
Uchwała Nr  20 /VI/2013 

Podkarpackiej Okręgowej 

Rady Aptekarskiej 

z dnia 21 maja 2013 roku 

w sprawie:  szkoleń ciągłych farmaceutów wykonujących zawód w aptece lub hurtowni 

farmaceutycznej 

 

Na podstawie art. 29 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2008 r.  Nr 136 r. poz. 856) w związku z par. 2 ust. 2 i par. 7 ust. 5 i 6 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie ciągłych szkoleń 

farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 

132 poz. 1238),  Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska uchwala co następuje: 

 

                                                                          §1 

1. Obowiązkowi szkoleń ciągłych podlegają tylko farmaceuci wykonujący zawód                    

w aptece lub hurtowni farmaceutycznej. 

2. Farmaceuci wykonujący zawód poza apteką lub hurtownią farmaceutyczną, nie mają 

obowiązku uczestniczenia w szkoleniach ciągłych. 

3. Każdorazową zmianę miejsca wykonywania zawodu, wpływającą na obowiązek 

szkolenia ciągłego, farmaceuta jest obowiązany zgłosić  w formie pisemnej do biura 

POIA w terminie 30 dni od daty zmiany.  

4. W przypadku powrotu  farmaceuty do pracy w aptece lub hurtowni farmaceutycznej, 

po zaprzestaniu pracy w tych placówkach w trakcie trwania 5-letniego okresu 

edukacyjnego,  uchwałą PORA  przedłuża się  okres edukacyjny o 24 miesiące licząc 

od następnego roku, celem uzyskania brakujących punktów edukacyjnych. 

Wyjątkowo, w indywidualnych przypadkach,  na pisemny  wniosek farmaceuty,                      

po uzyskaniu 75 punktów edukacyjnych przed zaprzestaniem wykonywania pracy                     

w aptece lub hurtowni,  zalicza się   przerwany okres edukacyjny. 

 

§2 

1. Wymagany, 5-letni  okres edukacyjny, może być przedłużony przez Okręgowa Radę 

Aptekarską na uzasadniony wniosek farmaceuty, skierowany  do Prezesa PORA,                   

o  okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 24 miesiące. 

2. Wniosek o przedłużenie okresu edukacyjnego należy złożyć na piśmie do biura POIA, 

najpóźniej do 31 października ostatniego roku indywidualnego okresu edukacyjnego. 

3. Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia 

okresu edukacyjnego w formie uchwały,  na najbliższym posiedzeniu licząc od daty 

złożenia wniosku. 

4. Przedłużenie  okresu edukacyjnego rozpoczyna się od 1 stycznia następnego roku, po 

zakończeniu danego okresu edukacyjnego i trwa przez okres wskazany we wniosku. 

5. Przedłużenie okresu edukacyjnego nie zwalnia  farmaceuty od rozpoczęcia następnego 

okresu edukacyjnego. 

 

 

 §3 

W razie niedopełnienia obowiązku ustawowego, wskazanego w art. 89e ustawy z dnia                       

6 września 2001r. prawo Farmaceutyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271                   



z późn. zm.) Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska kieruje wniosek o wszczęcie 

postępowania w tej sprawie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy POIA. 

 

§4 

Traci moc: 

1/  Uchwała nr 26/V/2008 PORA z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie szkoleń ciągłych 

farmaceutów 

2/  Uchwała nr 33/V/2009 PORA  z dnia 21 maja 2009r. w sprawie określenia sposobu                    

i terminu rozliczenia pierwszego okresu edukacyjnego szkoleń ciągłych farmaceutów 

3/  Uchwała nr 36/V/2011 PORA z dnia 7 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nie 

podleganiu obowiązkowi szkoleń ciągłych farmaceutów. 

 

§5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz  PORA                                                                                      Prezes PORA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


