
Uchwała  Nr 14 /VI/2012 
z dnia 6 grudnia 2012 roku 

Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Rzeszowie 

 
 

 
w sprawie: objęcia patronatu nad gromadzeniem i ekspozycją zbiorów zabytków aptekarstwa 
Podkarpacia w aptece Galicyjskiego Rynku w  Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 

  
 

Na podstawie art. 29 pkt. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich               
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 z późn. zm.) oraz art. 16 Kodeksu Etyki Aptekarza 
Rzeczypospolitej Polskiej,  Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska w Rzeszowie uchwala, co 
następuje: 

 
 

§1 
 
Samorząd aptekarski obejmuje swoim zakresem działania troskę o dziedzictwo kulturowe aptekarzy 
oraz zachowanie materialnych zabytków aptekarstwa. 
 

 
§2 

 
Porozumienie zawarte pomiędzy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku                    
a Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską w Rzeszowie, podpisane w dniu 10 sierpnia 2012 roku, 
daje podstawę współpracy przedstawicieli POIA z pracownikami MBL w zakresie podstawowych 
funkcji muzeum – ochronnych, edukacyjnych i estetycznych, dotyczących zabytków aptekarstwa 
Podkarpacia i objęcia patronatem działań w tym zakresie. 
Patronat będzie polegał na: 

1. współpracy przedstawicieli POIA z pracownikami MBL sprawującymi pieczę                    
nad aptekarskimi zbiorami, w tym fachowej konsultacji w zakresie opisu                               
i wyeksponowania zabytków oraz pomocy w sporządzaniu dokumentacji ich dotyczącej; 

2. popularyzacji zbiorów w  środowisku aptekarskim; 
3. upowszechnianiu wiedzy na temat roli zabytków w środowisku aptekarskim poprzez ich 

gromadzenie, prezentację oraz publikację w wydawnictwach POIA;  
4. organizacji konferencji dotyczących historii podkarpackiego aptekarstwa na terenie MBL. 

 
 

  
§3 
 

Ze strony POIA nadzór nad realizacją działań w zakresie całokształtu opieki nad zabytkami zawodu 
sprawować będzie Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska w ramach bieżącej działalności. 
 
 

      §4 
 
Dla realizacji założonych celów patronatu, PORA zwraca się do wszystkich Aptekarzy, którzy 
związani są uczuciowo z zabytkami zawodu, tych, którzy w przedmiotach                               
o wielowiekowej tradycji widzą urodę, również tych, którzy chcieliby zachować pamięć                     



o swoich Przodkach – z Apelem: 
przekażmy swoje pamiątki   do miejsca, gdzie będą z całym pietyzmem przechowane a ich wartość 
omówiona i udostępniona dla wszystkich zainteresowanych historią farmacji. Wszystkich, którzy 
posiadają dokumenty, naczynia apteczne i inne utensylia, książki tematycznie związane                             
z działalnością aptek w wieku XIX i XX zachęcamy by swoje zbiory lub pojedyncze egzemplarze 
chociażby starych recept przekazali dla wyeksponowania w ogólnodostępnych muzeach, przede 
wszystkim w Aptece w Rynku Miasteczka Galicyjskiego w Sanoku 
Nie czekajmy – każdy zniszczony zabytek pomniejsza wiedzę o naszej tradycji ! 
 
 

             §5 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
 
 
 
 
        Sekretarz                                                                                                  Prezes 
Podkarpackiej Okręgowej                                                                  Podkarpackiej Okręgowej 
    Rady Aptekarskiej                                                                                   Rady Aptekarskiej 


