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Program kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego 

Sprzedawca w sklepie zielarsko – medycznym 

 

Kurs realizowany w trybie stacjonarnym lub e-learningowym (przez internet) 

 

CEL KSZTAŁECENIA 

Kurs towaroznawstwa zielarskiego przeznaczony jest dla osób chcących podjąć pracę na stanowisku 

sprzedawcy w sklepach zielarskich i/lub medycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

osoba sprzedająca w sklepie zielarskim musi posiadać ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu 

towaroznawstwa zielarskiego. Osoby posiadające średnie wykształcenie i posiadające ukończony 

kurs mogą podjąć pracę jako sprzedawcy w sklepie zielarsko – medycznym.  

Celem kursu jest zapoznanie kursantów z podstawami farmakologii i farmakognozji. Zapoznanie z 

właściwościami leczniczymi dostępnych na rynku ziół. Osoba, która ukończy kurs będzie posiadała 

wiedzę potrzebną do obsługi klientów sklepów zielarskich.  

 

PODSTAWA PRAWNA 

Zawód sprzedawcy w sklepie zielarsko- medycznym regulowany jest przepisami ustawy z dnia 30 

marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2007 nr 75 poz. 492). Wymagania dotyczące kształcenia na kursie towaroznawstwa 

zielarskiego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji 

osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, 

jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.  

 

CZAS KSZTAŁCENIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA 

Kurs „Towaroznawstwa zielarskiego” jest kursem kwalifikacyjnym obejmujących 90 godzin zajęć 

teoretycznych. 

Wykaz przedmiotów na kursie: 

1. Farmakologia – 15 h  

2. Farmakognozja – 30 h  

3. Anatomia i fizjologia człowieka – 10 h  

4. Dietetyka i fizjologia żywienia – 5 h  

5. Towaroznawstwo zielarskie – 15 h  

6. Pierwsza pomoc przedmedyczna – 5 h   

7. Prawidłowe oznakowanie, przechowywanie i obrót produktami leczniczymi – 5 h 

8. Aspekty prawne sprzedaży poza aptecznej produktów leczniczych (reklamacja i wycofanie 

produktów, podstawy prawa farmaceutycznego) – 5 h 
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Uczestnicy kursu zobligowani są do utrzymania 80% obecności w zajęciach. W przypadku 

uzasadnionej nieobecności należy ją odpracować w sposób określony z prowadzącym.  

Zaliczenie kursu następuje na podstawie obecności oraz egzaminu pisemnego.   

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.  

 

Kadra: 

dr Mateusz Gortat, dr Maciej Strzemski, dr Lidia Sierpińska. 

 

 

Polecana literatura: 

1. Prawie wszystko o ziołach. Poradnik. M. E. Senderski. Podkowa Leśna 2004. 

2. Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. S. Kohlmunzer. PZWL. 2012. 

3. Zioła w kuchni i w aptece. A. Bilgri. Kraków. 2004. 

4. Pierwsza Pomoc. Podręcznik dla studentów. M. Groniewicz. PZWL. 2014. 

5. Anatomia człowieka. Repetytorium. R. Aleksandrowicz i in. PZWL. 2014.  

6. Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. S. Konturek. Urban & Partner. 

2007. 

7. Postępy fitoterapii. Czasopismo medyczne. Wydawnictwo BORGIS.  

8. Panacea. Kwartalnik dla zielarzy. Labofarm.  

 

 

Program opracował: dr Mateusz Gortat 

Zabrania się kopiowania programu kursu bez zgody autora. 
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