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Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice  

4-8 miejsc stażowych  

 

Dział Rejestracji: (1-2 osoby)  

staż w zespole rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych – prace projektowe , w tym: 

współtworzenie koncepcji nowych produktów, wsparcie w przygotowaniu analizy otoczenia rynkowego, 

przygotowywanie analiz porównawczych wskazań, mechanizmu działania, przeciwskazań, danych 

dotyczących skuteczności, gromadzenie i analizowanie danych z zakresu farmakokinetyki i farmakodynamiki 

substancji aktywnych dostępnych w opublikowanych danych literaturowych,  weryfikowanie dostępności 

odpowiednich danych na potrzeby przygotowania wymaganej dokumentacji produktu, zgodnej z proponowaną 

kategorią. 

staż w zespole rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych – prace w zakresie przygotowania 

dokumentacji w tym: przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej i pozyskiwanie dokumentów 

umożliwiających wprowadzenie produktów do obrotu, weryfikacja zgodność dokumentów pod względem 

formalno-prawnym na potrzeby złożenia dokumentacji do odpowiednich urzędów, udział w przygotowywaniu 

dokumentacji przedłużającej ważność pozwolenia na dopuszczenie produktów do obrotu, wsparcie w 

przygotowaniu wniosków o zmianę w pozwoleniu oraz dostosowaniu dokumentacji do aktualnych wymagań 

formalno-prawnych. 

Dział Planowania i Rejestracji Produktów Leczniczych: (1-2 osoby) 

staż w zespole produktów pozaleczniczych (kosmetyki i środki spożywcze) – prace projektowe, do zadań 

stażysty należeć będzie m.in.: współtworzenie koncepcji nowych produktów, wsparcie w przygotowywaniu 

analizy otoczenia rynkowego, przygotowywanie analiz porównawczych w zakresie m.in składu ilościowo-

jakościowego oraz oznakowania, weryfikacja dostępności odpowiednich danych na potrzeby przygotowania 

wymaganej dokumentacji produktu, zgodnej z proponowaną kwalifikacją, uczestniczenie w przygotowaniu, 

organizacji i koordynacji opracowania dokumentacji jakościowej produktów i materiałów wyjściowych, 

zgodnie z aktualnymi wymaganiami oraz w zależności od kategorii produktu, poznanie aktualnych przepisów i 

procedur w zakresie procesu notyfikacji w zależności od kategorii produktu, weryfikowanie materiałów 

promocyjnych oraz uczestniczenie w tworzeniu oznakowania produktów w świetle obowiązujących przepisów 

prawa. 

Dział Technologii: (2-4 osoby) 

prace projektowe oraz wsparcie zespołu technologii w zakresie prac związanych z opracowaniem 

suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych, współudział w przygotowywaniu dokumentacji 

projektowej, wykonywanie (pod nadzorem) podstawowych operacji procesowych m.in. mieszanie, 

tabletkowanie, przygotowywanie produktów w skali laboratoryjnej; lub w zakresie analitycznym: 

przygotowywanie roztworów do analiz, przeprowadzanie (pod nadzorem) badań analitycznych m.in. 

miareczkowanie potencjometryczne, oznaczanie zawartości wody, pomiary gęstości i pH, analizy 

chromatograficzne 
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Wymagania:  

studenci ostatnich lat studiów preferowane kierunki farmacja, kosmetologia 

bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, 

dobra znajomość języka angielskiego, 

nastawienie na ciągły rozwój i naukę, 

bardzo dobra organizacja, wielozadaniowość i zaangażowanie w pracę, 

kreatywność, pomysłowość i inicjatywa, 

mile widziane doświadczenia w przemyśle farmaceutycznym (staże, praktyki), 

mile widziane posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. 
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Adamed Pharma SA. ul. Adamkiewicza 6A, Pieńków, 05-152 Czosnów k. W-wy 

Do 10 miejsc stażowych  

 
Dział Analityki: (do 3 osób); Dział Kontroli Jakości w Dziale Analityki: (do 5 osób);  

‒ Zapoznanie się ze specyfiką pracy w Dziale Analityki oraz z zasadami obowiązującymi na 

poszczególnych stanowiskach pracy; 

‒ Poznanie podstawowych testów specyfikacyjnych dla stałych postaci leków; 

‒ Zapoznanie się z aparaturą i technikami analitycznymi stosowanymi w laboratorium analitycznym, w tym 

analizy HPLC/UPLC, LC/MS, GC/MS, KFC, FT/IR, miareczkowanie potencjometryczne. 

Podstawowy zakres obowiązków Stażysty/ki: 

‒ Obsługa urządzeń laboratoryjnych. 

‒ Sprawdzanie wag analitycznych. 

‒ Wykonywanie analiz uwalniania substancji czynnych. 

‒ Przygotowywanie roztworów badanych do oznaczania zawartości substancji czynnych. 

‒ Oznaczanie zawartości wody metodą KFT. 

‒ Badanie czasu rozpadu tabletek 

Dział Rozwoju Technicznego (1 osoba)  

‒ Zapoznanie się ze specyfiką pracy w Dziale Rozwoju Technicznego;  

‒ Poznanie struktury dossier produktu leczniczego; 

‒ Poznanie Farmakopei Europejskiej i Farmakopei Polskiej; 

‒ Poznanie procedury zarządzania dokumentacją analityczną w przedsiębiorstwie farmaceutycznym. 

Podstawowy zakres obowiązków Stażysty/ki: 

‒ opracowanie Instrukcji Analitycznej i Specyfikacji Wyrobu Gotowego 

‒ opracowanie Instrukcji Analitycznej i Specyfikacji Substancji Czynnej 

‒ opracowanie Instrukcji Analitycznej i Specyfikacji Substancji Pomocniczej 

‒ opracowanie Instrukcji Analitycznej i Specyfikacji Materiału Opakowaniowego 

Dział Formulacji i Technologii (1 osoba)  

‒ Zapoznanie się ze specyfiką pracy w Dziale Formulacji i Technologii oraz z zasadami pracy w 

laboratorium; 

‒ Zapoznanie z magazynem i surowcami stosowanymi podczas rozwoju form stałych leków (typy, 

charakterystyka, fizykochemia, zastosowanie,  specyfikacje, karty charakterystyki); 

‒ Udział w planowaniu nowych eksperymentów - metodyka projektowania nowych formulacji leku 

generycznego; 

‒ Ocena jakości wytworzonych form farmaceutycznych – metody i badania w teorii i praktyce; 
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‒ Obsługa urządzeń skali laboratoryjnej w realizacji procesów mieszania, granulacji, ekstruzji, 

tabletkowania, kapsułkowania, powlekania, blistrowania; 

‒ Obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej w praktycznej analizie półproduktów i produktów; 

‒ Podstawowe zasady pracy w systemie GMP. Procedury instrukcje: tworzenie i stosowanie. 

Podstawowy zakres obowiązków Stażysty/ki: 

‒ Współudział w planowaniu eksperymentów;  

‒ Tworzenie dokumentów techniczno-technologicznych i systemowych GMP 

‒ Obsługa urządzeń laboratoryjnych dostępnych w dziale Formulacji; 

‒ Wykonywanie analiz fizykochemicznych oraz interpretacja uzyskanych wyników. 

 
Wymagania:  

Zaangażowanie, chęć rozwoju 

Dyspozycyjność, komunikatywność 

Umiejętność analitycznego myślenia 

Nastawienie na jakość w wykonywaniu zadań 
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Biofana sp. z o.o. 

ul. Przytorze 1 99-300 Kutno,  
 

2 miejsca stażowe  

 

Laboratorium formulacji: (do 2 osób) 

‒ Opracowywanie stałych postaci leków 

‒ Opracowywanie płynnych i półstałych postaci leków 

 

Wymagania 

‒ Wykształcenie wyższe: biologia, biotechnologia, chemia, farmacja lub pokrewne 

‒ Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych 

‒ Umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych (chromatograf cieczowy, gazowy, spektrofotometr) 

‒ Mile widziane praktyki w zakładzie farmaceutycznym 

‒ Dobra znajomość pakietu Ms Office 

‒ Znajomość wymagań dobrej praktyki wytwarzania 

‒ Dokładność, sumienność, zaangażowanie 

‒ Umiejętność pracy zespołowej i umiejętności organizacyjne 

‒ Dobra znajomość języka angielskiego 
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DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa 

ul. Kinga C. Gillette 11, 94-406 Łódź 
 

Deklarowana liczba studentów do przyjęcia na praktyki: 6 osób  

 

Celem  stażu  jest  przygotowanie  studentów  do  pracy  w  Dziale  Jakości i Audytu Wewnętrznego Hurtowni 

Farmaceutycznej  zgodnie  z obowiązującymi  w  farmacji  zasadami  DPD, pracą  z dokumentacją 

 jakościową  w postaci procedur systemowych i operacyjnych oraz dokumentacją specyfikującą. Ponadto 

zapewniamy  poznanie  procesów  przebiegających  w  hurtowni farmaceutycznej, w szczególności: 

- zapoznanie  z  zasadami  nadzoru  nad  produktem,  tworzeniem planów kontroli wewnętrznej,  

- elementy dotyczące bezpieczeństwa i jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa famakoterapii i 

opieki farmaceutycznej, 

- zapoznanie  się  z  zasadami  obrotu  hurtowego  z  uwzględnieniem  kwalifikacji  dostawców  i klientów, 

 transportem,  przyjmowaniem  dostaw,  przechowywaniem  produktów  leczniczych oraz kompletacją i 

wydaniem do hurtowni lub apteki, 

- zapoznanie  się  z  procesem  reklamacji  i  zwrotów,  ze  szczególnym  uwzględnieniem reklamacji 

jakościowych, 

- elementy prawa farmaceutycznego oraz rozporządzeń towarzyszących w codziennej pracy farmaceuty, 

 

Wymagania 

studenci ostatnich lat studiów kierunku farmacja, 

- nastawienie na ciągły rozwój i naukę, 

- bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność, zaangażowanie w pracę, kreatywność, inicjatywa, 

- posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych lub orzeczenia lekarskiego do celów 

sanitarno-epidemiologicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Projekt „Employ-Farm. Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” (POWR.03.01.00-00-S060/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Mabion S.A. 

Kompleks Naukowo-Przemysłowy Biotechnologii Medycznej;  

ul. gen. Mariana Langiewicza 60, 95-050 Konstantynów Łódzki 

Do 5 miejsc stażowych 

Stanowisko: Stażysta – referent ds. badań klinicznych (opis stanowiska i podstawowe obowiązki) 

- wsparcie w weryfikacji prowadzenia badan klinicznych zgodnie z wytycznymi GCP i protokołem badania 

klinicznego 

- wsparcie w tworzeniu procedur operacyjnych i dokumentacji regulacyjnej 

- wsparcie w tworzeniu dokumentacji rejestracyjnej 

- dokumentacja pracy zgodnie z systemem jakości GMP i/lub GLP. 

Wymagania: wiedza z zakresu prowadzenia, monitoringu badań klinicznych i przedklinicznych, znajomość 

zagadnień związanych z GMP, GCP, GLP, umiejętność pracy z literatura naukową, znajomość prawa 

farmaceutycznego, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, bardzo dobra 

organizacja czasu pracy. 

Stanowisko: Stażysta – Biotechnolog (opis stanowiska i podstawowe obowiązki) 

- zaangażowanie w czynności związane z rozwojem, optymalizacją i kwalifikacją biologicznej i 

fizykochemicznej analizy białek rekombinowanych ( w tym przeciwciał monoklonalnych) 

- udział w optymalizacji etapu fermentacji (hodowle komórek ssaczych, skala laboratoryjna) przeciwciała 

monoklonalnego – analityka białek i kontrola warunków fermentacji 

- udział w panelu analiz biopodobieństwa i biorównoważności leków biopodobnych 

- udział w wyprowadzaniu stabilnych linii komórek ssaczych 

- dokumentacja pracy zgodnie z wytycznymi systemu jakości DPW i/lub DPL 

Wymagania: Znajomość biochemicznych i fizykochemicznych metod analizy białek; doświadczenia z 

zakresu prowadzenia kultur linii komórek ssaczych; znajomość technik immunoenzymatycznych; znajomość 

technik biologii molekularnej, inżynierii genetycznej; umiejętność pracy z literaturą naukową; znajomość 

języka angielskiego (w mowie i w piśmie); umiejętność pracy w zespole. 

Stanowisko: Stażysta – Biochemik (opis stanowiska i podstawowe obowiązki) 

- -zaangażowanie w czynności związane z rozwojem i optymalizacją procesu oczyszczania białek 

rekombinowanych ( w tym przeciwciał monoklonalnych) 

- udział w rozwoju, optymalizacji, kwalifikacji i walidacji fizykochemiczych metod analizy białek 

rekombinowanych  

- udział w optymalizacji etapu fermentacji na poziomie fizykochemicznej analizy przeciwciała 

monoklonalnego 

- dokumentacja pracy zgodnie z wytycznymi systemu jakości DPW i/lub DPL 
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Wymagania: Znajomość biochemicznych i fizykochemicznych metod analizy białek; merytoryczne podstawy 

z zakresu chromatografii białek (oczyszczanie białek: chromatografia powinowactwa, jonowymienna i 

analityka białek: chromatografia jonowymienna, odwróconych faz, sito molekularne); merytoryczne podstawy 

z zakresu analizy białek z zastosowaniem spektroskopii mas (mapowanie peptydowe, analiza profilu 

glikozylacji białka, analiza stopnia biotynylacji białka i inne); umiejętność pracy z literaturą naukową; 

znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie); umiejętność pracy w zespole. 
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Phytopharm Klęka S.A. Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  

Do 4 miejsc stażowych 

Dział Zapewnienia Jakości i Kontroli Jakości: 

Zespół Zapewnienia Jakości ds. Operacyjnych (1 osoba) 

Zespół Analiz Mikrobiologicznych (2 osoby – nie w równoległych terminach) 

 

▪ Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego; 

▪ Szczegółowe zapoznanie się z zasadami funkcjonowania działu zapewnienia jakości w firmie 

farmaceutycznej; 

▪ Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją jakościową firmy, 

▪ Nabycie umiejętności teoretycznych oraz praktycznych niezbędnych do wykonywania podstawowych 

analiz prób produktów (wykonywanie oznaczeń ilościowych i jakościowych zgodnie z prawem 

farmaceutycznym) 

 

Dział Badań i Rozwoju (1 osoba) 

▪ Zapoznanie się z procedurami tworzenia i rozwoju nowych produktów; 

▪ Zapoznanie się z planowaniem przebiegu prac rozwojowych; 

▪ Zapoznanie się i udział w opracowaniu receptur 

▪ Zapoznanie się z opracowaniem i projektowaniem sposobu wytwarzania w skali laboratoryjnej oraz z 

skali laboratoryjnej na skalę produkcyjną; 

▪ Zapoznanie się z podejściem do rozwoju nowych metod analitycznych i ich walidacji 

 

Wymagania:  
▪ Podsiadanie aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej  

▪ Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem 

▪ Znajomość podstawowego wyposażenia laboratoryjnego będzie dodatkowym atutem. 

▪ Kompetencje osobowe: dokładność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność. 
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Polfarmex S.A. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno 
 

5 miejsc stażowych  

Kontrola jakości: (do 4 osób) 

‒ prowadzenie analiz materiałów wyjściowych 

‒ prowadzenie analiz materiałów opakowaniowych, półproduktów fazowych oraz wyrobów gotowych 

‒ dokumentowanie czynności zgodnie z systemem GMP 

‒ uczestniczenie w procesie ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu GMP 

Laboratorium biotechnologiczne: (1 osoba) 

‒ asystowanie w procesach laboratorium biotechnologicznego 

‒ przygotowywanie odczynników, pożywek, buforów 

‒ pomoc przy tworzeniu instrukcji urządzeń, instrukcji postępowania 

Wymagania 

‒ wykształcenie wyższe: biologia, biotechnologia, chemia, farmacja lub pokrewne 

‒ książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych 

‒ umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych (chromatograf cieczowy, gazowy, spektrofotometr) 

‒ mile widziane praktyki w zakładzie farmaceutycznym 

‒ dobra znajomość pakietu Ms Office 

‒ znajomość wymagań dobrej praktyki wytwarzania 

‒ dokładność, sumienność, zaangażowanie 

‒ umiejętność pracy zespołowej i umiejętności organizacyjne 

‒ dobra znajomość języka angielskiego 
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Producencka Centrala Farmaceutyczna Procefar Sp. z o.o. - HASCO-LEK 

ul. Żmigrodzka 242e, 51-131 Wrocław  

Do 2 miejsc stażowych 

 

1. Pion Farmacji Łódź - 2 osoby  

 

Przewidziane zadania:  

wsparcie w weryfikacji okresowej klientów pod kątem farmaceutycznym, 

weryfikacja poprawności zapisów z czynności obrotu hurtowego,  

udział w prowadzeniu ewidencji, 

szkoleń pracowniczych z systemu jakości,  

inne bieżące. 

Wymagania: Oczekiwane umiejętności: dokładność, umiejętność szybkiego uczenia się; Znajomość 

języków obcych: nie wymagana 
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Neuca S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń  

Do 13 miejsc stażowych (1 osoba/Oddział – oddziały wymienione poniżej). 

W ramach pracy w dziale farmacji i zapewnienia jakości, dziale logistyki magazynowej produktów 

leczniczych oraz dziale transportu produktów leczniczych program stażu przewiduje zapoznanie się między 

innymi z: 

- praktycznym zastosowaniem prawa farmaceutycznego w hurtowni farmaceutycznej i dystrybucji produktów 

leczniczych 

- zasadami przestrzegania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej - DPD 

- zasadami tworzenia, przestrzegania i prawidłowego nadzorowania systemu zarządzania jakością w hurtowni 

farmaceutycznej 

- sposobem nadzorowania funkcjonowania hurtowni farmaceutycznej 

- rodzajami prowadzonej dokumentacji  

- zasadami współpracy z agencjami rządowymi 

Lokalizacje:  

Centra dystrybucyjne (ze zautomatyzowaną linią kompletującą dostawy do aptek): Ołtarzew pod 

Warszawą, Wrocław, Katowice, Pabianice oraz pozostałe oddziały: Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, 

Lublin, Kielce, Rzeszów, Nowy Sącz i Zielona Góra. 

Wymagania:  

Wymagania formalne 

i kwalifikacje 

Niezbędne  Pożądane 

Wykształcenie Student 5 roku farmacji   

Doświadczenie   Znajomość nazewnictwa produktów 

leczniczych  

Praktyki  Odbyte praktyki w aptece 

ogólnodostępnej lub szpitalnej 

  

Kompetencje     

Wiedza  Znajomość Prawa Farmaceutycznego i 

rozporządzenia DPD 

  

Umiejętności Biegła obsługa komputera i systemów 

informatycznych,  

  

Cechy Osobowościowe Komunikatywność Umiejętność pracy w systemie 

zadaniowym i zespole 

Preferencje i warunki   Kreatywność, pozytywne nastawienie 

do wyzwań 

Inne warunki Możliwość odbywania stażu w trybie 

zmianowym 
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Delfarma Sp. z o.o., Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź 

Do 4 miejsc stażowych  

Celem stażu jest przygotowanie studentów do pracy w Działach Jakości pracujących z 

obowiązującymi w farmacji zasadami GMP i GDP, z pracą z dokumentacją jakościową w 

postaci procedur systemowych oraz operacyjnych oraz dokumentacją specyfikującą. 

Ponadto istnieje możliwość poznania przebiegu procesów przebiegających w hurtowni 

farmaceutycznej oraz w wytwórni, a szczególnie: 

- zapoznanie z zasadami nadzoru nad produktem i opakowaniami, rozliczeniem procesów, 

tworzeniem planów kontroli wewnątrzprocesowej 

- zapoznanie się z zasadami obrotu hurtowego z uwzględnieniem kwalifikacji dostawców i 

klientów, transportem, przyjmowaniem dostaw, przechowywaniem produktów leczniczych 

oraz kompletacją i wydaniem do hurtowni lub apteki 

- zapoznanie się z procesem reklamacji i zwrotów, ze szczególnym uwzględnieniem 

reklamacji jakościowych 

- zapoznanie się z obrotem hurtowym produktów z grupy narkotyków i psychotropów 

- zapoznanie się z procesami rejestracji produktów w ramach importu równoległego oraz 

przygotowaniem wzorów materiałów opakowaniowych  


