie
wyłaniania kandydata na WIF, brał udział również przedstawiciel Funduszu. Wpływ na ew.
wybór kandydata poprzez umożliwienie przedstawicielowi Funduszu dokonania jego
weryfikacji merytorycznej pod kątem oceny potencjału efektywnej współpracy z tą osobą, jako
potencjalnym przyszłym wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym, stanowił będzie w
ocenie realną wartość dodaną tego procesu.
Projektowane rozporządzenie pozostaje bez wpływu

na mikro-, małych i średnich

przedsiębiorców, ponieważ nie są oni adresatami norm w nich zawartych.
Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym
organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, 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 notyfikacji.
Nie ma alternatywnych metod pozwalających na osiągnięcie tożsamego celu zakładanego
przez projektodawcę, niż działanie legislacyjne.

