
Na podstawie art. 4f ust. 5 ustawy z dnia 19 kwiet-
nia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179
i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121,
poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2002 r.
Nr 141, poz. 1181 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Zakres znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie
i w piÊmie niezb´dny do wykonywania zawodu farma-
ceuty obejmuje:

1) rozumienie tekstu pisanego, a w szczególnoÊci ko-
rzystanie z fachowej literatury i piÊmiennictwa far-
maceutycznego oraz przepisów regulujàcych wy-
konywanie zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej
Polskiej;

2) porozumiewanie si´ z pacjentami, farmaceutami,
lekarzami i przedstawicielami innych zawodów
medycznych, a w szczególnoÊci poprawne udziela-
nie przyst´pnych i zrozumia∏ych dla pacjenta porad
i informacji oraz czynne uczestniczenie w naradach
i szkoleniach zawodowych;

3) pisanie zgodnie z zasadami ortografii, a w szczegól-
noÊci poprawne prowadzenie dokumentacji zwià-
zanej z obrotem produktami leczniczymi i innej do-
kumentacji.

§ 2. 1. Egzamin potwierdzajàcy znajomoÊç j´zyka
polskiego, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza
Naczelna Rada Aptekarska, na wniosek cudzoziemca po
uiszczeniu przez niego op∏aty, o której mowa w § 8 pkt 1.

2. Naczelna Rada Aptekarska zawiadamia cudzo-
ziemca o terminie i miejscu sk∏adania egzaminu, nie
póêniej ni˝ na 14 dni przed jego terminem.

§ 3. 1. Egzamin przeprowadza 4-osobowa komisja
egzaminacyjna, powo∏ana przez Naczelnà Rad´ Apte-
karskà, w której sk∏ad wchodzi trzech farmaceutów,
w tym jeden farmaceuta posiadajàcy stopieƒ naukowy
doktora nauk farmaceutycznych, oraz osoba posiada-
jàca wykszta∏cenie wy˝sze na kierunku filologia polska.

2. Komisja egzaminacyjna dzia∏a na podstawie re-
gulaminu organizacyjnego opracowanego przez komi-
sj´ i zatwierdzonego przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà.

3. Komisja egzaminacyjna ustala maksymalnà licz-
b´ punktów mo˝liwà do uzyskania z ka˝dego spraw-
dzianu stanowiàcego cz´Êç egzaminu, z zastrze˝eniem
§ 4 ust. 2.

§ 4. 1. Egzamin, z zastrze˝eniem ust. 2, sk∏ada si´
z czterech cz´Êci, które obejmujà:

1) cz´Êç A — sprawdzian pisemny — obejmujàcy dyk-
tando odtwarzane z noÊnika magnetycznego lub
elektronicznego;

2) cz´Êç B — sprawdzian testowy — obejmujàcy rozu-
mienie tekstu mówionego odtwarzanego z noÊnika
magnetycznego lub elektronicznego;

3) cz´Êç C — sprawdzian ustny — obejmujàcy umie-
j´tnoÊç czytania i zrozumienia tekstu;

4) cz´Êç D — sprawdzian praktyczny — obejmujàcy
umiej´tnoÊç symulowanego udzielania porad pa-
cjentom, a w szczególnoÊci poprawnego formu∏o-
wania pytaƒ i wypowiedzi na podstawie wybra-
nych problemów farmaceutycznych.

2. W odniesieniu do cudzoziemca, który legitymuje
si´ dokumentem potwierdzajàcym ukoƒczenie stu-
diów na kierunku farmacja w Rzeczypospolitej Polskiej,
egzamin obejmuje jedynie sprawdzian praktyczny,
o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 5. 1. Podstawà zaliczenia egzaminu jest zaliczenie
ka˝dej jego cz´Êci, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Podstawà zaliczenia ka˝dej cz´Êci egzaminu jest
liczba punktów uzyskana z poszczególnych sprawdzia-
nów, która musi przekroczyç po∏ow´ ogólnej sumy
punktów przewidzianych dla ka˝dej cz´Êci egzaminu.

3. Podstawà zaliczenia egzaminu, o którym mowa
w § 4 ust. 2, jest liczba punktów przewidzianych dla
sprawdzianu praktycznego, o którym mowa w § 4
ust. 1 pkt 4.

4. Cudzoziemiec, który nie zaliczy∏ egzaminu, mo˝e
ponownie przystàpiç do egzaminu, o którym mowa
w § 4, w zakresie obejmujàcym niezaliczony spraw-
dzian.

5. Cudzoziemcowi, który zaliczy∏ egzamin, Naczel-
na Rada Aptekarska wydaje zaÊwiadczenie wed∏ug
wzoru stanowiàcego za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 6. Wyniki egzaminu podaje si´ do wiadomoÊci
poprzez wywieszenie w siedzibie Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej listy osób wraz z liczbà wymaganych i uzy-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie zakresu znajomoÊci j´zyka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z j´zyka polskiego.

————————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).



skanych punktów, w tym punktów z ka˝dej cz´Êci eg-
zaminu.

§ 7. 1. Z przeprowadzonego egzaminu sporzàdza
si´ protokó∏ przebiegu egzaminu, który podpisujà
wszyscy cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, zawiera mi´-
dzy innymi szczegó∏owe wskazanie liczby punktów
uzyskanych przez zdajàcych egzamin.

§ 8. Op∏aty za egzamin wynoszà:

1) 7,5% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w sektorze przedsi´biorstw bez wyp∏aty nagród
z zysku za ubieg∏y rok, og∏aszanego, w drodze ob-
wieszczenia, przez Prezesa G∏ównego Urz´du Sta-

tystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” — za przeprowa-
dzenie ka˝dej cz´Êci egzaminu, o której mowa
w § 4 ust. 1;

2) 15% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w sektorze przedsi´biorstw bez wyp∏aty nagród
z zysku za ubieg∏y rok, og∏aszanego, w drodze ob-
wieszczenia, przez Prezesa G∏ównego Urz´du Sta-
tystycznego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” — za przeprowa-
dzenie egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski

Dziennik Ustaw Nr 219 — 13781 — Poz. 1846



Dziennik Ustaw Nr 219 — 13782 — Poz. 1846

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia 
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