
 INFORMACJA 
MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO  

 

dotycząca  uzyskania zgody na pełnienie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub 
dwóch działów farmacji szpitalnej na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo 

farmaceutyczne  
 

 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że zgodnie z zapisem 
art. 88 ust. 1c ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2020r., poz. 944 
ze zm.) farmaceuta może być równocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej lub 
dwóch działów farmacji szpitalnej po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego, który uwzględni wymiar zatrudnienia w tych jednostkach, zakres 
wykonywanych usług farmaceutycznych oraz godziny czynności każdej z nich.  
 
 W celu uzyskania zgody na pełnienie funkcji kierownika w dwóch podmiotach farmaceuta 
winien wraz z wnioskiem o udzielenie zgody przedłożyć następujące  dokumenty i informacje: 

 

1. dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe (prawo wykonywania zawodu, dyplom 
potwierdzający wykształcenie akademickie, dyplom potwierdzający posiadanie 
specjalizacji, świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy); 

 

2. informacje dotyczące miejsca dotychczasowego pełnienia funkcji kierownika apteki / działu 
farmacji: 

◦ usługi farmaceutyczne świadczone przez aptekę / dział farmacji,procedura zamawiania 
i przyjmowania dostaw, procedura zaopatrywania jednostek organizacyjnych podmiotu, 

◦ inny personel fachowy zatrudniony w aptece / dziale farmacji – ilość zatrudnionych 
farmaceutów oraz techników farmaceutycznych w przeliczeniu na etat  

◦ wymiar zatrudnienia i godziny pracy w podmiocie; 

 

3. informacje dotyczące nowego miejsca pełnienia funkcji kierownika działu farmacji 
szpitalnej: 

◦ usługi farmaceutyczne świadczone przez dział farmacji, procedura zamawiania i 
przyjmowania dostaw, procedura zaopatrywania jednostek organizacyjnych podmiotu, 

◦ inny personel fachowy zatrudniony w dziale farmacji – ilość zatrudnionych farmaceutów 
oraz techników farmaceutycznych w przeliczeniu na etat  

◦ wymiar zatrudnienia i godziny pracy w podmiocie. 
 

 Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina również, że: 

 

1. farmaceuta nie może sprawować funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece; 
2. farmaceuta, który w dniu wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. 

o zawodzie farmaceuty (tj. Dz. U. 2021r., poz. 97) narusza ograniczenia o których mowa 
w art. 88 ust. 1a -1c ustawy Prawo farmaceutyczne jest obowiązany, nie później niż 
w terminie 6 miesięcy, dostosować się do wskazanych ograniczeń; 

3. farmaceuta nie może łączyć funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, 
działu farmacji szpitalnej, apteki szpitalnej z funkcją: 

◦ Osoby Kompetentnej (zgodnie z  art. 2 pkt 21a ustawy Prawo farmaceutyczne), 

◦ Osoby Odpowiedzialnej (zgodnie z art. 2 pkt 21b ustawy Prawo farmaceutyczne) 

◦ Osoby Wykwalifikowanej (zgodnie z art 2 pkt 21c ustawy Prawo Farmaceutyczne); 
 
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na pełnienie funkcji kierownika w dwóch podmiotach 
zamieszczony jest na stronie wif.waw.pl w dziale APTEKA oraz w zakładce ZAŁATWIANIE 
SPRAW, FORMULARZE, APTEKA SZPITALNA / DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ.   
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