
Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o izbach aptekarskich
(druk nr 39)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przyjęta przez Sejm w dniu 10 stycznia 2008 r. ustawa, zawarta w druku senackim nr 39,

stanowi dostosowanie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z

2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.) do uregulowań dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji

zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30. 09. 2005) w zakresie podejmowania i wykonywania

zawodu farmaceuty. Uwzględniono także członkostwo Bułgarii i Rumunii w Unii

Europejskiej (dyrektywa 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre

dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i

Rumunii (Dz. Urz. UE  L 363 z 20. 12. 2006). Zmianie podlegają przepisy ustawy określające

na czym polega wykonywanie zawodu farmaceuty, przepisy dotyczące kwalifikacji

uprawniających do wykonywania tego zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych

farmaceutów oraz standardu kształcenia (praktyki zawodowej), a także przyznawania prawa

wykonywania zawodu farmaceuty. Wprowadzono instytucję czasowego i okazjonalnego

wykonywania czynności zawodowych farmaceuty na terytorium RP.

Transpozycja przepisów dyrektywy 2005/36/WE, zgodnie z jej art. 63, powinna była nastąpić

przed dniem 20 października 2007 r.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe. W toku prac sejmowych ustawa nie wzbudziła

poważniejszych kontrowersji.

III. Uwagi szczegółowe

1. w art. 1 w pkt 6, dotyczącym art. 6a ust. 4 ustawy nowelizowanej pojawia się nieznaczna

niekonsekwencja terminologiczna, ponieważ art. 6a, art. 6b, art. 6c oraz art. 8a ustawy
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nowelizowanej posługują się pojęciem "tymczasowy i okazjonalny", podczas gdy w art. 6a w

ust. 4 użyto wyrazu "czasowy". Wprawdzie zakresy znaczeniowe tych wyrazów nie różnią się,

ale dotyczą tej samej materii i w obrębie tego samego przepisu została zastosowana inna

forma językowa ("do jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń" - § 10 Zasad

techniki prawodawczej").

2. Odnośnie do zwolnienia z obowiązku "rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w

celu dokonywania rozliczeń związanych z tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniem

czynności zawodowych farmaceuty" (por. art. 1 pkt 6 i 7 ustawy nowelizującej), można zadać

pytanie o relację tego uregulowania, terminologiczną i merytoryczną, do ustawy podstawowej

dla ubezpieczeń społecznych tj. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) – czy nie należałoby dokonać

stosownego wyłączenia w tej ustawie.

Bożena Langner

Główny legislator


