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Sprawne funkcjonowanie apteki zależy od wielu czynników i od spełnienia 
szeregu ustawowych warunków. Istotne jest, jak wykonują swoje obowiązki 
zarówno właściciel apteki, jak i poszczególne osoby będące pracownikami 
apteki, tj.: kierownik apteki, farmaceuta czy technik farmaceutyczny. W niniejszej 
publikacji wyjaśniamy, jak stosować w praktyce przepisy prawa farmaceu-
tycznego, ustawy o zawodzie farmaceuty oraz wielu aktów wykonawczych. 

Książka „Zarządzanie apteką. Przewodnik dla kierowników aptek i farmaceu-
tów” to zbiór najważniejszych reguł, którymi należy się kierować, pracując 
w aptece, począwszy od obowiązków kierownika apteki, realizacji recept, 
w tym recept z błędami, zmian podmiotowych w zezwoleniu na prowadze-
nie apteki, wykonywaniu szczepień, realizacji opieki farmaceutycznej, ale 
również komunikacji z pacjentem.  
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Publikację „Zarządzanie apteką. Przewodnik dla kierowników aptek i farmaceutów” przygo-
towano z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy 
oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje 
dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodat-
kowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako 
oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W konsekwencji autorzy i redakcja 
nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Zarzą-
dzanie apteką. Przewodnik dla kierowników aptek i farmaceutów” wskazówek, przykładów, 
informacji itp. do konkretnych przypadków.
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ROZDZIAŁ 1. 
OBOWIĄZKI KIEROWNIKA APTEKI

1.1. Jakie uprawnienia ma kierownik apteki

Ubiegając się o stanowisko kierownika w aptece ogólnodostępnej, 
farmaceuta musi spełniać łącznie następujące warunki:
z	 posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, klinicz-

nej lub farmakologii oraz co najmniej dwuletni staż pracy w aptece 
ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy, albo posiadać co 
najmniej pięcioletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym 
wymiarze czasu pracy;

z	 wypełniać obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
z	 wypełniać obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty;
z	 dawać rękojmię należytego prowadzenia apteki.

Obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego oznacza zaliczenie 
okresów edukacyjnych.

Kierownikiem apteki szpitalnej lub zakładowej może być farma-
ceuta, który spełnia łącznie wymagania:

z	 posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu 
zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze 
czasu pracy lub równoważniku czasu pracy;
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