
Uchwała Nr 5 /VI/2011 
Podkarpackiej Okręgowej 

Rady Aptekarskiej 

z dnia 16 grudnia 2011 r. 

 

 

w sprawie: powołania składu i określenie zakresu czynności Komisji ds. wykonywania 
zawodu farmaceuty. 
 
 

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich 
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 poz. 856 z późn. zm.) oraz  § 6 ust. 1 Regulaminu 
Okręgowej Rady Aptekarskiej, Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska postanawia co 
następuje: 

 

§ 1 

 

Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska w skład Komisji ds. wykonywania zawodu 
farmaceuty powołuje: 
mgr farm. Ewa Bilska – Zastępca Przewodniczącego  
mgr farm. Lidia Czyż - Sekretarz 
dr n farm. Lucyna Samborska  
 
  
 

§ 2 

1.PORA ustala następujący zakres zadań i uprawnień Komisji: 

- weryfikacja dokumentów niezbędnych do uzyskania prawa wykonywania zawodu 
farmaceuty oraz wydania powtórnego dokumentu prawo wykonywania zawodu w miejsce 
utraconego lub zniszczonego, 

- przygotowywanie opinii w sprawie stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki 
przez kandydata na stanowisko kierownika apteki ogólnodostępnej i szpitalnej, 

- potwierdzanie uprawnień kandydata na stanowisko hurtowni farmaceutycznej, 

- przygotowywanie opinii w sprawie dalszego pełnienia funkcji kierownika apteki, który 
ukończył 65 lat, 



- przygotowywanie opinii w sprawie odbycia stażu przypominającego przez farmaceutę, który 
miał przerwę w wykonywaniu zawodu w aptece przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu 
ostatnich 6 lat, 

- przygotowywanie opinii dla farmaceuty nadzorującego odbywanie praktyki zawodowej 
przez studenta farmacji w aptece -  pod kątem prowadzonego procesu dydaktycznego, 

   

2.Przy rozpoznaniu spraw Komisja działa w składzie dwuosobowym wyznaczonym przez 
Przewodniczącego Komisji i zbiera się w zależności od potrzeb. 

3. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Sekretarz       Prezes 
Podkarpackiej Okręgowej     Podkarpackiej Okręgowej 
        Rady Aptekarskiej           Rady Aptekarskiej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 1 

 Protokół 

Komisji ds. prawa wykonywania zawodu 
 
 
Komisja ds. prawa wykonywania zawodu w składzie: 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………….. 
 
po przeanalizowaniu w dniu ……………………………………… dokumentów przekazanych przez 
biuro Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej  
Pani………………………………………………………………. kandydata na stanowisko 
kierownika: 
  ………………………………………………………………………………………………….......... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
postanawia : pozytywnie zaopiniować – udzielić rękojmi Pani………………........................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………. 
 
Uzasadnienie: 
 
 ………………………………………………………………………………………................. 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Członkowie Komisji: 
 
………………………………………. 
………………………………………. 
……………………………………… 
 


