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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 lipca 2002 r.
w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego.
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 aptece oraz sposób i tryb jej odbywania przez technika
farmaceutycznego.
§ 2. 1. Praktyka technika farmaceutycznego w aptece, zwana dalej „praktykà”, obejmuje pog∏´bienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiej´tnoÊci praktycznych w zakresie czynnoÊci fachowych, w szczególnoÊci polegajàcych na sporzàdzaniu, wytwarzaniu
i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
2. Program praktyki technika farmaceutycznego
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Technik farmaceutyczny, zwany dalej „praktykantem”, odbywa praktyk´ na podstawie umowy
o prac´ zawartej na czas nieokreÊlony lub na czas okreÊlony 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 farmaceutyczne, zwanej dalej „ustawà”, ulega przed∏u˝eniu
w przypadku:
1) pracy w niepe∏nym wymiarze czasu pracy,
2) nieprzerwanej niezdolnoÊci do pracy, o której mowa 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 przeszkolenia wojskowego,
5) urlopu wychowawczego, nie d∏u˝ej jednak ni˝
o rok,
6) urlopu bezp∏atnego, nie d∏u˝ej jednak ni˝ o 3 miesiàce,
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 wymiaru czasu pracy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2
pkt 2—7, przed∏u˝enie czasu trwania praktyki nast´puje 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 praktykantowi odbycia cz´Êci zaj´ç praktycznych w aptece zapewniajàcej Êwiadczenie us∏ug farmaceutycznych, co
najmniej w zakresie okreÊlonym w art. 86 ust. 2 ustawy.
3. Je˝eli praktyka odbywana jest w aptece ogólnodost´pnej, czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 za∏àcznika 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 szpitalnej, czynnoÊci, o których mowa w ust. 2 za∏àcznika nr 1
do rozporzàdzenia, praktykant — w ramach przeznaczonego na nie czasu — wykonuje w aptece ogólnodost´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 zawarta mi´dzy aptekami.
§ 5. 1. Praktykà kieruje kierownik apteki lub wyznaczony 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 praktycznych i nadzór nad ich wykonaniem,
2) prowadzenie zaj´ç praktycznych w aptece,
3) przedstawienie pisemnej oceny kwalifikacji praktykanta, niezb´dnej do wydania zaÊwiadczenia o odbyciu praktyki.
§ 6. Praktykant mo˝e samodzielnie wykonywaç
czynnoÊci pomocnicze przy sporzàdzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 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 cytostatycznymi,
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4) p∏ynami infuzyjnymi,
5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewnowej.
§ 7. 1. Praktykant prowadzi „Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego”, zwany dalej „dziennikiem”, w którym odnotowuje wykonywane zaj´cia praktyczne.
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´ wydania oraz numer dyplomu potwierdzajàcego uzyskanie
tytu∏u technika farmaceutycznego, a tak˝e dat´ rozpocz´cia praktyki; na poszczególnych stronach dziennika
nale˝y umieÊciç nazw´ apteki, w której praktykant wykonuje zaj´cia praktyczne, ich opis oraz ocen´ osoby
nadzorujàcej wykonywanie tych zaj´ç.
4. Je˝eli wpisy w dzienniku dotyczà czynnoÊci wykonywanych poza aptekà, w której odbywana jest praktyka,
wymagajà, oprócz potwierdzenia przez osob´ nadzorujàcà zaj´cia, dodatkowo potwierdzenia przez opiekuna.

Poz. 1082

§ 8. 1. Kierownik apteki wydaje zaÊwiadczenie o odbyciu praktyki.
2. Podstawà wydania zaÊwiadczenia, o którym mowa 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 technika farmaceutycznego, wykonywanej w aptece do
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia w ramach zatrudnienia, 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

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 lipca 2002 r. (poz. 1082)

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 aseptycznych,
2) techniki sporzàdzania ró˝nych postaci i form produktów 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 czynnoÊci przez okres 12—16 miesi´cy, a w szczególnoÊci:
1) zasady rozmieszczania i przechowywania produktów 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 Aptecznej.
3. Etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego obejmujàce
w szczególnoÊci:
1) podstawy wiedzy w zakresie:
a) przepisów prawa farmaceutycznego, w tym organizacji 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 lecznicze 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 korzystania z literatury fachowej oraz innych êróde∏ informacji o produkcie leczniczym.
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Za∏àcznik nr 2

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)
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Szanowni Paƒstwo
WYDZIA¸ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
uprzejmie informuje, ˝e stosownie do art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718), urz´dy terenowe organów administracji rzàdowej oraz organów samorzàdu terytorialnego zobowiàzane sà do prowadzenia zbiorów Dzienika Ustaw, „Monitora Polskiego” oraz „Monitora Polskiego B” i udost´pniania nieodp∏atnie do powszechnego wglàdu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i godzinach pracy urz´dów.
Prenumerat´ (rocznà, pó∏rocznà) oraz egzemplarze bie˝àce i archiwalne, mo˝na zamówiç
listownie pod adresem: Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
lub faksem pod numerem (0-prefix-22) 694-62-06, 694-67-03
Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym.
Ceny prenumeraty rocznej:
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 880,00 z∏
Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI”
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 200,00 z∏
Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI B”
zawiera og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 2250,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ZDROWIA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 20,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 88,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 19,00 z∏
BIULETYN ZAMÓWIE¡ PUBLICZNYCH — og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ
Cena za III — IV kwarta∏ (w tym 7% VAT) — 500,00 z∏
PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — zawiera dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 160,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA I G¸ÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ÂRODOWISKA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 48,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU PA¡STWA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 23,00 z∏

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52, 694-64-77; fax 694-62-06, 694-64-77
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.gpkprm.gov.pl
e-mail: dziust@gpkprm.gov.pl
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