
 
Uchwała Nr 62 /VII/2017 

z dnia 22 sierpnia 2017 r. 
Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie  

w sprawie upoważnienia Prezydium do podejmowania działania  
    w imieniu Rady       

tekst jednolity po poprawce   wniesionej Uchwałą Nr  24/VIII/2020 
             z dnia 21.04.2020 r.  

Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie                   
 

 
Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1496) uchwala się co następuje:              
 
      W związku z wejściem w życie Porozumienia z dnia 21.07.2017 r., zawartego 
pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym a Naczelną Radą Aptekarską w 
sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania 
zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub 
zmiany kierowników aptek, zostaje podjęta uchwała o następującej treści: 

	

§1 
 

Okręgowa Rada Aptekarska upoważnia Prezydium Rady do prowadzenia wszczynanych 
na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie 
(zwanego dalej WMWIF) z zastrzeżeniem  § 8 ust. 1 niniejszej Uchwały, postępowań w 
sprawach, w szczególności: 

1. wydawania opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych (§ 2 Porozumienia) 

2. wydawania opinii o kandydacie na kierownika apteki w sprawach ustanawiania lub 
zmiany kierowników aptek z wnioskiem o stwierdzenie, czy dana osoba daje 
rękojmię należytego prowadzenia apteki (§ 3 ust. 1 Porozumienia) 

3. potwierdzenia, czy osoba pełniąca funkcję kierownika, daje rękojmię należytego 
prowadzenia apteki (§ 3 ust. 2 Porozumienia) 

 
 

§2 
 

1. W postępowaniu z wniosku WMWIF w sprawie udzielania i cofania zezwoleń na    
     prowadzenie aptek ogólnodostępnych Okręgowa Rada Aptekarska zobowiązana  
     jest do wydania opinii i przesłania jej WMWIF w Olsztynie w terminie 14 dni od  
    daty wpływu wniosku do Biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie pod   
    rygorem uznania, że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w zakresie objętym wnioskiem. 
2. Okręgowa Rada Aptekarska upoważnia Prezydium Rady do wydawania opinii, o   
     której umowa w ust. 1 w formie uchwał. 
 

§3 
 

1. W postępowaniu z wniosku WMWIF w sprawie wydawania opinii o kandydacie    
   na kierownika apteki, w sprawie ustanawiania lub zmiany kierowników aptek  



   istniejących i nowych z wnioskiem o stwierdzenie, że dana osoba daję rękojmię  
   należytego prowadzenia apteki Okręgowa Rada Aptekarska upoważnia Prezydium  
   Rady do wydawania uchwał o udzieleniu rękojmi należytego prowadzenia apteki z   

   zastrzeżeniem § 4-6 niniejszej Uchwały. 
2. Prezydium Rady zobowiązane jest do wydania opinii, o której mowa w ust. 1 w   
      formie uchwały w terminie 21 dni od daty wpływu wniosku do Biura Okręgowej  
      Izby Aptekarskiej w Olsztynie. 

 
§4 

 
1. Farmaceuta ubiegający się o wydanie opinii stwierdzającej rękojmię należytego 
      prowadzenia apteki, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 
      a) Dyplom (kserokopia) 
      b) Prawo wykonywania zawodu farmaceuty (kserokopia) 
      c) Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji, jeżeli kandydatem na kierownika jest  
          osoba, która nie posiada 5-letniego stażu pracy (kserokopia) 
      d) Dokładny przebieg pracy zawodowej z podaniem izby aptekarskiej na terenie  
           której wykonywany był zawód 
      e) Oświadczenie, czy nie był karany z tytułu odpowiedzialności zawodowej i czy   
          nie toczy się wobec niego postępowanie, o którym mowa w ustawach o izbach   
          aptekarskich 
      f) Oświadczenie, że nie pełni funkcji kierownika w innej aptece, a jeśli tak, że   
          zaprzestanie pełnienia tej funkcji z dniem objęcia nowego stanowiska 
2. W uzasadnionych przypadkach Prezydium może również zażądać przedłożenia  
      innych dokumentów. 
 

§5 
 

1. Przed wydaniem opinii, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszej uchwały, Prezydium  
      Rady zobowiązuje farmaceutę do osobistego stawiennictwa w celu  
      przeprowadzenia rozmowy, chyba, że Prezydium postanowi inaczej. 
2. Rozmowę z kandydatem na kierownika przeprowadza Prezydium Okręgowej Rady  
      Aptekarskiej po uprzednim zawiadomieniu go o terminie rozmowy przez Biuro  
      Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. 
3. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności w szczególności stan epidemii COVID-19, 

przeprowadzenie rozmowy z kandydatem na kierownika, o której mowa w ust. 1, 
może być dokonane przez Prezydium Okręgowej Rady  Aptekarskiej przy pomocy 
środków porozumiewania się na odległość. 

4. W przypadku braku możliwości podjęcia uchwały spowodowanym niestawieniem 
się kandydata na kierownika w celu przeprowadzenia obowiązkowej rozmowy lub 
zaistnienia innych okoliczności, Prezydium zobowiązane jest niezwłocznie 
poinformować o tym fakcie WMWIF. 

 
 

§6 
 

1. Zobowiązuje się Prezydium Okręgowej Rady  Aptekarskiej, aby kandydat na  
     kierownika otrzymywał wraz z zaproszeniem na rozmowę wykaz aktów prawnych,  
     znajomość których obowiązuje kierownika apteki. 
 
 



 
 

§7 
 

1. W postępowaniu z wniosku WMWIF o wydanie opinii w sprawie potwierdzenia,  
      czy osoba pełniąca funkcję kierownika daje rękojmię należytego prowadzenia  
      apteki, Okręgowa Rada Aptekarska upoważnia Prezydium Rady do podjęcia  
      uchwały o stwierdzeniu rękojmi należytego prowadzenia apteki, o które zwraca  
      się WMWIF. 
2. Prezydium Rady zobowiązane jest do wydania opinii, o której mowa w ust. 1 w  
     formie uchwały w terminie 21 dni od daty wpływu wniosku do Biura Okręgowej  
       Izby Aptekarskiej w Olsztynie. 
 

§8 
 

1. Przepisy niniejszej uchwały mają odpowiednie zastosowanie do postępowań  
     wszczynanych z wniosku farmaceuty lub prowadzonych przez inne uprawnione  
     organy inspekcji farmaceutycznej albo samorządu aptekarskiego. 
2. Do postępowań prowadzonych w sprawach określonych w §1 niniejszej Uchwały 

przez Prezydium Rady zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania 
administracyjnego. 

3. Opinie wydawane w sprawach objętych niniejszą uchwałą stanowią dowody w 
rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 

4. Jeżeli farmaceuta, którego dotyczy postępowanie nie jest członkiem OIA w 
Olsztynie, Prezydium niezwłocznie przekazuje wniosek izbie aptekarskiej, do 
której należy farmaceuta. 

 
§9 

 
Traci moc Uchwała nr 2/V/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie upoważnienia Prezydium do podejmowania 
działań w imieniu Rady. 
 

§10 
 

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 


