
                                                       Uchwała Nr 21 /V/2008 
Podkarpackiej Okręgowej 

Rady Aptekarskiej 
z 9 czerwca 2008 roku 

 
 
w sprawie: wydawania zaświadczeń potwierdzających ubieganie się przez magistrów 
farmacji o prawo wykonywania zawodu. 
 
 
Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 9  poz. 108 z późn. zm.) Podkarpacka Okręgowa Rada 
Aptekarska uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Farmaceuta wpisany na listę członków POIA, do czasu otrzymania  dokumentu „Prawo 
Wykonywania Zawodu Farmaceuty”, otrzymuje „Zaświadczenie” wydane przez Podkarpacką 
Okręgową Radę Aptekarską.  
 
  

§ 2 
 

1. Zaświadczenie potwierdza wpis na listę POIA i złoŜenie przez farmaceutce dokumentów 
określonych w art. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 9 poz. 108 r. z późn. zm.) będących podstawą do przyznania 
przez okręgową radę aptekarską pwz. 
2. Zaświadczenie waŜne jest tylko z zaświadczeniem lub odpisem dyplomu wydanym przez 
uczelnię medyczną potwierdzającym fakt ukończenia studiów i uzyskania tytułu magistra. 
3. Zaświadczenie waŜne jest do czasu złoŜenia przez farmaceutę ślubowania i odebrania 
prawa wykonywania zawodu nie dłuŜej niŜ 4 miesiące od wydania zaświadczenia.  
4. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się moŜliwość wydania kolejnego zaświadczenia.  
5. Treść zaświadczenia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3 
 

Zaświadczenie wystawione przez  Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską podpisuje Prezes  
lub Zastępca Prezesa Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wskazany przez Prezesa 
PORA. 
 

 
§ 4 
 

Zaświadczenie  odbiera osobiście farmaceuta lub przesłane jest listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty przez biuro POIA na adres wskazany przez 
farmaceutę. 

 
 



 
 
 
 
§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 roku  
 i ma zastosowanie do wszystkich farmaceutów, którzy złoŜyli dokumenty o wpis 
 i przyznanie prawa wykonywania zawodu do Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej od 
1 kwietnia 2008 roku 
 
 
 
 

Sekretarz       Prezes 

Podkarpackiej Okręgowej     Podkarpackiej Okręgowej 

       Rady Aptekarskiej w Rzeszowie   Rady Aptekarskiej w Rzeszowie 

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

            
  



Zał. Nr 1 
ZAŚWIADCZENIE 

 
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska zaświadcza, iŜ mgr farm. 
…………………………………………………………………………… ……… 
/ imię i nazwisko /                                            / data, miejsce urodzenia/ 
 
złoŜył/a do biura Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie 
dokumenty określone w art. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku                   
o izbach aptekarskich ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 9 poz. 108                   
z późn. zm) i wniósł/a o wpis na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej i przyznanie prawa wykonywania zawodu. 
Zaświadczenie waŜne jest do czasu złoŜenia przez farmaceutę ślubowania                 
i odebrania prawa wykonywania zawodu nie dłuŜej niŜ 4 miesiące od wydania 
zaświadczenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska zaświadcza, iŜ mgr farm. 
…………………………………………………………………………… ……… 
/ imię i nazwisko /                                            / data, miejsce urodzenia/ 
 
złoŜył/a do biura Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie 
dokumenty określone w art. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku                   
o izbach aptekarskich ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 9 poz. 108                   
z późn. zm) i wniósł/a o wpis na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej i przyznanie prawa wykonywania zawodu. 
Zaświadczenie waŜne jest do czasu złoŜenia przez farmaceutę ślubowania                 
i odebrania prawa wykonywania zawodu nie dłuŜej niŜ 4 miesiące od wydania 
zaświadczenia.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska zaświadcza, iŜ mgr farm. 
…………………………………………………………………………… ……… 
/ imię i nazwisko /                                            / data, miejsce urodzenia/ 
 
złoŜył/a do biura Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie 
dokumenty określone w art. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku                   
o izbach aptekarskich ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 9 poz. 108                   
z późn. zm) i wniósł/a o wpis na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej i przyznanie prawa wykonywania zawodu. 
Zaświadczenie waŜne jest do czasu złoŜenia przez farmaceutę ślubowania                 
i odebrania prawa wykonywania zawodu nie dłuŜej niŜ 4 miesiące od wydania 
zaświadczenia.  
 
 
 
 


