
Uchwała Nr 35/V/2010 
Podkarpackiej Okręgowej 

Rady Aptekarskiej 
z dnia 14 maja 2010 r. 

 
w sprawie: zasad działania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniu rękojmi 
należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika  
 
 

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)  w celu wykonania Uchwały                               
Nr IV/125/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie trybu 
postępowania przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na 
stanowisko kierownika apteki, Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska postanawia co 
następuje: 

 
 

§ 1 
 
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska ustala zasady działania Komisji ds. wykonywania 
zawodu farmaceuty oraz Prezesa PORA i Prezydium PORA przy stwierdzaniu rękojmi 
należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika: 
  
1.Wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki następuje na wniosek: 

a. dla nowo-otwieranej apteki - Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, 
b. dla działającej apteki - podmiotu prowadzącego aptekę lub farmaceuty. 

przesłanego bezpośrednio do PORA lub za pośrednictwem innej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej. 
 
2. Wniosek składany przez podmiot prowadzący aptekę lub farmaceutę do biura 
Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej powinien zawierać wskazanie z imienia                      
i nazwiska kandydata na kierownika apteki, jego adres zamieszkania, adres apteki  w jakiej  
ma być zatrudniony  kierownik. Do wniosku należy dołączyć wypełniony kwestionariusz 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
3. W przypadku nowo-otwieranej apteki kandydat na kierownika powinien przesłać 
bezpośrednio do biura POIA wypełniony kwestionariusz stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 
4. Po wpłynięciu wniosku o wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki wraz                         
z wypełnionym przez kandydata na kierownika apteki kwestionariuszem, Przewodniczący lub 
Zastępca zwołuje Komisję ds. wykonywania zawodu farmaceuty w składzie co najmniej 
trzyosobowym. 
  
5. W przypadku farmaceuty ubiegającego się o stanowisko kierownika apteki po raz 
pierwszy, Komisja przeprowadza z nim rozmowę. 
 
6. Komisja  bada czy kandydat na kierownika apteki: 

1. spełnia wymogi formalne zakreślone w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, 
2. był karany prawomocnie przez Sąd Aptekarski za postępowanie objęte 

odpowiedzialnością farmaceuty, 



3. ma wszczętą i prowadzona jest sprawa na podstawie art. 18 ustawy o izbach 
aptekarskich, 

4. został prawomocnie ukarany zakazem wykonywania zawodu farmaceuty lub zakazem 
zajmowania określonego stanowiska lub prowadzenia określonej działalności 
gospodarczej, 

5. dopełnił obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych określony w art. 89 e 
Prawa farmaceutycznego w ostatnim zakończonym okresie edukacyjnym 

6. posiada znajomość przepisów prawa związanych z kierowaniem apteką  
 
7. Komisja przeprowadzając postępowanie wyjaśniające korzysta z informacji zawartych                
w rejestrze farmaceutów, dokumentów znajdujących się w aktach farmaceutów w biurze 
POIA podejmuje inne niezbędne działania konieczne do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. 
 
8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza protokół i o jego 
treści zawiadamia  Prezydium PORA w celu podjęcia stosownej uchwały. 
 
9. Uchwałę o zajęciu stanowiska przez Prezydium PORA w sprawie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki podpisaną przez członków Prezydium doręcza się podmiotowi, który 
zwrócił się o wydanie rękojmi oraz kandydatowi na kierownika  z pouczeniem o odwołaniu. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3 
 
Uchyla się Uchwałę Nr 14/V/2007 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej                                  
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zasad działania Komisji oraz organów PORA przy 
stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko 
kierownika. 
 
 
 

Sekretarz       Prezes 
Podkarpackiej Okręgowej     Podkarpackiej Okręgowej 

Rady Aptekarskiej                   Rady Aptekarskiej 
 

mgr farm. Lidia Czyż     dr n. farm. Aleksander Czarniawy
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


