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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami 242229

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Inspektor farmaceutyczny.
Specjalista do spraw obrotu lekami.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2422 Policy administration professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Małgorzata Chmielak – DOZ Apteka, Mińsk Mazowiecki.
Jakub Dorociak – Edufarma sp. z o.o., Piastów.
Magdalena Mrozkowiak – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Anna Będzińska – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Włodzimierz Walkusz – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Tomasz Domaniewski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok.
Małgorzata Szelachowska – Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Emilia Gąsińska – Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, Warszawa.
Jarosław Adam Mateuszuk – Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku, Białystok.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami z upoważnienia Głównego Inspektora
Farmaceutycznego prowadzi inspekcje przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym6 lekami
lub pośrednictwem w obrocie lekami, w tym inspekcje w zakresie spełniania wymagań i warunków
prowadzenia działalności w obrocie hurtowym lekami lub pośrednictwie w obrocie lekami. Inspekcje
te prowadzi na zasadach i warunkach określonych ustawą Prawo farmaceutyczne.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami, będąc upoważnionym przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego, prowadzi następujące działania:
 prowadzi nadzór nad obrotem, dystrybucją i magazynowaniem leków,
 przeprowadza inspekcje podmiotów prowadzących obrót hurtowy lekami, które zawodowo
zajmują się magazynowaniem, importem i dystrybucją leków, substancji czynnych lub substancji
pomocniczych stosowanych do produkcji leków, pod kątem aktualności uzyskanych zezwoleń
i certyfikatów, warunków magazynowania oraz eksportu i importu leków,
 kontroluje zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych9 i składów celnych leków na
zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne,
 kontaktuje się z pełnomocnikami podmiotów prowadzących obrót hurtowy lekami,
 kontroluje przeprowadzenie procesu oceny hurtowni farmaceutycznych5 w zakresie warunków
przechowywania oraz ekspedycji leków do uprawnionych odbiorców.
Sposoby wykonywania pracy
Do głównych obowiązków inspektora do spraw obrotu hurtowego lekami należy m.in.:
 kontrolowanie hurtowni farmaceutycznych prowadzących obrót lekami:
 przeprowadzanie procesu oceny hurtowni farmaceutycznych w zakresie warunków
przyjmowania, przechowywania oraz ekspedycji leków do uprawnionych odbiorców,
 nadzorowanie jakości produktów leczniczych8 poprzez pobieranie prób leków w celu
potwierdzenia ich tożsamości, jakości lub podejrzenia sfałszowania, zwłaszcza w aspekcie
procesu identyfikacji autentyczności leków poprzez kontrolę ich zabezpieczeń,
 przeprowadzanie procesu oceny hurtowni farmaceutycznych w zakresie dokumentacji i jej stanu
faktycznego, w następującym zakresie:
 udzielanie zezwoleń na obrót hurtowy lekami,
 zmiany zezwoleń na obrót hurtowy lekami,
 cofnięcia zezwoleń na obrót hurtowy lekami,
 odmowy udzielenia zezwoleń na obrót hurtowy lekami,
 wydania lub niewydania certyfikatu na obrót hurtowy lekami,
4
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wnioskowanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o:
 wpis podmiotu odpowiedzialnego za obrót hurtowy lekami do Krajowego Rejestru
Pośredników obrotu produktami leczniczymi,
 zmianę wpisu podmiotu odpowiedzialnego za obrót hurtowy lekami w Krajowym Rejestrze
Pośredników obrotu produktami leczniczymi,
 wykreślenie podmiotu odpowiedzialnego za obrót hurtowy lekami z Krajowego Rejestru
Pośredników obrotu produktami leczniczymi,
nadzorowanie jakości leków poprzez pobieranie prób leków w celu potwierdzenia ich tożsamości
lub podejrzenia sfałszowania.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Podstawowe miejsca pracy inspektora do spraw obrotu hurtowego lekami to:
 pomieszczenia biurowe,
 hurtownie i magazyny leków, z czym związane są częste podróże służbowe w Polsce i poza
granicami kraju.
Praca wykonywana jest w pozycji siedzącej lub stojącej, najczęściej w klimatyzowanych
pomieszczeniach o sztucznym oświetleniu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 komputer z dostępem do internetu,
 telefon,
 skaner,
 drukarkę,
 kserokopiarkę,
 niszczarkę,
 aparat fotograficzny,
 urządzenia nagrywające obraz i/lub dźwięk,
 osobowy samochód służbowy.
Organizacja pracy
Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami to zawód wymagający umiejętności organizowania
pracy własnej, skrupulatności i odpowiedzialności. Inspektor często pracuje pod presją czasu,
w dynamicznym środowisku, w systemie jednozmianowym, obejmującym pierwszą zmianę
w wymiarze 8 godzin. W zakresie dokonywanej kontroli współpracuje z ekspertami:
 służb BHP,
 sanepidu,
 nadzoru budowlanego,
 straży pożarnej,
 policji,
 organu kontroli skarbowej.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
W zawodzie inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami występują uciążliwe warunki pracy, takie
np. jak:
 długotrwała praca przy komputerze,
 praca pod presją czasu,
 przebywanie w niskich temperaturach (inspekcje warunków przechowywania leków w zakresie
temperatur od +2°C do +8°C),
 istotne prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu (działalność grup
przestępczych i mafii lekowych).
Może to powodować:
 obciążenie dla wzroku,
 obciążenie dla kręgosłupa oraz nadgarstków,
 długotrwały stres, napięcie psychiczne, wypalenie zawodowe.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 zdolność motywowania siebie,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 zdolność skutecznego negocjowania,
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zdolność rozwiązywania konfliktów,
zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami;

w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 komunikatywność,
 asertywność,
 operatywność i skuteczność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 dyspozycyjność,
 odporność emocjonalna,
 odporność na działanie pod presją czasu,
 kontrolowanie własnych emocji,
 radzenie sobie ze stresem,
 rzetelność,
 dokładność,
 dbałość o jakość pracy,
 wytrwałość i cierpliwość,
 gotowość do ustawicznego uczenia się,
 zainteresowania urzędnicze.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami wymagana jest wysoka sprawność
umysłowa, odporność na stres i pracę pod presją czasu.
Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są w szczególności:
 poważne schorzenia wzroku,
 wady słuchu,
 poważne choroby kręgosłupa uniemożliwiające pracę biurową oraz kierowanie pojazdami,
 schorzenia psychiczne wpływające na ocenę rzeczywistości,
 schorzenia układu krążenia i układu nerwowego,
 wady wymowy.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.
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2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Inspektorem do spraw obrotu hurtowego lekami Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego może
być osoba, która posiada wykształcenie wyższe uzyskane np. na następujących kierunkach:
 farmacja,
 medycyna,
 chemia, biologia, biotechnologia.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami musi posiadać:
 świadectwo potwierdzające posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania zawodu
farmaceuty w postaci Prawa Wykonywania Zawodu,
 przynajmniej trzyletni staż pracy w Inspekcji Farmaceutycznej, w aptekach lub w podmiotach
prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi.
Dodatkowymi atutami przy wyborze kandydata do zawodu inspektor do spraw obrotu hurtowego
lekami są:
 świadectwo potwierdzające ukończenie specjalizacji z farmacji przemysłowej,
 dyplomy studiów podyplomowych z zarządzania jakością,
 certyfikat ukończenia kursu audytora wewnętrznego,
 prawo jazdy kategorii B.
WAŻNE:
Wymagania z zakresu wykształcenia, doświadczenia oraz stażu pracy wobec inspektora do spraw obrotu
hurtowego lekami określa Prawo farmaceutyczne.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami może zostać naczelnikiem, dyrektorem Departamentu
Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego1 lub głównym inspektorem farmaceutycznym.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma możliwość ciągłego doskonalenia się w celu podnoszenia
swoich kwalifikacji zawodowych na szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, a także studiach
podyplomowych.
Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami może uczestniczyć w szkoleniach m.in. z zakresu:
 obrotu hurtowego lekami (dla farmaceutów),
 wprowadzania systemów zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach,
 znajomości systemów zarządzania jakością,
 specjalizacji w zakresie farmacji przemysłowej,
 organizacji i zarządzania,
 prawa administracyjnego,
 informatyki, programowania i obsługi programów komputerowych używanych w hurtowniach
farmaceutycznych.
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Możliwości potwierdzania kompetencji
W obecnym stanie prawnym (2018 r.) brak jest możliwości bezpośredniego potwierdzenia
kompetencji inspektora do spraw obrotu hurtowego lekami.
Pośrednio konieczne kompetencje potwierdzają dyplomy szkół wyższych (studia I i II stopnia),
szczególnie na kierunku farmacja oraz studiów podyplomowych z tego obszaru, a także wpis do
rejestru poświadczający posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania zawodu farmaceuty,
dokonywany po spełnieniu warunków przez Okręgową lub Naczelną Radę Aptekarską.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Audytor / Kontroler
Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Inspektor farmaceutyczny
Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

Kod zawodu
242204
242205
242207
242208
242226

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami wykonuje różnorodne zadania,
do których należą w szczególności:
Z1 Kontrolowanie przedsiębiorców i placówek zajmujących się obrotem hurtowym lub
pośrednictwem w obrocie lekami i produktami leczniczymi.
Z2 Kontrolowanie i ocenianie warunków prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz prawidłowości
prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.
Z3 Wnioskowanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawach obrotu hurtowego
lekami.
Z4 Pobieranie próbek leków znajdujących się w hurtowni farmaceutycznej w celu wykonania badań
potwierdzających jakość, skład jakościowy i ilościowy, ważność terminów ich użycia i zgodność
z dokumentacją rejestracyjną.
Z5 Kontrolowanie zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych oraz ewidencjonowanie
tych podmiotów.
Z6 Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg i wniosków związanych
z przestrzeganiem przepisów Prawa farmaceutycznego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie inspekcji hurtowni farmaceutycznej
Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie inspekcji hurtowni farmaceutycznej obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z1, Z2, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
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Z1 Kontrolowanie przedsiębiorców i placówek zajmujących się obrotem hurtowym lub
pośrednictwem w obrocie lekami i produktami leczniczymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Zasady planowania i przygotowywania się do
inspekcji;
Terminologię i słownictwo specjalistyczne
związane z inspekcją;
Metody i techniki inspekcji;
Zasady tworzenia protokołów inspekcyjnych;
Zasady przechowywania i dystrybucji leków
w hurtowni farmaceutycznej;
Zasady wydawania Certyfikatu Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej;
3
Zapisy Dyrektywy Fałszywkowej ;
Kodeks postępowania administracyjnego.









Planować inspekcję;
Ustalać termin inspekcji i informować
kontrolowanego;
Posługiwać się specjalistyczną terminologią;
Przeprowadzać kontrolę według harmonogramu
i tworzyć protokoły inspekcyjne;
Sprawdzać warunki przechowywania
i dystrybucji leków;
Formułować wnioski do Głównego Inspektora
4
Farmaceutycznego GIF o wydanie lub
niewydanie Certyfikatu Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej na podstawie przeprowadzonej
inspekcji;
Interpretować zapisy Dyrektywy Fałszywkowej;
Stosować Kodeks postępowania
administracyjnego.

Z2 Kontrolowanie i ocenianie warunków prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz
prawidłowości prowadzenia i archiwizacji dokumentacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
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Prawo farmaceutyczne w zakresie prowadzenia
hurtowni farmaceutycznej;
Zasady prowadzenia dokumentacji w hurtowni
farmaceutycznej;
Zasady tworzenia protokołów pokontrolnych.




Stosować Prawo farmaceutyczne w związku
z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznej;
Oceniać prowadzoną dokumentację hurtowni
farmaceutycznej;
Tworzyć protokoły pokontrolne wraz
z wnioskami.

Z4 Pobieranie próbek leków znajdujących się w hurtowni farmaceutycznej w celu wykonania
badań potwierdzających jakość, skład jakościowy i ilościowy, ważność terminów ich użycia
i zgodność z dokumentacją rejestracyjną
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii, ochrony środowiska podczas
pobierania próbek do badań i ich transportu;
Zagrożenia dla zdrowia i życia oraz mienia
i ochrony środowiska związane z pobieraniem
próbek i ich transportem;
Zasady pobierania próbek do badań;
Procedury zapewniania jakości podczas
pobierania próbek;
Procedury transportowania próbek do
laboratorium zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki
2
Dystrybucyjnej (DPD) ;
Zasady znakowania próbek zgodnie
z zatwierdzonym planem pobierania próbek oraz
normami i procedurami;
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Stosować zasady bezpieczeństwa podczas
sprawdzania i regulacji narzędzi i sprzętu do
pobierania próbek;
Przeciwdziałać zagrożeniom dla zdrowia i życia,
mienia i środowiska związanym z pobieraniem
próbek do badań;
Stosować określone w planach, normach
i procedurach zasady pobierania próbek do
badań;
Pobierać próbki do badań zgodnie z metodyką
zawartą w planie pobierania próbek oraz
zgodnie z normami i procedurami;
Stosować procedury zapewnienia jakości
podczas pobierania próbek;
Stosować procedury pakowania, znakowania,
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Zasady magazynowania i archiwizacji próbek.




przechowywania i transportowania próbek
zgodnie z zasadami DPD;
Znakować, transportować próbki zgodnie
z zatwierdzonym planem pobierania próbek
oraz normami i procedurami;
Stosować zasady magazynowania i archiwizacji
próbek określone w normach i procedurach.

Z5 Kontrolowanie zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych oraz
ewidencjonowanie tych podmiotów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Przepisy w zakresie wydawania zezwoleń;
Metody prowadzenia ewidencji podmiotów
prowadzących obrót hurtowy lekami;
Zasady zgodnego z prawem wywozu leków poza
granice kraju;
Sposoby przeciwdziałania i mechanizmy
prowadzące do niedozwolonego wywozu leków.




Oceniać zgodność prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej z wydanym zezwoleniem;
Ewidencjonować podmioty prowadzące obrót
lekami;
Oceniać prawidłowość lub nieprawidłowość
prowadzonej działalności w zakresie wywozu
leków.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie postępowania w zakresie zmiany, cofnięcia
lub odmowy udzielenia zezwolenia na obrót hurtowy lekami
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie postępowania w zakresie zmiany, cofnięcia lub
odmowy udzielenia zezwolenia na obrót hurtowy lekami obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3,
Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Wnioskowanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawach obrotu hurtowego
lekami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Prawo farmaceutyczne w zakresie udzielenia,
zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia
zezwolenia na obrót hurtowy lekami;
Zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej;
Zasady wydawania certyfikatów Dobrej Praktyki
Dystrybucji;
Kodeks postępowania administracyjnego.
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Interpretować Prawo farmaceutyczne w związku
z udzieleniem, zmianą, cofnięciem lub odmową
udzielenia zezwolenia na obrót hurtowy lekami;
Prowadzić postępowanie o udzielenie, zmianę,
cofnięcie lub odmowę zezwolenia na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej;
Oceniać poprawność spełniania wymagań
Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej przez podmiot
prowadzący hurtownię farmaceutyczną;
Formułować poprawny wniosek do GIF
w zakresie wydania lub odmowy wydania
certyfikatu GDP;
Stosować zasady Kodeksu postępowania
administracyjnego w prowadzonym
postępowaniu.
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Z6 Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg i wniosków związanych
z przestrzeganiem przepisów Prawa farmaceutycznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady przyjmowania skarg i wniosków;
Sposoby interpretacji skarg i wniosków;
Metody rozpatrywania i rozstrzygania
wniesionych skarg i wniosków.

Przyjmować skargi i wnioski;
Analizować wniesione skargi i wnioski;
Wydawać decyzje w sprawach wniesionych
skarg i wniosków.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami powinien posiadać
kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:










Ponoszenia odpowiedzialności za prowadzone postepowania i inspekcje oraz ich rezultaty.
Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności,
odpowiedzialności oraz poufności.
Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
Wykonywania pracy samodzielnie.
Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta.
Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami.
Komunikowania się z partnerami i klientami.
Współpracowania z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym, budowania atmosfery współpracy
i dążenia do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych i efektywnych rozwiązań.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy
i podwyższania umiejętności.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0
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5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami
nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami jest członkiem korpusu służby cywilnej administracji
państwowej. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu mianowania może zostać urzędnikiem państwowym.
Miejscem pracy osoby wykonującej ten zawód jest Wydział do spraw Inspekcji Obrotu Hurtowego
w Departamencie Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
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Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia
bezpośrednio w zawodzie inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami.
Przydatne wykształcenie można uzyskać w szkołach na studiach I i II stopnia na takich m.in.
kierunkach, jak: farmacja, medycyna, chemia, biologia, biotechnologia.
Szkolenie
Główny Inspektor Farmaceutyczny we własnym zakresie prowadzi szkolenia wstępne nowo
zatrudnianych osób w zawodzie inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami. Istnieje możliwość
poszerzania wiedzy poprzez uczestniczenie w nieodpłatnych lub płatnych szkoleniach branżowych na
temat prawa farmaceutycznego, prawa administracyjnego, systemów zarządzania jakością, zasad
prowadzenia audytów.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
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Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie inspektor do spraw obrotu
hurtowego lekami wynosi od 2900 zł do 4500 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.
Wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”. Wysokość otrzymywanego
wynagrodzenia uzależniona jest od:
 wysługi lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia pracownika służby cywilnej, w zależności
od udokumentowanego stażu pracy,
 wyników pracy (przyznanie nagrody).
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami możliwe jest zatrudnienie osób
niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze,
wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i innych, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (itp. zastrzyków insulinowych).
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WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.










Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 509).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych (Dz. U. Nr 57, poz. 347).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych
do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1831).
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Literatura branżowa:







Hamrol A.: Strategie i praktyki sprawnego działania. PWN, Warszawa 2015.
Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2013.
Kondrat M.: Prawo farmaceutyczne. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Kowalczyk J.: Konsultant zarządzania jakością. CeDeWu, Warszawa 2012.
Krekora M., Adamczyk J.: Meritum Prawo Farmaceutyczne. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Poradnik GMP, Dobra praktyka wytwarzania środków farmaceutycznych i materiałów
medycznych. Polfarmex, Kutno 2008.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:






Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Główny Inspektorat Farmaceutyczny: https://www.gif.gov.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.
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Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Departament Nadzoru
Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego

Departament prowadzący nadzór nad warunkami
wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz
przeprowadzaniem inspekcji u przedsiębiorców
zajmujących się wytwarzaniem lub importem
produktów leczniczych, badanych produktów
leczniczych, produktów leczniczych terapii
zaawansowanej oraz wytwarzaniem, importem
i dystrybucją substancji czynnych używanych jako
materiały wyjściowe do wytwarzania produktów
leczniczych. Do zadań Departamentu należy
przeprowadzanie inspekcji u wytwórców w krajach
trzecich na wniosek podmiotu odpowiedzialnego,
który wystąpił z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu lub w przypadku, gdy
produkt leczniczy przywożony jest w celu dalszego
przetworzenia. Do zakresu zadań Departamentu
należy zapewnienie jakości przeprowadzanych
inspekcji.

https://www.gif.gov.pl/pl/urza
d/komorkiorganizacyjne/departamentnadzoru/10,DepartamentNadzoru.html
[dostęp: 31.10.2018]

2

Dobra Praktyka
Dystrybucyjna (DPD)

Praktyka gwarantująca bezpieczne przyjmowanie,
transportowanie, przechowywanie i wydawanie
produktów leczniczych.

Ustawa z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 126,
poz. 1381 z póżn.zm.).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=wdu200
11261381
[dostęp: 31.10.2018]

3

Dyrektywa
Fałszywkowa

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, której
celem jest przeciwdziałanie nasilającemu się
zjawisku fałszowania produktów leczniczych.
Komisja Europejska podejmuje działania
skierowane na skuteczne zarządzania przepływem
produktów leczniczych poprzez uszczelnienie
łańcucha dostaw i ograniczenie dostępności
produktów sfałszowanych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie
czasopisma branżowego
„Menedżer Zdrowia”
nr 2–3/2018

4

Główny Inspektor
Farmaceutyczny (GIF)

Pracownik Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego, zapewniający bezpieczeństwo
pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli
nad wytwarzaniem i obrotem produktami
leczniczymi.

http://www.gif.gov.pl
[dostęp: 31.10.2018]

5

Hurtownia
farmaceutyczna

Placówka dostarczająca produkty lecznicze do aptek
oraz placówek służby zdrowia.

Ustawa z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 126,
poz. 1381).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=wdu200
11261381
[dostęp: 31.10.2018]

6

Obrót hurtowy

Działanie
polegające
na
zaopatrywaniu,
przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu
leków do uprawnionych podmiotów, posiadających
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane w
państwie członkowskim Unii Europejskiej.

https://www.gif.gov.pl/pl/nadz
or/obrot-hurtowy/491,Obrothurtowy.html
[dostęp: 31.10.2018]
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7

Prawo farmaceutyczne

Prawo regulujące zasady obrotu i dopuszczania
leków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kondrat M.: Prawo
Farmaceutyczne. Wolters
Kluwer, Warszawa 2016

8

Produkt leczniczy

Substancja lub mieszanina substancji posiadająca
właściwości zapobiegania lub leczenia chorób
występujących u ludzi, zwierząt lub podawana
w celu postawienia diagnozy lub przywrócenia,
poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji
organizmu poprzez działanie farmakologiczne,
immunologiczne lub metaboliczne.

Ustawa z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 126,
poz. 1381).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/DocDetails.xsp?id=wdu200
11261381
[dostęp: 31.10.2018]

9

Zezwolenie na
prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej

Decyzja administracyjna wydawana przez Głównego
Inspektora Farmaceutycznego zezwalająca na
podjęcie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

https://www.gif.gov.pl/pl/nadz
or/obrot-hurtowy/udzieleniezezwolenia-n
[dostęp: 31.10.2018]
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ISBN 978-83-7789-495-8 [126]

