
Uchwała nr 23/VI/2013 

Podkarpackiej Okręgowej 

Rady Aptekarskiej 

z 19 sierpnia 2013r. 

 

w sprawie: procedury przyznania i wydania  prawa wykonywania zawodu - dokumentu 

potwierdzającego uprawnienia magistra farmacji 

 

 

na podstawie art. 29 ust.7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich                    

( t. j. z 2008r. Nr 136 poz. 856)  Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

1/ Farmaceuta zamierzający wykonywać zawód na terenie POIA, w celu uzyskania prawa 

wykonywania zawodu, składa do biura Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wniosek 

o wpis na Listę członków POIA oraz dokumenty zgodnie z  art. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 

1991r. o izbach aptekarskich  ( t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 136 poz. 856)  to jest:  

1.  dyplom potwierdzający ukończenie studiów na kierunku farmacja i uzyskanie tytułu 

magistra farmacji zgodnie z art. 2 b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach 

aptekarskich   ( t. j. Dz. U. z  2008r. Nr 136 poz. 856) – a do czasu jego wydania  

zaświadczenie  o odbyciu  studiów wyższych na kierunku farmacja,  

2.  orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na 

wykonywanie zawodu farmaceuty, 

3.  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa  umyślne 

przeciwko  życiu i zdrowia 

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 

6.  dwa zdjęcia paszportowe. 

2/ Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska podejmuje  uchwałę o przyznaniu prawa 

wykonywania zawodu, zawierającą numer nadany farmaceucie wpisany do prawa 

wykonywania zawodu, w terminie 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów, w tym 

odpisu dyplomu lub jego oryginału.  

 

3/ Po uprawomocnieniu się uchwały o przyznaniu prawa wydania zawodu  następuje druk 

dokumentu prawo wykonywania zawodu.  

 

4/ Wydanie dokumentu prawo wykonywania zawodu następuje po  złożeniu przez farmaceutę 

uroczystego ślubowania. Ślubowanie powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki. O terminie 

ślubowania  PORA informuje farmaceutę, nie stawienie się farmaceuty  w wyznaczonym 

terminie ślubowania usprawiedliwia jedynie choroba. 

  



5/  Wydanie dokumentu prawo wykonywania zawodu następuje za potwierdzeniem odbioru 

przez farmaceutę,  na kserokopii prawa wykonywania zawodu  złożonego w aktach 

farmaceuty w biurze POIA. 

 

6/ W wyjątkowych przypadkach chorobowych/losowych, PORA podejmuje decyzje 

indywidualne w sprawie odbioru prawa wykonywania zawodu.  

. 

§ 2 
1. Farmaceuta wpisany na listę członków POIA, do czasu otrzymania dokumentu prawo 

wykonywania zawodu, otrzymuje Zaświadczenie wydane przez Podkarpacką Okręgową Radę 

Aptekarską. 

2. Zaświadczenie potwierdza wpis na listę POIA i złożenie przez farmaceutę dokumentów 

określonych w art. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U.                   

z 2008r. Nr 136, poz. 856) będących podstawą do przyznania przez PORA prawa 

wykonywania zawodu. 

3. Treść Zaświadczenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Zaświadczenie, okazywane przy podejmowaniu pracy, jest ważne tylko z zaświadczeniem lub 

odpisem dyplomu wydanym przez uniwersytet medyczny, potwierdzającym fakt ukończenia 

studiów i uzyskanie tytułu magistra -   do czasu  złożenia przez farmaceutę ślubowania                        

i otrzymania prawa wykonywania zawodu. 

5. Zaświadczenie wystawione przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską podpisuje Prezes 

lub Zastępca Prezesa Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wskazany przez Prezesa 

PORA. 

6. Zaświadczenie farmaceuta odbiera osobiście lub jest ono przesyłane  listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty przez biuro POIA na adres wskazany przez 

farmaceutę. 

§ 3 

Uchyla się: 

1/ Uchwałę Nr 20/V/2008 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia  

    9 czerwca 2008 roku w sprawie uroczystego wręczenia prawa wykonywania zawodu 

     farmaceuty. 

2/ Uchwałę Nr 21/V/2008 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia  

    9 czerwca 2008 roku w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających ubieganie się 

    przez magistrów farmacji o prawo wykonywania zawodu. 

 

 

§ 4 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

              Sekretarz PORA                                                                              Prezes PORA 

       

 

 



 

 
Zał. Nr 1     

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Podkarpacka   Okręgowa   Rada   Aptekarska   zaświadcza,  że   mgr   farm. 

 

………………………………………………………………………………….. 

/imię i nazwisko/                                                         /data, miejsce urodzenia/ 

 
złożył/a do biura Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie 

dokumenty określone w art. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach 

aptekarskich ( t.j.  z 2008r. Nr 136 poz. 856 ) i wniósł/a o wpis na listę członków 

Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i przyznanie prawa wykonywania 

zawodu. 

Zaświadczenie jest ważne tylko z zaświadczeniem lub odpisem dyplomu 

wydanym przez uniwersytet medyczny potwierdzającym fakt ukończenia 

studiów i uzyskania tytułu magistra – do czasu złożenia przez farmaceutę 

ślubowania i otrzymania prawa wykonywania zawodu.   

 


