
KOMUNIKAT  

W SPRAWIE STAŻU PRACY  NIEZBĘDNEGO DO OBJĘCIA FUNKCJI KIEROWNIKA 

APTEKI  

 

Szanowni Państwo,  

 

przypominamy, że z dniem wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, tj. z dniem 16 

kwietnia 2021 r. nastąpiły zmiany przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, w tym przepisu 

art.88 ust.2 oraz art.93 ust.3 tej ustawy.  

 

Zgodnie z art.88 ust.2 pkt1 ustawy Prawo farmaceutyczne, do objęcia funkcji kierownika apteki 

ogólnodostępnej, od dnia 16 kwietnia 2021 r. niezbędne jest posiadanie przez farmaceutę 5 

letniego stażu pracy w aptece ogólnodostępnej albo 2 letniego stażu pracy w aptece 

ogólnodostępnej w przypadku gdy farmaceuta posiada stosowną specjalizację.  

 

Względem dotychczasowego przepisu art.88 ust.2 ustawy Prawo farmaceutyczne, przepis w 

nowym brzmieniu obowiązującym od dnia 16 kwietnia 2021 r. nakłada obowiązek 

legitymowania się stażem pracy konkretnie w aptece ogólnodostępnej. Do okresu zatrudnienia 

niezbędnego do objęcia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej nie jest choćby częściowo 

wliczany czas pracy w aptece szpitalnej czy zakładowej (nawet w przypadku wieloletniego 

stażu pracy w aptece szpitalnej lub zakładowej i pełnienia funkcji kierownika apteki szpitalnej 

lub zakładowej). Od dnia 16 kwietnia 2021 r. kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być 

wyłącznie farmaceuta, który posiada 5 letni staż pracy w aptece ogólnodostępnej.  

 

W braku 5 letniego stażu pracy w aptece ogólnodostępnej zarówno Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny, jak również ZOIA, zobowiązani są negatywnie zaopiniować objęcie przez 

farmaceutę funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej.  

 

W kontekście powyższego wszystkich członków ZOIA, którzy zamierzają podjąć się pełnienia 

funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, przed podjęciem decyzji o zmianie miejsca 

zatrudnienia prosimy o dokładne sprawdzenie, czy posiadają 5 letni staż pracy w aptece 

ogólnodostępnej.   

 

Odnośnie do farmaceutów, którzy w dniu 16 kwietnia 2021 r. pełnili funkcję kierownika apteki 

ogólnodostępnej, a nie posiadali 5 letniego stażu pracy w aptece ogólnodostępnej, pragniemy 



uspokoić Państwa, że przepis art.91 ust.2 ustawy o zawodzie farmaceuty, która to ustawa 

zmieniła przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne, wprost stanowi, że takie osoby pomimo 

braku spełnienia wymagania o którym mowa w art.88 ust.2 pkt1 ustawy prawo 

farmaceutyczne, mogą dalej pełnić funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej.  

 

Odnośnie do kierowników aptek szpitalnych lub zakładowych, przepis art.93 ust.3 pkt1  ustawy 

Prawo farmaceutyczne, analogicznie jak w odniesieniu do kierowników aptek 

ogólnodostępnych, do objęcia funkcji kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej, wymaga  

posiadania 2 letniego stażu pracy konkretnie w aptece szpitalnej lub zakładowej.  

Identycznie, jak w odniesieniu do farmaceutów pełniących funkcję kierownika apteki 

ogólnodostępnej, farmaceuta który na dzień 16 kwietnia 2021 r. pełnił funkcję kierownika 

apteki szpitalnej lub zakładowej, pomimo że nie spełniał wymagania stażu pracy w aptece 

szpitalnej lub zakładowej, nadal może pełnić funkcję. Do kierowników aptek szpitalnych lub 

zakładowych ma bowiem zastosowanie ten sam przepis art.91 ust.2 ustawy o zawodzie 

farmaceuty.  

 

Również Państwa, którzy chcą podjąć się pełnienia funkcji kierownika apteki szpitalnej lub 

zakładowej prosimy zatem, przed zmianą zatrudnienia, o dokładne sprawdzenie czy posiadają 

Państwo 2 letni staż pracy w aptece szpitalnej lub zakładowej. Brak legitymowania się 2-letnim 

stażem pracy w aptece szpitalnej lub zakładowej (pomimo np. wieloletniego stażu pracy w 

aptece ogólnodostępnej) nie pozwala na objęcie funkcji kierownika apteki szpitalnej lub 

zakładowej. W konsekwencji WIF i ZOIA zmuszone będą odpowiednio wnieść sprzeciw co do 

objęcia funkcji kierownika i wydać negatywną opinię z powodu niespełnienia przez kandydata 

na kierownika jednego z ustawowych wymagań.  

 

Niniejszy Komunikat przedstawia stanowisko Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Szczecinie w kwestii nim objętej. Pomimo że przepisy art.88 ust.2 pkt1 oraz 

art.93 ust.3 pkt1 ustawy Prawo farmaceutyczne obowiązują od niedawna, w ocenie ZOIA nie 

pozwalają one jednak na odmienną interpretację niż wskazana w Komunikacie.   

 

W razie jakichkolwiek pytań w przedmiocie niniejszego Komunikatu prosimy o ich zgłaszanie 

na piśmie do Kierownika Biura Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej                                

w Szczecinie.   

 

wersja z dnia 05.09.2021r.  


