
Uchwała Nr 24 /IV/2006 
Podkarpackiej Okręgowej 

Rady Aptekarskiej 
z 13 marca 2006 roku 

 
w sprawie: uroczystego wręczenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty. 
 
 

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich 
(tekst jednolity Dz. U. nr 9 z 2003 roku poz. 108) Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Uroczyste wręczanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty zwane w dalszej części 
uchwały wręczaniem, następuje najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia przez 
Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską uchwały stwierdzającej prawo wykonywania 
zawodu farmaceuty 
 

§ 2 
1. Wręczenie prawa wykonywania zawodu poprzedza przyrzeczenie złoŜone przez 

farmaceutę w obecności członków Prezydium PORA. 
2. Treść przyrzeczenia odczytuje Prezes PORA lub wskazany przez niego członek 

Prezydium PORA, a farmaceuta/ci powtarzają. 
3. Przyjęcie przyrzeczenia farmaceuta potwierdza słowami „Przyrzekam”. 
4. Treść przyrzeczenia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

  
§ 3 

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty wręcza Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej lub Zastępca Prezesa Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wskazanego 
przez Prezesa PORA. 
 

§ 4 
Odbiór prawa wykonywania zawodu farmaceuty, farmaceuta potwierdza własnoręcznym 
podpisem złoŜonym w obecności pracownika Biura Podkarpackiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej na druku „Potwierdzenie odbioru prawa wykonywania zawodu farmaceuty” 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia w stosunku do praw wykonywania zawodu 
farmaceuty wydawanych począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 
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      Podkarpackiej Okręgowej                                           Podkarpackiej Okr ęgowej 
  Rady Aptekarskiej w Rzeszowie                                 Rady Aptekarskiej w Rzeszowie 
mgr farm. Stanisława Gołębiewska                            dr n. farm. Aleksander Czarniawy 



Załącznik Nr 1 
PRZYRZECZENIE 

FARMACEUTY 
przed otrzymaniem Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty 

 
 Znając zapisy prawa regulujące wykonywanie zawodu farmaceuty oraz zdając sobie 
sprawę z obowiązków wynikających z jego wykonywania przyjmuję Prawo Wykonywania 
Zawodu i przyrzekam: 

- całą swoją wiedzą słuŜyć potrzebującym, 
- ustawicznie ją pogłębiać, 
- sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe, 
- przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etyki Aptekarza RP, zwłaszcza w stosunku 

do pacjentów, kolegów i innych współpracujących pracowników ochrony zdrowia, 
- działać aktywnie na rzecz własnego środowiska, wspierając samorząd aptekarski 

i farmaceutyczne towarzystwa naukowe, zgodnie z Kartą Aptekarstwa Europejskiego 
 

 


