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Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Minister Zdrowia zawiadamia o załatwieniu w sposób 

negatywny petycji wielokrotnej w sprawie postulatu wprowadzenia ochrony 

dla farmaceutów oraz techników farmaceutycznych poprzez nadanie im statusu 

funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania czynności zawodowych. 

Uzasadnienie

W dniach od 5 do 13 stycznia 2022 r. wpłynęły na serwer poczty Ministerstwa Zdrowia, 

jak i zostały przekazane według właściwości tut. Ministerstwu przez Kancelarię Prezesa 

Rady Ministrów petycje dotyczące tożsamych zagadnień. 

Zawarte w rozpoznawanych petycjach wielokrotnych postulaty zasadniczo dotyczą 

dwóch zagadnień, mianowicie wprowadzenia ochrony dla farmaceutów oraz techników 

farmaceutycznych przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych oraz nadania 

przedstawicielom tych zawodów statusu funkcjonariusza publicznego. W dalszej części 

petycji podnoszony jest argument korzystania ze statusu funkcjonariusza publicznego 

oraz przewidzianej dla niej ochrony przez przedstawicieli innych zawodów medycznych 

takich jak lekarze, ratownicy medyczni czy pielęgniarki. 

Odnosząc się do postulatu, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż przedstawiciele 

zawodów takich jak lekarze, ratownicy medyczni czy pielęgniarki nie posiadają statusu 

funkcjonariusza publicznego, tylko korzystają z ochrony przewidzianej 

dla funkcjonariuszy publicznych, której zakres ochrony reguluje art. 231a ustawy z dnia 
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6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.) oraz przepisy 

szczególne. 

Ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu przysługuje:

 lekarzowi, który wykonuje czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej 

lub udziela pomocy lekarskiej, na podstawie art. 44 ustawy z 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. z 2021 r. poz. 790, ze zm.;

 pielęgniarce i położnej podczas i w związku z wykonywaniem czynności 

polegających na udzielaniu świadczeń na podstawie, art. 11 ust. 2 ustawy 

z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. z 2021 r. 

poz. 479, ze zm.;

 osobie udzielającej pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

osobie wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, osobie 

udzielającej świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, 

dyspozytorowi medycznemu podczas wykonywania swoich zadań, 

wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego, krajowemu 

koordynatorowi ratownictwa medycznego, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy 

z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2053, ze zm.

Z omawianej ochrony ww. osób wynika, iż przedstawiciele poszczególnych zawodów 

korzystają z niej, jedynie w wąskim zakresie, w związku z udzielaniem przez nich 

świadczeń zdrowotnych. 

W dalszej kolejności należy wskazać, że w dniu 10 marca 2022 r. do Sejmu RP wpłynął 

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty (druk 2114). 

Wnioskodawcy postulują dodanie do przedmiotowej ustawy przepisu prawnego 

przyznającego farmaceucie w czasie wykonywania swoich ustawowych czynności, 

ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu przewidzianą w ustawie z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, 1559, 2232). Zgodnie 

z postulowanymi zmianami farmaceuci korzystaliby z przewidzianej prawem ochrony 

zarówno w zakresie sprawowanej przez nich tzw. opieki farmaceutycznej, jak i podczas 

wykonywania innych czynności znajdujących się w katalogu usług farmaceutycznych. 

Niezależnie od powyższego Minister Zdrowia nie ma wpływu na przebieg prac 

parlamentarnych.  
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Z uwagi na okoliczność, iż Ministerstwo Zdrowia nie jest wnioskodawcą proponowanych 

zmian w zaprezentowanym kształcie wskazuje, iż przypadki popełnienia czynu 

zabronionego podniesione w petycjach były jednostkowe, stanowiące wyjątek, niźli 

regułę. Do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynęły uprzednie doniesienia o podobnych aktach 

agresji skierowanych względem farmaceutów w ramach wykonywania przez nich 

zawodu. Zatem pomimo iż oczekiwania wnoszącego petycję są realizowane, Minister 

Zdrowia w sposób negatywny rozpatrzył petycję wielokrotną w analizowanym zakresie, 

bowiem procedowany obecnie projekt ustawy spełnia oczekiwania wnoszących petycję.  

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być 

przedmiotem skargi.

Z poważaniem, 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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