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BIURO RZECZNIKA 
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ZAŁ. NR 

Pan 

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

w odpowiedzi na pismo z dnia 25 września 2017 r., znak VII.5002.3.2017.AMB, 

w sprawie „klauzuli sumienia" farmaceutów uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

wyjaśnień: 

W uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. 

(sygn. akt K 12/14) stwierdzono, że „prawo lekarza, jak każdej innej osoby, do 

powstrzymania się od działań sprzecznycłi z własnym sumieniem wypływa wprost 

z wolności gwarantowanej przez Konstytucję, a zatem także w braku unormowania 

wart. 39 ZawLekU [ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty] lekarz mógłby odmówić świadczenia z powołaniem się na sprzeciw sumienia.". 

Z wyżej wymienionego fragmentu uzasadnienia wynika więc, że brak stosownych 

unormowań w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 

aptekarskich (Dz. U. z2016 r. poz. 1496), czyli ustaw regulujących wykonywanie zawodu 

farmaceuty, nie jest wystarczającą przesłanką, w świetle orzecznictwa TK, 

do stwierdzenia o braku możliwości powoływania się przez farmaceutów na „klauzulę 

sumienia". 
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Wykonywanie zawodu farmaceuty wiąże się ze zobowiązaniem osoby wykonującej ten 

zawód do przestrzegania zasad deontologii zawodowej ustalonej przez samorząd 

zawodowy, który jest też uprawniony do oceniania sposobu wykonywania zawodu przez 

farmaceutów. Natomiast organem sprawującym nadzór nad obrotem produktami 

leczniczymi oraz kontrolującym apteki jest Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. O ile 

w ocenie wymienionych organów nie dochodzi do naruszenia przepisów powszechnie 

obowiązujących, w tym tych rangi konstytucyjnej, oraz wewnętrznego prawa 

korporacyjnego, nie jest możliwe i dopuszczalne ingerowanie w zachowanie osoby 

wykonującej zawód farmaceuty. 

Konstanty Radziwiłł 
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