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Warszawa, dn. 26.11.2020 

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji 

ul. gen. Meriana C. Coopera 6B/10 

01-315 Warszawa 

 

Pan Przemysław Czarnek 

Minister Edukacji i Nauki 

 

 Związek Zawodowy Pracowników Farmacji jest bardzo zaniepokojony wiadomościami, które 
do nas dotarły, związanymi z planowanym przez Władze Rektorskie WUM przejęciem pomieszczeń 
laboratoryjnych należących do Wydziału Farmaceutycznego na tworzone Centrum Symulacji 
Medycznych. Zapewnienie lepszych warunków kształcenia jednym studentom nie może być kosztem 
wyspecjalizowanych miejsc pracy i nauki dla studentów i doktorantów Wydziału Farmaceutycznego. 
Naszym zdaniem brak odpowiednio wyposażonych sal, sal wykładowych, laboratoriów i innych 
niezbędnych pomieszczeń, w oczywisty sposób obniżą możliwości kształcenia studentów farmacji. Jak 
pokazała obecna trudna sytuacja epidemiologiczna, to farmaceuci są pierwszą i niejednokrotnie jedyną 
jednostką ochrony zdrowia z którą pacjenci mają realny kontakt i możliwość otrzymania konkretnej 
pomocy.  

 

W tym momencie chciałbym wspomnieć o procedowanej Ustawie o zawodzie farmaceuty. 
Ustawa ta to podstawowy dokument prawny, który będzie m.in. mówił kim jest farmaceuta, jakie są 
jego obowiązki wobec pacjenta i Państwa, oraz jaką ponosić będzie za to odpowiedzialność. W tej 
ustawie są procedowane paragrafy mówiące o opiece farmaceutycznej, o dodatkowych uprawnieniach 
farmaceutów, również o możliwościach wspomagania pracy lekarzy np. jako farmaceuci kliniczni. 
Każdy z tych wątków pokazuje, że farmacja ma ogromne możliwości rozwoju - zarówno podczas 
studiów jak i po ich zakończeniu w formie dokształcania. Wszystkie te sytuacje wymagają zwiększenia 
możliwości nauczania i praktyki - bo tylko to daje umiejętności, przechodzące w doświadczenie i 
gwarantujące wysokie kompetencje zawodu. Podczas prac Sejmu i Senatu nad Ustawą o zawodzie 
farmaceuty wielokrotnie jest podnoszony element misji pracy farmaceutów jakim jest ochrona zdrowia 
i bezpieczeństwo pacjentów. Niejednokrotnie gremia Dziekańskie postulujące w sprawie Ustawy o 
zawodzie farmaceuty podkreślały wysokie umiejętności i dużą wiedzę absolwentów farmacji. Ta 
wiedza wywodzi się między innymi z dobrych Wydziałów farmaceutycznych z dobrze wyposażonymi 
m.in. laboratoriami. Zawody medyczne muszą się łączyć i to już na etapie studiów.  

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji uprzejmie prosi p. Ministra oraz JM Rektora o ponowne 
wnikliwe przeanalizowanie planów związanych z adaptacją pomieszczeń Wydziału farmaceutycznego 
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na Centrum Symulacji Medycznej. Oczywiście, niewątpliwie takie Centrum jest potrzebne i będzie 
spełniać swoją funkcję, ale nie powinno ono powstać kosztem obniżenia warunków dydaktycznych i 
naukowych Wydziału Farmaceutycznego.  

Inne lokalizacje, które są w posiadaniu WUM stoją nie dość zagospodarowane m.in. Oficyna 
Wydawnicza WUM, ul. Pawińskiego 3, Szpital Pediatryczny, Żwirki i Wigury 63A, Uniwersyteckie 
Centrum Stomatologii, Binieckiego 6, Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus (pawilon 11), Lindleya 4, 
Budynki po Samodzielnym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM, ul. Marszałkowska 24 (róg Litewskiej) 
czy Budynek Dydaktyczny WUM, ul. Dalibora 1.  

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o przyjęcia naszego stanowiska jako głosu pracowników 
farmacji którymi za chwilę będą studenci, jako głosu doktorantów przyszłych i obecnych i jako głosu 
związku zawodowego, któremu zależy na dobrej edukacji przyszłych farmaceutów pełniących znaczącą 
rolę w Opiece Zdrowotnej Państwa. 
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