
     

Warszawa, dnia 8.9.2021 
Związek Zawodowy Pracowników Farmacji 
 
STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW FARMACJI ws. "PROTESTU 
MEDYKÓW" ZAPLANOWANEGO NA 11 WRZEŚNIA 2021 R. 
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy Farmaceuci,  
 
           Związek Zawodowy Pracowników Farmacji od początku swojej działalności działa na 
rzecz poprawy warunków pracy i płacy farmaceutów, rozwoju zawodu farmaceuty oraz 
osiągnięcia wysokich standardów opieki nad pacjentem w aptece. Związek wytrwale dąży do 
podniesienia rangi zawodu farmaceuty poprzez działalność naukową, szkoleniową oraz 
współpracę z decydentami w zakresie ochrony zdrowia. ZZPF aktywnie uczestniczy we 
wszystkim projektach i konsultacjach organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, ośrodki 
naukowe oraz samorząd zawodowy. 
 
           ZZPF popiera postulaty przedstawione przez autorów "Strajku Medyków", wnikliwie 
analizując sytuację w ochronie zdrowia w Polsce. Czynniki takie jak starzejące się 
społeczeństwo, presja zwiększających się potrzeb zdrowotnych Polaków oraz obecna trudna 
sytuacja w systemie ochrony zdrowia wymagają zdecydowanych reakcji i planowych zmian. 
Ilość pieniędzy w systemie oraz wysokość płac jest jednym z najważniejszych elementów 
mogących wpłynąć na poprawę sytuacji.  
 
           ZZPF uważa jednak, że planowana forma dialogu w postaci protestu jest 
pozamerytoryczna, wyzwalająca negatywne emocje oraz oddalająca od porozumienia, a więc 
przeciwskuteczna. Forma ta może przekreślić dotychczasowe osiągnięcia we współpracy z 
Ministerstwem Zdrowia dotyczące farmaceutów oraz rozwoju zawodu farmaceuty. W 
ostatnim czasie farmaceuci zyskali nowe uprawnienia, na które czekali prawie trzydzieści lat, 
tj. możliwość wypisywania recept dla siebie i rodziny oraz możliwość wykonywania kwalifikacji 
i szczepień przeciwko COVID-19. Doczekaliśmy się również swojej ustawy o zawodzie, która 
znacząco wzmacnia pozycję kierownika apteki wobec pracodawcy, a tym samym przywraca 
pełną decyzyjność kierownika apteki w sprawach zawodowych. Dalsze elementy Strategii na 
Rzecz Rozwoju Aptek są w fazie konsultacji i pilotaży i istnieje duża szansa, że staną się 
nieodległą rzeczywistością. Poziom płac farmaceutów szpitalnych jest ważnym elementem 
systemu ochrony zdrowia w Polsce i udział tej kwestii w Strategii Rozwoju Aptek był 
wielokrotnie przez dyskusję o dyskusjach z Ministerstwem Zdrowia. 
 
 Nie powinien być jednak oderwany od kwestii poziomu wynagrodzeń wszystkich polskich 
farmaceutów. Większość farmaceutów w Polsce pracuje w prywatnych aptekach 
ogólnodostępnych i jak wskazuje ostatni "Raport płac 2021" przygotowany przez 
portal praca.farmacja.pl (Farmacja.hr sp. z o.o.) płace farmaceutów rosną dwa razy wolniej niż 
płace w gospodarce.  Powoduje to odchodzenie farmaceutów z zawodu oraz unikanie pracy w 
charakterze magistra farmacji w aptece przez absolwentów studiów farmaceutycznych.  

http://praca.farmacja.pl/


 
            ZZPF stoi na stanowisku, że ważną barierą rozwoju zawodu farmaceuty w Polsce jest 
niski poziom płac przy zwiększających się obciążeniach pracy farmaceuty (oraz zwiększających 
się kompetencjach). Powoduje to opuszczanie zawodu przez farmaceutów i unikanie pracy w 
aptece przez absolwentów farmacji. Jedną z najpilniejszych kwestii do rozwiązania przez 
samorząd zawodowy jest wydanie rekomendacji w sprawie minimalnego poziomu personelu 
fachowego w aptece. Poziom ten powinien uwzględniać takie czynniki jak ilość godzin pracy 
apteki w miesiącu, ilość paragonów oraz powierzchnia izby ekspedycyjnej. Określony przez 
Naczelną Izbę Aptekarską minimalny poziom personelu fachowego w aptece znacząco wpłynie 
na poziom wynagrodzeń farmaceutów, a także co jest istotne pomoże wyeliminować 
negatywne zjawisko przeciążenia pracą wynikłe z niedoborów kadrowych.  
           Związek Zawodowy Pracowników Farmacji popiera postulaty "Strajku Medyków", 
jednak przeciwny jest formie wystąpienia i nie widzi powodu dlaczego mają w nim wziąć 
udział farmaceuci. 
 

     Z poważaniem, 

Zarząd  

Związków Zawodowych Pracowników Farmacji 
(ZZPF) 
Strona/Website: www.zzpf.org.pl 
Employed Pharmacist Europe  (EPhEU) 

http://www.zzpf.org.pl/

