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Farmaceuta to specjalista odpowiedzialny  
za prawidłowe sporządzanie, analizowanie, kla-
syfikowanie, przechowywanie i wydawanie le-
ków. Powinien znać nie tylko leki, ich skład, sy-
nonimy, ale przede wszystkim działanie i zagro-
żenia związane z ich stosowaniem oraz biegle 
posługiwać się tą wiedzą. Farmaceuta sprawuje 
opiekę farmaceutyczną poprzez współpracę  
z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby  
z przedstawicielami innych zawodów medycz-
nych. 
 

Zadania i czynności robocze 

Codzienne obowiązki farmaceuty w dużej mierze 
zależą to od specjalizacji i miejsca pracy. Tym 
najbardziej popularnym, choć nie jedynym jest 
właśnie apteka. Do zadań farmaceuty zatrudnio-
nego w aptece należy m.in. realizowanie recept, 
sprzedaż produktów medycznych i leków goto-
wych oraz wytwarzanie recepturowych, udziela-
nie porad w zakresie stosowania i działania le-
ków. Do niego należy również ocena jakości le-
ków, sprawowanie nadzoru nad gospodarką 
produktami leczniczymi.  

Inaczej wygląda już praca w aptece szpitalnej. 
Tam zadaniem farmaceuty jest m.in. zaopatrze-
nie oddziałów szpitalnych w leki i oszacowanie 
zapotrzebowania na nie.  
Farmaceuta kliniczny pracuje z kolei w laborato-
rium. Zajmuje się badaniem i analizą materiału 
biologicznego pacjenta. Korzysta z aparatury 
diagnostycznej i zaawansowanego sprzętu me-
dycznego. Farmaceuci - technolodzy, pracujący 
w przemyśle farmaceutycznym, przy produkcji 
leków wykonują m.in. nadzór nad produkcją oraz 
ulepszanie i opracowywanie nowych formuł  
i technologii wytwarzania leków. Jako pracownik 
naukowy, farmaceuta odpowiada za opracowy-
wanie nowych leków. W oparciu o liczne badania 
współtworzy ich recepturę, współpracuje z leka-
rzami i innymi naukowcami w całym procesie od 
koncepcji przez produkcję i testy aż po wdraża-
nie danego leku.  
Wykształcenie farmaceutyczne jest bardzo czę-
sto wymagane od przedstawicieli medycznych  
w koncernach farmaceutycznych. Do głównych 
zadań takiego przedstawiciela należy prezento-
wanie produktów leczniczych w aptekach, punk-
tach aptecznych i hurtowniach. 
 

 

Środowisko pracy 
 
Materialne środowisko pracy 
W aptece lub laboratorium farmaceuci narażeni 
są na zatrucia substancjami szkodliwymi  
i chemikaliami. Istnieje również zwiększone ryzy-
ko wypadków, np. oparzeń czy uszkodzeń skóry. 
Farmaceuci pracują zwykle w fartuchach, w po-
mieszczeniach zamkniętych, zachowując sterylne 
warunki szczególnie podczas wytwarzania leków. 
 

Społeczne środowisko pracy  
Niezależnie od miejsca zatrudnienia praca far-
maceuty jest pracą indywidualną i wiąże się  
z odpowiedzialnością za wykonanie swojego 
zadania. W aptece lub jako przedstawiciel me-
dyczny farmaceuta przeważającą część czasu 
spędza na kontaktach z klientami. Informuje na 
temat składu leków i sposobu ich działania oraz 
doradza przy zakupie odpowiedniego leku.  
 
Organizacyjne środowisko pracy  
Warunki i czas pracy farmaceuty uzależnione są 
od miejsca jej wykonywania. Aptekarz pracuje  
na zmiany, może być również zobowiązany do 
dyżurów nocnych i świątecznych. Praca farma-
ceuty jest okresowo nadzorowana. Zazwyczaj 
farmaceuta ma swobodę decydowania co i jak 
robi, jest jednak osobiście odpowiedzialny za 
wyniki swoich analiz lub sporządzony czy wydany 
lek – w przypadku pomyłki istnieje możliwość 
odebrania prawa wykonywania zawodu. 

 
Wymagania psychologiczne 

 
Spośród predyspozycji potrzebnych farmaceucie 
na pierwszym miejscu należy wymienić zaintere-
sowania naukowe i dobrą pamięć. Farmaceuta 
przez cały czas pracy w zawodzie musi się do-
kształcać. Jego obowiązkiem jest znać nowe leki  
i tendencje w światowym lecznictwie. Ważne są 
też zdolności manualne, przydające się w precy-
zyjnych czynnościach w laboratorium czy pokoju 
recepturowym w aptece.  
Farmaceutę powinna cechować dokładność  
i zamiłowanie do porządku. W aptece przydaje 
się umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi 
i empatia. Mimo, że w aptece prowadzona jest 
sprzedaż detaliczna to nie należy jej porównywać 



ze sklepem. Farmaceuta uczestniczy w ratowaniu 
czyjegoś zdrowia lub życia. Musi więc wykazywać 
się zrozumieniem sytuacji chorego i odpowied-
nio wysokim poczuciem odpowiedzialności. 

Wymagania fizyczne i zdrowotne 

Pod względem fizycznym, pracę farmaceuty 
można zaliczyć do prac lekkich. Wymaga jednak 
ogólnie dobrego stanu zdrowia. Praca ta wymaga 
dużej sprawności umysłowej i odpowiedzialno-
ści. Niedopuszczalne jest pomylenie leków  
o podobnie brzmiących nazwach lub wydanie 
narkotyku osobie niepowołanej. Przeciwwskaza-
niem do pracy w tym zawodzie są więc choroby 
psychiczne czy choroby społeczne, takie jak al-
koholizm. 

Wymagany poziom kwalifikacji  
i ścieżka kształcenia  w zawodzie 

Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceu-
ty posiada osoba, która ukończyła 5,5-letnie 
studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, 
obejmujące co najmniej sześciomiesięczną prak-
tykę zawodową w aptece i uzyskała tytuł magi-
stra farmacji.  
Osoba, która uzyska prawo wykonywania zawo-
du farmaceuty, podlega wpisowi do rejestru 
farmaceutów prowadzonego przez okręgową 
radę aptekarską, właściwą dla miejsca uprawia-
nia zawodu. Farmaceuta zatrudniony  
w aptece lub hurtowni farmaceutycznej jest zo-
bowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, któ-
rych celem jest aktualizacja posiadanego zasobu 
wiedzy oraz stałe dokształcanie się w zakresie 
nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.  

W aptece ogólnodostępnej musi być ustanowio-
ny farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie 
apteki, zwany kierownikiem apteki. Może nim 
być farmaceuta, który ma co najmniej 5-letni 
staż pracy w aptece, a w przypadku gdy posiada 
specjalizację z zakresu farmacji aptecznej:  
3-letni. Kolejnym etapem, otwierającym drogę 
do awansu zawodowego i lepszych zarobków 
jest specjalizacja. Tytuł specjalisty farmaceuta 
może uzyskać w ramach kształcenia podyplo-
mowego – po odbyciu przeszkolenia specjaliza-
cyjnego, zwanego „specjalizacją” i zdaniu egza-
minu państwowego.  
Specjalizacje i szkolenia są prowadzone w sposób 
ciągły przez wydziały albo inne jednostki organi-
zacyjne szkół wyższych, które prowadzą studia 
na kierunku farmacja. Specjalizacja farmaceutów 
odbywa się w zakresie następujących specjalno-
ści: analityka farmaceutyczna, bromatologia, 
farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja 
przemysłowa, farmacja szpitalna, farmakologia, 
lek roślinny, mikrobiologia i biotechnologia far-
maceutyczna, toksykologia, zdrowie publiczne. 
 

 

Zapraszamy do odwiedzenia  
 Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej 
 

W ramach bezpłatnych usług, w Centrum można 
skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w: 

 określeniu predyspozycji zawodowych,  
 zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej,  
 przygotowaniu listu motywacyjnego i CV, 
 przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą. 

 
Można również uczestniczyć: 

 w warsztatach, tj. zajęciach tematycznych, 
np.  Poznaj swoje talenty, Dokumenty apli-
kacyjne. 

Ponadto w Centrum dostępne są zbiory informacji 
zawodowej: 

 charakterystyki zawodów, 
 informatory o możliwościach kształcenia, 
 filmy o zawodach, 
 filmy pomagające w planowaniu kariery za-

wodowej. 
Centrum udostępnia także stanowiska internetowe. 

 
 

Więcej informacji: 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 
tel.: 91 42 56 126, 91 42 56 123 

e-mail:  cipkz-szczecin@wup.pl 

 
ul. Słowiańska 15A (IVpietro) 

75-846 Koszalin 
tel.: 94 344 50 00, 344 50 56 

e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl 

 

Centrum Informacji i Planowania  
Kariery Zawodowej 

to wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy, która gromadzi i udostępnia informacje  

o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania 
kwalifikacji zawodowych oraz pomaga klientom  

w podejmowaniu decyzji zawodowych  
i planowaniu kariery. 
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