
Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126,
poz. 1381 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla program praktyki w ap-
tece oraz sposób i tryb jej odbywania przez technika
farmaceutycznego.

§ 2. 1. Praktyka technika farmaceutycznego w apte-
ce, zwana dalej „praktykà”, obejmuje pog∏´bienie wie-
dzy teoretycznej oraz doskonalenie umiej´tnoÊci prak-
tycznych w zakresie czynnoÊci fachowych, w szczegól-
noÊci polegajàcych na sporzàdzaniu, wytwarzaniu
i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych.

2. Program praktyki technika farmaceutycznego
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Technik farmaceutyczny, zwany dalej „prak-
tykantem”, odbywa praktyk´ na podstawie umowy
o prac´ zawartej na czas nieokreÊlony lub na czas okre-
Êlony w celu odbycia praktyki. Umowa jest zawierana
z pracodawcà, u którego odbywana jest praktyka.

2. Czas trwania praktyki okreÊlony w art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceu-
tyczne, zwanej dalej „ustawà”, ulega przed∏u˝eniu
w przypadku:

1) pracy w niepe∏nym wymiarze czasu pracy,

2) nieprzerwanej niezdolnoÊci do pracy, o której mo-
wa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, przez okres d∏u˝szy
ni˝ 14 dni,

3) urlopu macierzyƒskiego,

4) powo∏ania po zakoƒczeniu nauki do odbycia prze-
szkolenia wojskowego,

5) urlopu wychowawczego, nie d∏u˝ej jednak ni˝
o rok,

6) urlopu bezp∏atnego, nie d∏u˝ej jednak ni˝ o 3 mie-
siàce,

7) niezrealizowania programu praktyki w zwiàzku
z cià˝à odbywajàcej praktyk´ lub sprawowania
opieki nad dzieckiem do lat 4.

3. Przed∏u˝enie czasu trwania praktyki, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje okres do pe∏nego wy-
miaru czasu pracy.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 
pkt 2—7, przed∏u˝enie czasu trwania praktyki nast´pu-
je na okres realizacji tej jej cz´Êci, która nie zosta∏a zre-

alizowana w czasie, o którym mowa w art. 91 ust. 1
ustawy.

§ 4. 1. Praktyk´ odbywa si´ w aptece zapewniajàcej
Êwiadczenie us∏ug farmaceutycznych, co najmniej
w zakresie, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy.

2. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç odbywania praktyki
w innej aptece, pod warunkiem umo˝liwienia prakty-
kantowi odbycia cz´Êci zaj´ç praktycznych w aptece za-
pewniajàcej Êwiadczenie us∏ug farmaceutycznych, co
najmniej w zakresie okreÊlonym w art. 86 ust. 2 ustawy.

3. Je˝eli praktyka odbywana jest w aptece ogólno-
dost´pnej, czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 za∏àcz-
nika nr 1 do rozporzàdzenia, praktykant — w ramach
przeznaczonego na nie czasu — wykonuje w aptece
szpitalnej przez okres 2 miesi´cy.

4. Je˝eli praktyka odbywana jest w aptece szpital-
nej, czynnoÊci, o których mowa w ust. 2 za∏àcznika nr 1
do rozporzàdzenia, praktykant — w ramach przezna-
czonego na nie czasu — wykonuje w aptece ogólnodo-
st´pnej przez okres 2 miesi´cy.

5. Sposób i termin odbywania cz´Êci praktyki,
o której mowa w ust. 3 i 4, okreÊla odr´bna umowa za-
warta mi´dzy aptekami.

§ 5. 1. Praktykà kieruje kierownik apteki lub wyzna-
czony przez kierownika apteki aptekarz, zwany dalej
„opiekunem”. Opiekun mo˝e kierowaç jednoczeÊnie
praktykà najwy˝ej dwóch praktykantów.

2. Do obowiàzków opiekuna nale˝y:

1) sporzàdzanie planu i harmonogramu zaj´ç prak-
tycznych i nadzór nad ich wykonaniem,

2) prowadzenie zaj´ç praktycznych w aptece,

3) przedstawienie pisemnej oceny kwalifikacji prakty-
kanta, niezb´dnej do wydania zaÊwiadczenia o od-
byciu praktyki.

§ 6. Praktykant mo˝e samodzielnie wykonywaç
czynnoÊci pomocnicze przy sporzàdzaniu, wytwarza-
niu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych, z wy∏àczeniem produktów leczniczych,
o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, i preparatów
leczniczych b´dàcych:

1) lekami do ˝ywienia pozajelitowego,

2) lekami do ˝ywienia dojelitowego,

3) lekami w dawkach dziennych, w tym lekami cyto-
statycznymi,
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4) p∏ynami infuzyjnymi,

5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewno-
wej.

§ 7. 1. Praktykant prowadzi „Dziennik praktyki aptecz-
nej technika farmaceutycznego”, zwany dalej „dzienni-
kiem”, w którym odnotowuje wykonywane zaj´cia prak-
tyczne.

2. Dziennik posiada form´ ksià˝kowà i zawiera
16 ponumerowanych kolejno stron.

3. Na pierwszej stronie dziennika umieszcza si´
imi´ i nazwisko praktykanta, nazw´ apteki, dat´ wyda-
nia oraz numer dyplomu potwierdzajàcego uzyskanie
tytu∏u technika farmaceutycznego, a tak˝e dat´ rozpo-
cz´cia praktyki; na poszczególnych stronach dziennika
nale˝y umieÊciç nazw´ apteki, w której praktykant wy-
konuje zaj´cia praktyczne,  ich opis oraz ocen´ osoby
nadzorujàcej wykonywanie tych zaj´ç.

4. Je˝eli wpisy w dzienniku dotyczà czynnoÊci wyko-
nywanych poza aptekà, w której odbywana jest praktyka,
wymagajà, oprócz potwierdzenia przez osob´ nadzorujà-
cà zaj´cia, dodatkowo potwierdzenia przez opiekuna.

§ 8. 1. Kierownik apteki wydaje zaÊwiadczenie o od-
byciu praktyki.

2. Podstawà wydania zaÊwiadczenia, o którym mo-
wa w ust. 1, sà wpisy w dzienniku oraz pisemna ocena
kwalifikacji praktykanta dokonana przez opiekuna.

3. Wzór zaÊwiadczenia o odbyciu praktyki stanowi
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 9. Na poczet praktyki zalicza si´ okres pracy tech-
nika farmaceutycznego, wykonywanej w aptece do
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia w ramach zatrud-
nienia, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105,
poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
i z 2001 r. Nr 126, poz. 1382).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2002 r.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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Za∏àcznik nr 1

PROGRAM PRAKTYKI TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO

Program praktyki obejmuje:

1. Prace przy sporzàdzaniu leków recepturowych,
przez okres 8—12 miesi´cy, a w szczególnoÊci:

1) przygotowywanie stanowiska recepturowego —
w tym stanowiska do pracy w warunkach aseptycz-
nych,

2) techniki sporzàdzania ró˝nych postaci i form pro-
duktów leczniczych (z wy∏àczeniem produktów
bardzo silnie dzia∏ajàcych, zawierajàcych w swoim
sk∏adzie substancj´ bardzo silnie dzia∏ajàcà, Êrodek
odurzajàcy lub substancj´ psychotropowà):

a) recepturowych,

b) galenowych,

3) zasady kontroli leku recepturowego.

2. Prace przy ekspedycji preparatów leczniczych
i wyrobów medycznych oraz wykonywanie innych czyn-
noÊci przez okres 12—16 miesi´cy, a w szczególnoÊci:

1) zasady rozmieszczania i przechowywania produk-
tów leczniczych i wyrobów medycznych,

2) zasady wydawania produktów leczniczych,

3) stosowanie nowych technik informatycznych do
ewidencjonowania oraz wydawania produktów
leczniczych i wyrobów medycznych,

4) praktyczne wdro˝enie zasad Dobrej Praktyki Ap-
tecznej.

3. Etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykony-
wania zawodu technika farmaceutycznego obejmujàce
w szczególnoÊci:

1) podstawy wiedzy w zakresie:

a) przepisów prawa farmaceutycznego, w tym or-
ganizacji i uprawnieƒ Inspekcji Farmaceutycznej
oraz samorzàdu zawodowego,

b) przepisów regulujàcych gospodark´ produktami
leczniczymi i wyrobami medycznymi, w tym:

— zasady rotacji leków oraz kontrol´ terminu
wa˝noÊci,

— zasady zaopatrywania apteki w produkty lecz-
nicze i wyroby medyczne,

c) Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej,

d) uprawnieƒ i obowiàzków pracowników apteki
wykonujàcych czynnoÊci fachowe,

e) bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz regulaminu
pracy,

2) doskonalenie umiej´tnoÊci praktycznego korzysta-
nia z literatury fachowej oraz innych êróde∏ infor-
macji o produkcie leczniczym.



WZÓR

....................................
(piecz´ç apteki)

Lp. .................................... ......................................
(miejscowoÊç, data)

ZAÂWIADCZENIE

o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece

ZaÊwiadcza si´, ˝e:

Pan/Pani ............................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

syn/córka ..........................................................................................................................................................................
(imi´ ojca)

zamieszka∏y(a) w ..............................................................................................................................................................

posiadajàcy(a) dyplom technika farmaceutycznego nr .................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba szko∏y)

odby∏(a) dwuletnià praktyk´ w aptece

w okresie od ...................................................................... do ..........................................................................................

w aptece ...........................................................................................................................................................................
(nazwa i siedziba)

........................................................
(piecz´ç i podpis kierownika apteki)

Dziennik Ustaw Nr 126 — 8159 — Poz. 1082

Za∏àcznik nr 2


