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dla Studentów Wydziału Farmaceutycznego 

 

 

Wykaz aptek ogólnodostępnych oraz szpitalnych z terenu działania Zachodniopomorskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej,  umożliwiających odbycie praktyk zawodowych 1-dno i 6-cio 

miesięcznych w ramach programu jednolitych studiów magisterskich wydziałów 

farmaceutycznych na kierunku farmacja. 

Informator wydany na podstawie deklaracji aptek złożonych do biura ZOIA. 

Deklaracja apteki nie jest równoznaczna z jej obowiązkiem przyjęcia studenta na praktyki.  

Student jest zobowiązany do osobistego ustalenia z kierownikiem apteki: możliwości  

i terminu praktyki.  

 

 

 

Aktualizacja z dnia:  1.05.2022 



Wstęp 

Niniejszy informator dotyczy zasad odbywania praktyki zawodowej w aptece przez 

studentów kierunku farmacja. Przeznaczony jest dla studentów kierunku farmacja oraz dla 

farmaceutów, którzy mogą pełnić rolę opiekunów praktyki.  

W informatorze opisane są zasady odbywania praktyki, wymogi, które musi spełnić 

apteka oraz opiekun praktyki. Informacje dotyczą miesięcznej praktyki w aptece 

ogólnodostępnej po III roku studiów, miesięcznej praktyki w aptece szpitalnej po IV roku 

studiów oraz sześciomiesięcznej praktyki po V roku studiów. 

Informator zawiera również listę aptek ogólnodostępnych oraz szpitalnych, które 

wyraziły wstępną zgodę na umożliwienie odbywania praktyki przez studentów. Wpisanie 

apteki na poniższą listę nie oznacza obowiązkowej zgody na przyjęcie studentów na 

praktyki. Jest to forma pomocy studentom w celu łatwiejszego znalezienia apteki, w której 

mogą odbyć praktyki. Brak apteki w tym zestawieniu nie uniemożliwia odbycia praktyk przez 

studentów w aptece, która wyraziła taką możliwość i zgodę.  

Każdy student ma obowiązek zgłosić się do apteki w celu zapytania o wyrażenie zgody 

na możliwość i ewentualne ustalenie terminu odbywania praktyki. Apteki mogą w każdej 

chwili skorygować dane zamieszczone w tabeli, wyrazić prośbę o wpisanie lub skreślenie  

z poniższej listy aptek chętnych do przyjęcia studentów.  

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska nie będąc stroną umów nie  

pośredniczy w ustalaniu szczegółów dotyczących realizacji praktyk przez studentów jak 

również nie przekazuje żadnych informacji mogących stanowić źródło jakiejkolwiek 

kategoryzacji czy różnicowania aptek.  

We wszystkich sprawach związanych z treścią Informatora prosimy o kontakt  

z Biurem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na adres: biuro@zoia.szczecin.pl 

Oczywiście zachęcamy farmaceutów i właścicieli aptek do wpisywania się na listę. 

Ułatwi to studentom odbycie praktyk, a Państwu może przysporzyć nie tylko satysfakcji ale  

w przypadku opieki nad studentem w ramach stażu 6-cio miesięcznego - możecie uzyskać 

dodatkowe punkty edukacyjne w ramach doskonalenia zawodowego.  

mailto:biuro@zoia.szczecin.pl


Informacje ogólne 

Podstawą prawną do odbywania praktyki jest Rozporządzenie Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego; 

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty oraz Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece. 

Zgodnie z Regulaminem praktyk wakacyjnych Kierunku  Farmacja Wydziału Farmacji, 

Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie, praktyka wakacyjna po III i IV roku studiów na kierunku farmacja 

trwa 160 godzin dydaktycznych. Studenci odbywają praktykę w ciągu 20 dni roboczych, w 8 

godzinnym dniu pracy (1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut). Po III roku studiów praktyka 

odbywana jest w aptece ogólnodostępnej, po IV roku studiów w aptece szpitalnej  

z możliwością podziału pomiędzy hurtownię farmaceutyczną, laboratorium analityczne, 

laboratorium badawczo-rozwojowe jednostek przemysłu farmaceutycznego. Praktyki 

odbywają się w miesiącach wakacyjnych. Praktyki są prowadzone na podstawie 

porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią a Jednostką przyjmującą, w której odbywają się 

praktyki. Opiekunem praktyki z danej apteki może być farmaceuta posiadający specjalizację z 

zakresu farmacji aptecznej, szpitalnej lub klinicznej lub co najmniej pięcioletni staż pracy w 

aptece. Jeden farmaceuta może sprawować opiekę nad kilkorgiem studentów, jednak ilość 

ta musi umożliwić w sposób rzetelny realizację programu praktyki. Wymogiem niezbędnym 

do odbywania praktyki w aptece ogólnodostępnej jest sporządzanie leków recepturowych. 

Student ma obowiązek wykonać, pod opieką farmaceuty, co najmniej 30 leków 

recepturowych i sporządzić protokoły z ich wykonania. W przypadku praktyki w aptece 

szpitalnej nie ma obowiązku wykonywania leków recepturowych, jeżeli w aptece szpitalnej 

takie leki nie są wykonywane. Praktyka jest bezpłatna. 

 

Praktyka zawodowa w aptece po V roku studiów trwa 6 miesięcy i obejmuje 960 

godzin dydaktycznych, realizowana jest w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę. Co 

najmniej 3 miesiące praktyki powinny odbywać się w aptece ogólnodostępnej. Praktyki 

rozpoczynają się po przygotowaniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego. 



Praktykę odbywa się w aptece, która uzyskała pozytywną opinię wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego oraz pozytywną opinię okręgowej rady aptekarskiej dotyczącej oceny 

opiekuna z apteki w zakresie prowadzenia zajęć. Opiekunem w aptece może być osoba, 

która posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece lub co najmniej dwuletni staż pracy 

w aptece i specjalizację z farmacji aptecznej, szpitalnej lub klinicznej. Wymogiem realizacji 

programu praktyki jest sporządzanie przez studenta leków recepturowych i aptecznych oraz 

leków w warunkach aseptycznych. Student odbywa praktykę zgodnie z opracowanym przez 

opiekuna i zatwierdzonym przez uczelnię harmonogramem przygotowanym na podstawie 

ramowego programu praktyki. Uczelnia wystawia studentowi skierowanie na praktykę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE 

 

Lp. Nazwa apteki/ adres Miejscowość 
Kontakt 

(mail / nr telefonu) 
UWAGI 

1 
Apteka Gemini 

1 Maja 15G 
Gryfino 

91 461 21 32 
gryfino1maja@aptekigemini.pl 

 

2 
Apteka Pastylka 

Kopernika 28 
Kamień 

Pomorski 
601 222 258 

pastylka@onet.pl 
 

3 
Apteka Centrum Zdrowia 

Wróblewskiego 1 
Police 

91 317 01 12, 519 331 086 
police@acz.farm 

 

4 
Apteka Centrum Zdrowia 

Rynek 14a 
Resko 

91 395 11 54 
resko@acz.farm 

 

5 
Apteka Cefarm 36,6 

Reja 13 
Stargard 

91 577 50 13 
167@cefarm36.pl 

 

6 
Apteka Centrum Zdrowia 

E.Gierczak 
Szczecin 

91 402 30 14 
szczecin@acz.farm 

 

7 
Apteka Centrum Zdrowia 

Z.Nałkowskiej 8/u7 
Szczecin 

91 351 44 84 
szczecin1@acz.farm 

 

8 
Apteka Centrum Zdrowia 

Szafera 18 
Szczecin 

536 429 801 
szczecin4@aptekacentrumzdrowia.pl 

 

9 
Apteka na Redzie II 

A.Ledóchowskiego 16/u3 
Szczecin 

91 433 37 22 
aptekarubinowa@wp.pl 

 

10 
Apteka Cefarm 36,6 Zdroje 

Bat. Chłopskich 56 
Szczecin 

91 461 25 73 
11@cefarm36.pl 

 

11 
Apteka Sanfarma 

Emilii Plater 18 
Szczecin 

91 421 04 04 
aptekasanfarma@interia.pl 

 

12 
Apteka Portowa 

W.Łukasińskiego 38b 
Szczecin 91 485 83 66  

13 
Apteka Cefarm 36,6 
Al. Jana Pawła II 42 

Szczecin 
91 433 41 51 

13@cefarm36.pl 
 

14 
Apteka na Redzie 
Krakowska 67/68 

Szczecin 
91 482 58 30 

aptekanaredzie@wp.pl 
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15 
Apteka Melisa 

Szafera 192 
Szczecin 

91 439 34 09 
apteka@policzkiewicz.pl 

 

16 
Apteka Verbena 

Brązowa 16 
Szczecin 

91 463 07 81 
apteka_verbena@wp.pl 

bez 
aseptyki 

17 
Apteka Centrum Zdrowia 

Kościuszki 23a 
Świdwin 

94 365 20 87 
swidwin@acz.farm 

 

18 
Apteka Centrum Zdrowia 

Fińska 4 
Świnoujście 

91 321 66 04 
swinoujscie1@acz.farm 

bez 
aseptyki 

19 
Apteka Rodzinna 
Bol.Chrobrego 16 

Świnoujście 
91 327 07 22 

rodzinnaswinoujscie@wp.pl 
bez 

aseptyki 

20 
Apteka Centrum Zdrowia 

Grunwaldzka 21 
Świnoujście 

91 321 08 17 
swinoujscie@acz.farm 

bez 
aseptyki 

21 
Apteka Centrum Zdrowia 
Wojska Polskiego 13/25 

Wałcz 
519 331 094 

walcz@aptekacentrumzdrowia.pl 
 

 

    
 

 

 

 

APTEKI SZPITALNE 

 

  

Lp. Nazwa apteki/ adres Miejscowość 
Kontakt 

(mail / nr telefonu) 
UWAGI 

1 
SPSK nr 2 PUM 
Al. Powstańców Wlkp. 72 

Szczecin 
91 466 11 88 
apteka@spsk2-szczecin.pl 

 

2 
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REGULAMIN PRAKTYK WAKACYJNYCH 

KIERUNEK FARMACJA - WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ I 

MEDYCYNY LABORATORYJNEJ 

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 

2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 

fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

 

1. Praktyki stanowią nieodłączną część programu studiów i realizowane są zgodnie  

z programem i harmonogramem studiów na kierunku farmacja. 

2. Celem praktyk jest nabycie, doskonalenie i utrwalanie umiejętności praktycznych oraz 

realizacja efektów uczenia się w naturalnych warunkach pracy. 

3. W celu właściwej realizacji praktyk Dziekan powołuje Koordynatora praktyk studenckich  

z ramienia Uczelni. Do obowiązków Koordynatora praktyk studenckich należy: 

a) nadzór nad poprawnością odbytych praktyk pod względem formalnym i merytorycznym, 

b) kontrola i ocena przebiegu praktyki zawodowej, 

c) rozstrzyganie wspólnie z Jednostką przyjmującą studenta na praktyki sprawy związane  

z przebiegiem praktyki, 

d) ponoszenie odpowiedzialność za realizację praktyk, zgodnie z ich celami i ustalonym 

programem, 

e) służenie studentowi radą i pomocą w kwestiach związanych z odbywaną praktyką, 

f) informowanie Dziekana o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją praktyk. 

4. Praktyki nie mogą być realizowane przez studenta przed rozpoczęciem zajęć  

z przedmiotów związanych z treściami programowymi praktyk. 

5. Praktyki są prowadzone na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią  

a Jednostką przyjmującą, w której odbywają się praktyki. 

6.Warunkiem odbycia praktyki w aptece poza terenem Województwa Zachodniopomorskiego 

jest uzyskanie zgody od Koordynatora praktyk z ramienia Uczelni na podstawie 

dostarczonych dokumentów: 

a) pisemnej prośby studenta skierowanej do Koordynatora praktyk z podaniem powodu 

odbycia praktyki w aptece spoza terenu Województwa Zachodniopomorskiego, z podaniem 

nazwy apteki oraz 

terminu odbywania praktyki, 

b) pisemnej zgody kierownika danej apteki na przyjęcie studenta na praktykę w określonym 

terminie, wyznaczenie opiekuna ze strony apteki oraz podaniem ilości leków recepturowych 

wykonywanych miesięcznie przez aptekę. 

7. Student może odbywać praktyki za granicą, po uzyskaniu zgody Dziekana lub 

wyznaczonego Prodziekana, wyrażonej na wniosek studenta zaopiniowany przez 

Koordynatora praktyk z ramienia Uczelni. 

8. Praktyki realizowane są przez studentów zgodnie z programem praktyk 



9. Praktykę wakacyjną należy odbyć w miesiącach wakacyjnych w terminach podanych 

przez Koordynatora praktyk z ramienia uczelni - termin zostanie określony w Porozumieniu. 

W szczególnych sytuacjach, za zgodą Dziekana, praktyki mogą być realizowane w innym 

terminie. 

10. Warunkiem rozpoczęcia praktyki jest złożenie pisemnej zgody Kierownika apteki na 

przyjęcie Studenta na praktyki (według wzoru Deklaracji) oraz podpisanie Porozumienia 

pomiędzy Apteką a Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Po podpisaniu 

Porozumienia przez obie Strony, Student otrzymuje Dzienniczek Praktyk, który upoważnia 

go do odbycia praktyki w danej Aptece. 

11. Student w czasie praktyki pracuje pod bezpośrednim nadzorem ze strony Opiekuna 

praktyki z danej apteki tj. magistra farmacji posiadającego: specjalizację z zakresu farmacji 

aptecznej, szpitalnej lub klinicznej lub co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece. 

12. W czasie trwania praktyki nie ma możliwości dokonywania zmian terminu jej odbywania. 

13. W razie nieobecności (spowodowanej chorobą lub innym zdarzeniem losowym) Student 

jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Opiekuna praktyki w aptece i jej 

usprawiedliwienia (na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innego dokumentu). 

14. Student jest zobowiązany także do zgłoszenia każdej nieobecności Opiekunowi praktyk 

ze strony Uczelni. 

15. Każda nieobecność musi zostać odnotowana w Dzienniku Praktyki, usprawiedliwiona 

dołączonym zaświadczeniem lekarskim lub innym dokumentem prawnym i bezwzględnie 

odrobiona w terminie uzgodnionym z Kierownikiem apteki, Opiekunem w aptece  

i Koordynatorem ze strony Uczelni. 

16. Pracownik apteki, pełniący funkcję Opiekuna Studenta, ma za zadanie zapoznać 

Studenta z właściwymi dla apteki zasadami BHP, wymaganymi podczas pracy w aptece, 

których Student jest zobowiązany przestrzegać. 

17. Praktyka jest bezpłatna. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z praktykami. 

Ewentualne koszty związane z odbywaniem praktyk ponosi student. 

18. Jednostka przyjmująca studenta na praktykę zobowiązana jest do zapewnienia 

warunków Niezbędnych do uczestniczenia studenta w praktykach zgodnie z ustaleniami 

porozumienia zawartego z Uczelnią, a w szczególności : 

a) zapewnienia odpowiednich stanowisk pracy, środków ochrony indywidualnej, 

pomieszczeń, urządzeń i materiałów zgodnie z programem praktyk, 

b) zapoznania studenta z zakładowym regulaminem pracy, przepisami BHP, 

przeciwpożarowymi, RODO oraz z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, 

c) nadzoru nad wykonaniem przez studenta zadań wynikających z programu praktyk, 

d) wyznaczenia Opiekuna praktyk, 

e) umożliwienia Koordynatorowi praktyk z ramienia Uczelni sprawowania nadzoru nad 

praktyką i oceny przebiegu praktyki, 

f) umożliwienia dokonywania kontroli praktyk, 

g) uzupełnienia dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem praktyki. 

19. Student zobowiązany jest do: 

a) posiadania ubezpieczenia OC (zawieranego przez Uczelnię z firmą ubezpieczeniową lub 

indywidualnie przez studenta), 



b) stosowania się do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz 

wydawanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i inne uprawnione podmioty, 

c) noszenia identyfikatora, 

d) jeżeli to jest wymagane posiadania własnej odzieży ochronnej (fartuch, obuwie), 

zaświadczenia o szczepieniu przeciw WZW B, aktualnej książeczki do celów sanitarno-

epidemiologicznych, 

e) przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyk, 

f) przestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy, 

g) przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

h) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, 

i) przestrzegania Harmonogramu praktyk zawodowych, 

j) prowadzenia Dziennika praktyk zawodowych, 

k) powiadamiana Opiekuna praktyk z apteki przyjmującej oraz Koordynatora z ramienia 

Uczelni o nieobecności i jej przyczynach, 

I) wykonywania poleceń Opiekuna praktyk w miejscu ich odbywania. 

20. Nieobecność studenta może być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim lub 

poświadczonym przez Dziekana oświadczeniem o wypadku losowym. 

21. Potwierdzeniem odbytych praktyk jest przedłożenie Dziennika praktyk zawodowych 

Koordynatorowi praktyk ze strony Uczelni, potwierdzonego przez Opiekuna praktyk z apteki 

w której student odbywał praktyki. 

22. Zaliczenie praktyki odbywa się u wyznaczonego Koordynatora praktyki, w terminie do 

ostatniego dnia semestru letniego. Zaliczenie polega na rozmowie oceniającej przebieg 

praktyki i nabycie umiejętności praktycznych oraz sprawdzeniu dzienniczka i protokołów  

z wykonywanych leków recepturowych. 

23. Zaliczenie praktyk traktowane jest jak zaliczenie przedmiotu. W przypadku niezaliczenia 

praktyk, Dziekan może podjąć decyzję o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów na 

następnym roku studiów, powtórzeniu roku lub skreśleniu z listy studentów. 

24. Zaliczenie praktyk realizowanych w Jednostce poza granicami kraju wymaga 

dostarczenia przez studenta oryginałów dokumentów potwierdzających zrealizowanie 

programu praktyk wraz z Dziennikiem praktyk oraz tłumaczenia tych dokumentów na język 

polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty tłumaczenia ponosi student. 

25. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzje podejmuje 

Dziekan po zasięgnięciu opinii Koordynatora praktyk z ramienia PUM. 

26. Student może odwołać się od decyzji Dziekana do Rektora PUM. 

27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od 1 kwietnia 2021 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAMOWY PROGRAM PRAKTYK W APTECE OGÓLNODOSTĘPNEJ 

DLA STUDENTÓW KIERUNKU FARMACJA STUDIA 

STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE 

PO III ROKU 

 

WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ 

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020/ 2021 

 

Po zajęciach dydaktycznych przewidzianych w ramach programu studiów zaplanowanych na 

rok III studentów obowiązuje 160 godzinna praktyka. Jeden dzień praktyki to 8 godzin 

dydaktycznych (360 minut). Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut. Praktyka trwa 20 dni 

roboczych (4 tygodnie) przez 5 dni w tygodniu (bez dyżurów nocnych, dni świątecznych, 

sobót i niedziel). 

 

I. Program praktyki obejmuje: 

 

1. Czynności wstępne zapoznanie Studenta z: 

a) organizacją pracy w aptece: 

 rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń apteki, 

 zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy, 

 warunkami przechowywania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, 

surowców farmaceutycznych i innych produktów którymi obrót prowadzi apteka 

ogólnodostępna (z uwzględnieniem wykazów A, B, N i P), 

b) wykonywaniem czynności pomocniczych w tym: 

 przyjmowanie i rozkładanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych 

produktów którymi obrót prowadzi apteka ogólnodostępna oraz z ich metkowaniem, 

 mycie szkła i utensyliów aptecznych, 

c) wybranymi czynnościami fachowymi wchodzącymi w zakres pracy magistra farmacji,  

w tym z: 

 zasadami realizacji i retaksacji recept, 

 prowadzeniem książek aptecznych (narkotyczna, spirytusowa), 

 podstawami posługiwania się aptecznym programem komputerowym, 

 zasadami zamawiania leków, materiałów medycznych i innych produktów którymi 

obrót prowadzi apteka ogólnodostępna 

 kontrolą dat ważności 

 zasadami importu docelowego leków oraz importu równoległego, 

 zasadami korzystania z literatury fachowej i czasopism branżowych (Farmakopea 

Polska, Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych, Leki Współczesnej Terapii, 

Receptariusz, Pharmindex itp.) 

 

2. Czynności związane z wykonywaniem leków recepturowych: 

 umiejętność czytania recept, 

 obliczanie dawek, 

 sprawdzanie dawek dla dzieci, 



 opisywanie leków recepturowych (kolory i treść etykiet), 

 wykonywanie różnych postaci leków recepturowych (co najmniej 30 recept) i 

sporządzenie protokołów z wykonanych leków recepturowych wraz z wpisanym 

numerem recepty na sporządzony lek recepturowy, 

 

3. Uwagi końcowe: 

 Wszystkie czynności wykonywane przez Studenta w aptece powinny być 

nadzorowane przez Opiekuna praktyki z ramienia apteki. 

 Po zakończeniu praktyki, Opiekun praktyki potwierdza swoim podpisem w Dzienniku 

praktyk jej przebieg i wystawia opinię o pracy Studenta. 

 Praktyka studencka w aptece ogólnodostępnej wizytowana jest przez Koordynatora 

praktyk ze strony Uczelni 

 

II. Realizowanie praktyki powinno odbywać się przez wyznaczenie studentowi konkretnych 

dziennych zadań do wykonania, nadzorowanych przez Opiekuna. 

 

III. Każda praktyka powinna kończyć się krótkim omówieniem przebiegu pracy  

i podsumowaniem zdobytych umiejętności. 

 

IV. Zaliczenie praktyki odbywa się u wyznaczonego Koordynatora praktyki ze strony Uczelni 

w terminie do ostatniego dnia semestru letniego. Zaliczenie polega na rozmowie oceniającej 

przebieg praktyki i nabycie umiejętności praktycznych oraz sprawdzeniu dzienniczka  

i protokołów z wykonywanych leków recepturowych. 

 

Dokumenty wymagane do uzyskania zaliczenia u wyznaczonego Koordynatora ze strony 

Uczelni: 

 wypełniony Dziennik Praktyk z opinią Opiekuna praktyki z apteki ogólnodostępnej,  

w której Student odbył praktykę, 

 30 protokołów z wykonanych leków recepturowych, 

 każdy z dokumentów musi zostać opatrzony pieczęcią danej apteki ogólnodostępnej  

i Opiekuna praktyki w aptece. 

 

V. Nieobecność studenta w aptece może być usprawiedliwiona jedynie formalnym 

zwolnieniem lekarskim. Odpracowanie nieobecności odbywa się w porozumieniu  

z bezpośrednim opiekunem praktyk. Choroba dłuższa niż tydzień powoduje konieczność 

przedłużenia praktyki o kolejny tydzień. 

 

 

 

 

 

 



RAMOWY PROGRAM PRAKTYK W APTECE SZPITALNEJ 

DLA STUDENTÓW KIERUNKU FARMACJA STUDIA STACJONARNE 

JEDNOLITE MAGISTERSKIE PO IV ROKU STUDIÓW  

 

WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ 

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020/ 2021 

 

Po zajęciach dydaktycznych przewidzianych w ramach programu studiów zaplanowanych na 

rok IV, studentów obowiązuje 160-godzinna praktyka. Jeden dzień praktyki to 8 godzin 

dydaktycznych (360 minut). Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut. Praktyka trwa 20 dni 

roboczych (4 tygodnie) przez 5 dni w tygodniu (bez dyżurów nocnych, dni świątecznych, 

sobót i niedziel). 

Studenci mogą odbyć praktykę w wymiarze 160 godzin w aptece szpitalnej lub 80 godzin  

w aptece szpitalnej oraz 80 godzin w (1) hurtowni farmaceutycznej lub (2) w laboratorium 

analitycznym lub (3) laboratorium badawczo-rozwojowym jednostki przemysłu 

farmaceutycznego. 

 

I. Program praktyki obejmuje: 

 

1. Czynności wstępne zapoznanie Studenta z: 

a) organizacją pracy w aptece szpitalnej: 

 rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń apteki, 

 zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy, 

 warunkami przechowywania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, 

surowców farmaceutycznych i innych produktów którymi obrót prowadzi apteka 

szpitalna (z uwzględnieniem wykazów A, B, N i P), 

 umiejscowieniem apteki szpitalnej w strukturze szpitala, roli apteki szpitalnej i innych 

jednostek organizacyjnych szpitala. 

b) wykonywaniem czynności pomocniczych w tym: 

 przyjmowanie i rozkładanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych 

produktów którymi obrót prowadzi apteka szpitalna, 

 mycie szkła i utensyliów aptecznych, 

c) wybranymi czynnościami fachowymi wchodzącymi w zakres pracy magistra farmacji,  

w tym z: 

 zasadami realizacji i retaksacji zapotrzebowań z oddziałów szpitalnych, 

 prowadzeniem książek aptecznych (narkotyczna, spirytusowa), 

 podstawami posługiwania się aptecznym programem komputerowym, 

 zasadami zamawiania leków, materiałów medycznych i innych produktów którymi 

obrót prowadzi apteka szpitalna, 



 udziałem farmaceuty w przygotowaniu postępowań przetargowych na produkty 

lecznicze, wyroby medyczne i inne produkty którymi obrót prowadzi apteka szpitalna, 

 kontrolą dat ważności 

 zasadami importu docelowego leków oraz importu równoległego, 

 rolą farmaceuty w pracy komitetów szpitalnych, 

 rolą farmaceuty w gospodarce produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi  

i innymi produktami, którymi obrót prowadzi apteka szpitalna, 

 zasadami przeprowadzania kontroli apteczek oddziałowych, 

 zasadami korzystania z literatury fachowej i czasopism branżowych (Farmakopea 

Polska, Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych, Leki Współczesnej Terapii, 

Receptariusz, Pharmindex itp.) 

 

2. Czynności związane z wykonywaniem leków recepturowych (w przypadku aptek 

szpitalnych sporządzających leki recepturowe): 

 umiejętność czytania recept, 

 obliczanie dawek, 

 sprawdzanie dawek dla dzieci, 

 opisywanie leków recepturowych (kolory i treść etykiet), 

 

3. Zapoznanie się z produktami leczniczymi stosowanymi w szpitalu: 

 za szczególnym uwzględnieniem leków z kategorią dostępności Lz (stosowane 

wyłącznie w lecznictwie zamkniętym), wymienienie i krótkie opisanie 10 leków  

z kategorią dostępności Lz, 

 opisanie (na podstawie wiedzy praktycznej lub teoretycznej) sporządzania  

2 mieszanin do żywienia pozajelitowego i/lub 1 leku cytostatycznego (na podstawie 

standardów określonych przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. 

 

 

3. Uwagi końcowe: 

 Wszystkie czynności wykonywane przez Studenta w aptece powinny być 

nadzorowane przez Opiekuna praktyki z ramienia apteki. 

 Po zakończeniu praktyki, Opiekun praktyki potwierdza swoim podpisem w Dzienniku 

praktyk jej przebieg i wystawia opinię o pracy Studenta. 

 Praktyka studencka w aptece szpitalnej wizytowana jest przez Koordynatora praktyk 

ze strony Uczelni 

 

II. Realizowanie praktyki powinno odbywać się przez wyznaczenie studentowi konkretnych 

dziennych zadań do wykonania, nadzorowanych przez Opiekuna. 

 

III. Każda praktyka powinna kończyć się krótkim omówieniem przebiegu pracy  

i podsumowaniem zdobytych umiejętności. 

 

IV. Zaliczenie praktyki odbywa się u wyznaczonego Koordynatora praktyki ze strony Uczelni 

w terminie do ostatniego dnia semestru letniego. Zaliczenie polega na rozmowie oceniającej 

przebieg praktyki i nabycie umiejętności praktycznych oraz sprawdzeniu dzienniczka. 

 



Dokumenty wymagane do uzyskania zaliczenia u wyznaczonego Koordynatora ze strony 

Uczelni: 

 wypełniony Dziennik Praktyk z opinią Opiekuna praktyki z apteki szpitalnej, w której 

Student odbył praktykę, 

 opisanie 10 leków z kategorią dostępności Lz oraz opisanie (na podstawie wiedzy 

praktycznej lub teoretycznej) sporządzania 2 mieszanin do żywienia pozajelitowego 

i/lub 1 leku cytostatycznego, 

 każdy z dokumentów musi zostać opatrzony pieczęcią danej apteki szpitalnej  

i Opiekuna praktyki w aptece. 

 

V. Nieobecność studenta w aptece może być usprawiedliwiona jedynie formalnym 

zwolnieniem lekarskim. Odpracowanie nieobecności odbywa się w porozumieniu  

z bezpośrednim opiekunem praktyk. Choroba dłuższa niż tydzień powoduje konieczność 

przedłużenia praktyki o kolejny tydzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAMOWY PROGRAM PRAKTYK W APTECE  

OGÓLNODOSTĘPNEJ I SZPITALNEJ 

DLA STUDENTÓW KIERUNKU FARMACJA STUDIA STACJONARNE 

JEDNOLITE MAGISTERSKIE PO V ROKU STUDIÓW  

 

 

(wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece). 

 

Cel praktyki: 

 

Pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejętności w zakresie farmacji 

aptecznej i szpitalnej oraz opieki farmaceutycznej, zdobytych w czasie dotychczasowych 

studiów na kierunku farmacja, ze szczególnym uwzględnieniem: sporządzania produktów 

leczniczych, przechowywania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 

opanowania w praktyce umiejętności udzielania informacji o lekach, doradzania pacjentowi, 

świadczenia opieki farmaceutycznej oraz promocji zdrowia, a także podstaw etycznych, 

prawnych i organizacyjnych pracy farmaceuty w aptece. 

 

Wykaz efektów uczenia się obejmujący umiejętności, które student powinien posiadać 

po zakończeniu praktyki: 

 

1. Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielanie informacji 

o lekach: 

1) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem 

obrotu w aptekach; 

2) stosowanie szczególnych zasad wydawania leków bardzo silnie działających, 

psychotropowych i środków odurzających; 

3) stosowanie zasad dobrej praktyki aptecznej. 

 

2. Sporządzanie produktów leczniczych: 

1) prawidłowe sporządzanie leków recepturowych i aptecznych; 

2) prawidłowe sporządzanie leków w warunkach aseptycznych; 

3) ocena jakości postaci produktów leczniczych, leków recepturowych i aptecznych –  

w zakresie metod i środków dostępnych w aptece. 

 

 

 



3. Opieka farmaceutyczna: 

1) komunikacja interpersonalna z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz 

pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia; 

2) praktyczna realizacja opieki farmaceutycznej w aptece. 

 

4. Prawne, etyczne i administracyjne aspekty pracy farmaceuty: 

1) stosowanie zasad organizacji pracy w aptece, z uwzględnieniem przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) prowadzenie dokumentacji aptecznej oraz korzystanie z informatycznych systemów 

aptek oraz administrowanie nimi; 

3) stosowanie przepisów dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty, prowadzenia 

apteki, przepisów prawa pracy oraz zasad kodeksu etyki zawodowej; 

4) stosowanie zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych  

i wyrobów medycznych; 

5) przygotowywanie zamówień i współpraca z hurtowniami farmaceutycznymi oraz 

posługiwanie się lekospisami i bazami danych o lekach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…………………………………      data……………..........…….r.  

(pieczątka apteki) 

 

ZGŁOSZENIE APTEKI W ZAKRESIE REALIZACJI 

PRAKTYK ZAWODOWYCH W APTECE 

 

Nazwa apteki ……………………………………………………………………………………  

Adres ul. ………...........……………………………………………………………….…………  

Kod _ _ - _ _ _ miejscowość ……………………………………………………………………  

telefon ………....…..........….…… e-mail ….......................................……….….……...…….  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przyjęcie studentów kierunku farmacja na praktyki zawodowe 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki 

zawodowej w aptece Dz.U. 2022 poz. 784) oraz udostępnienie tej informacji w postaci listy aptek 

zawartych w „Informatorze dla studentów wydziału farmacji” na stronie internetowej ZOIA oraz 

do wiadomości Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Informuję,  iż: 

 znany jest mi wymóg dotyczący opiekuna  praktyki zawodowej, którym może być 

farmaceuta posiadający min. 5-letni staż w aptece lub min. 2-letni staż w aptece oraz 

specjalizację z farmacji aptecznej, szpitalnej lub klinicznej 

 

 apteka wykonuje / nie wykonuje*  leki recepturowe w warunkach aseptycznych 

(posiada /nie posiada* lożę z laminarnym nawiewem jałowego powietrza)  

 

 

……………………………….          …………………………………  

podpis właściciela apteki             pieczątka i podpis kierownika apteki 

 

*niepotrzebne skreślić 

Deklaracja ma charakter zgody na czas nieokreślony. W przypadku zmian lub rezygnacji prosimy o 

powiadomienie biura. 



…………………………………      data……………..........…….r.  

(pieczątka apteki) 

 

 

OŚWIADCZENIE  

OPIEKUNA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że spełniam warunki do pełnienia funkcji 

opiekuna praktyki zawodowej dla studenta kierunku farmacja (w tym min. 5-letni staż pracy w 

aptece lub min. 2-letni staż w aptece oraz specjalizację z farmacji aptecznej, szpitalnej lub 

klinicznej) i na praktyki w roku akademickim …………………... przyjmuję:  

  

……………….....................................................................……………………………………..  
(imię i nazwisko) 

 

………….........................................................................................…………………………….. 
(nazwa uczelni) 

 

 

Znane są mi obowiązki przypisane do roli opiekuna stażu studenta wydziału 

farmaceutycznego, w szczególności obowiązek: 

- bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem czynności fachowych w aptece przez 

stażystę 

- przygotowania planu praktyki oraz zaznajomienia studenta z zakresem zadań oraz sposobem 

wykonania zadań na wyznaczonych stanowiskach 

- zapoznania stażysty z przepisami BHP i przeciwpożarowymi obowiązującymi w aptece 

- przygotowania grafiku pracy stażysty oraz prowadzenia ewidencji jego pracy  

 

Jednocześnie jako opiekun stażu, zobowiązuję się do wypełniania swoich obowiązków 

z należytą starannością i rzetelnością, zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi uczelni 

wyższej kierującej studenta na staż. 

 

 

...............................................................................  
(pieczątka i podpis opiekuna) 

 



                                                                   ………………………………………… 
             (miejscowość, data) 

                                                                  

 

                                                                   

  

                                                                  
             Imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, e-mail, PWZ 
 

 

OŚWIADCZENIE 

OPIEKUNA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 

Oświadczam, że w okresie od ……..……………… do …………………..……… 

pełniłam/em obowiązki opiekuna praktyki zawodowej (stażu) dla:   

1. ……………………………………..……………………………………………. 
(Imię i nazwisko osoby odbywającej praktykę zawodową)  

 

Praktyka zawodowa odbyła się w: 

 

………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres apteki) 

 

                                                                          

 

...............................................................................  
(pieczątka i podpis opiekuna) 

 


