Uchwała Nr 36 /V/2011
Podkarpackiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej
z dnia 7 marca 2011 roku
w sprawie: stwierdzenia nie podlegania obowiązkowi szkoleń ciągłych farmaceutów

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 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.PORA stwierdza, że obowiązkowi szkoleń ciągłych nie podlegają farmaceuci, którzy przed
ukończeniem danego pięcioletniego okresu edukacyjnego lub w ciągu dwóch lat następnych,
o które można było przedłużyć czas trwania okresu edukacyjnego przestały wykonywać
zawód w aptece lub hurtowni i nie zamierzają go wykonywać w przyszłości oraz osoby
zatrudnione w NFZ i WIF.
2. Zaprzestanie wykonywania zawodu oznacza zakończenie zatrudnienia w aptece lub
hurtowni potwierdzone oświadczeniem farmaceuty zgodnym z prawda i stanem faktycznym.
W razie wątpliwości PORA może wezwać farmaceutę do przedłożenia stosownych
dokumentów np. kopii świadectwa pracy.
3. Oświadczenie skierowane do Podkarpackiej Okręgowej Radzie Aptekarskiej należy złożyć
w biurze POIA w terminie trzech miesięcy od daty zaprzestania wykonywania zawodu.
Oświadczenia złożone do chwili podjęcia niniejszej uchwały zachowują swoją ważność.
§2
W razie niedopełnienia obowiązku szkolenia ciągłego przez osoby zatrudnione w aptece lub
hurtowni, inne niż opisane w § 1 ust. 1 i 2, Komisja nauki i szkoleń ciągłych po
przeprowadzonej analizie realizacji obowiązku szkoleń przez farmaceutów, składa
sprawozdanie PORA, która w uzasadnionych przypadkach może skierować wnioski do
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy POIA dotyczące naruszenia art. 89 e ustawy
z dnia 6 września 2001r, tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 o izbach
aptekarskich.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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