Uchwała Nr 55/VII/2017
z dnia 18 lipca 2017r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie
w sprawie wysokości składek członkowskich i zasad ich uiszczania
w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 13, art. 29 pkt 3, art. 45, art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 66
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.
1496) uchwala się, co następuje:
§1
1. Członkowie
do

Okręgowej

terminowego

Izby

uiszczania

Aptekarskiej

składki

w

członkowskiej

Olsztynie
w

zobowiązani

odpowiedniej

są

wysokości

na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Zapłata składki członkowskiej należy do
podstawowych obowiązków członka samorządu aptekarskiego.
2. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie zobowiązani są do niezwłocznego
zgłaszania wszystkich okoliczności mających wpływ na zmianę stawki należnej składki
członkowskiej.
§2
1. Wysokość składki członkowskiej wynosi 30 zł miesięcznie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wysokość składki członkowskiej kierownika apteki lub hurtowni farmaceutycznej wynosi
70 zł miesięcznie.
3. Wysokość składki członkowskiej kierownika apteki szpitalnej, apteki zakładowej, działu
farmacji szpitalnej lub kierownika punktu aptecznego wynosi 40 zł miesięcznie.
4. W przypadku, gdy farmaceuta jest zobowiązany do zapłaty składek z kilku tytułów,
obowiązującą składką, jest składka wyższej wartości.
§3
1. Z obowiązku uiszczania składki członkowskiej zwolnieni są emeryci oraz renciści
niewykonujący zawodu farmaceuty.
2. W razie przejścia na emeryturę lub rentę i jednocześnie zaprzestanie wykonywania zawodu
farmaceuty w okresie do 15-stego dnia danego miesiąca zwalnia z obowiązku opłacania
składki członkowskiej za dany miesiąc, w którym to zdarzenie nastąpiło,

w przypadku gdy zaprzestanie wykonywania zawodu farmaceuty w związku z przejściem na
emeryturę lub rentę nastąpiło po 15-stym dniu danego miesiąca obowiązuje składka
członkowska za dany miesiąc w dotychczasowej wysokości.
§4
Okresy korzystania ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub
macierzyństwa, które obejmują zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek
wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, okresy urlopów bezpłatnych
udzielanych przez pracodawcę, okresy czasowej niezdolności do pracy, uprawnienia związane z
rodzicielstwem wynikające z Kodeksu pracy, urlop wychowawczy jak również zawieszenie
prawa do wykonywania zawodu farmaceuty oraz każdy inny przypadek faktycznego
nieświadczenia usług w aptece przez farmaceutę nie zwalniają z obowiązku uiszczania składki
członkowskiej za wyjątkiem określonym w §3.
§5
1. Miesięczna składka członkowska powinna być wpłacona do końca miesiąca następującego
po miesiącu, którego składka dotyczy.
2. W przypadku zaległości w płatności składki, wpłacone przez dłużnika kwoty w pierwszej
kolejności zalicza się na poczet składek najwcześniej wymagalnych.
§6
1. Jeżeli wpis na listę członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie nastąpi
w okresie do dnia 15-stego danego miesiąca, składkę członkowską należy uiścić
w pełnej wysokości za miesiąc, w którym nastąpił wpis na listę.
2. W przypadku gdy wpis na listę nastąpił po 15-stym dniu danego miesiąca, składka
członkowska obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano
wpisu.
3. Jeżeli okoliczności wpływające na zmianę wysokość należnej składki członkowskiej
nastąpiły w okresie do 15-stego dnia danego miesiąca, to nowa wysokość składki
obowiązuje w pełnej wysokości od miesiąca, w którym wystąpiły te okoliczności.
4. W przypadku gdy okoliczności mające wpływ na zmianę wysokości składki nastąpiły po
15-stym dniu danego miesiąca, to składka członkowska w nowej wysokości obowiązuje od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te okoliczności.
5. Jeżeli wypis z listy członków Okręgowej Izby Aptekarskiej nastąpił w okresie do 15-stego
dnia danego miesiąca to zwalnia to z obowiązku opłacania składki członkowskiej za dany
miesiąc, w którym to zdarzenie nastąpiło, jeżeli zaś wypis nastąpił po 15-stym dniu danego

miesiąca to należy uiścić składkę członkowską w pełnej wysokości na dotychczasowych
zasadach za dany miesiąc, w którym nastąpił wypis.
6. W przypadku przerwy w pełnieniu funkcji kierownika trwającej powyżej 30 dni
w przypadkach określonych w §4, kierownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym
fakcie Okręgową Radę Aptekarską w Olsztynie w celu zmiany wysokości składki
członkowskiej na stawkę określoną w §2 ust. 1. Jednocześnie farmaceuta, który
w zastępstwie podejmie się pełnienia funkcji kierownika zobowiązany jest odpowiednio
opłacać składkę w wysokości określonej §2 ust. 2 lub 3 .
7. Składkę określoną w ust. 6 uiszcza się w następujący sposób:
- jeżeli przerwa w pełnieniu funkcji kierownika nastąpiła w okresie do 15-stego dnia danego
miesiąca, składkę należną od kierownika uiszcza za dany miesiąc farmaceuta zastępujący
kierownika,
- jeżeli zaś przerwa w pełnieniu funkcji kierownika nastąpiła po 15-stym dniu danego
miesiąca, składkę należną od kierownika

uiszcza za dany miesiąc dotychczasowy

kierownik.
8. Sposób płatności składki określonej w ust. 6 i 7 obowiązuje w wypadku gdy farmaceuta,
który w zastępstwie podejmie się pełnienia funkcji kierownika jest członkiem lub złoży
wniosek o wpis na listę członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w innym
wypadku zaś kierownik zobowiązany jest w dalszym ciągu odpowiednio opłacać składkę
w wysokości określonej §2 ust. 2 lub 3 .

§7
1. Na wniosek farmaceuty, Okręgowa Rada Aptekarska w Olsztynie w uzasadnionych
przypadkach może rozłożyć lub odroczyć zapłatę zaległych składek członkowskich.
Wysokość rat jak i terminy ich zapłaty każdorazowo Uchwałą określa Okręgowa Rada
Aptekarska.
2. Składki członkowskie bieżące jaki i zaległe nie podlegają umorzeniu za wyjątkiem
określonym w ust. 3.
3. Zaległości z tytułu płatności składki członkowskiej zostają umorzone wyłącznie
w przypadku śmierci zobowiązanego farmaceuty.
§8
Nieopłacone w terminie składki członkowskie są zaległościami dochodzonymi na podstawie
Uchwały Nr 56/VII/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie
Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Olsztynie w sprawie

dochodzenia zaległości z tytułu płatności składki członkowskiej w Okręgowej Izbie Aptekarskiej
w Olsztynie
i podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§9
Tracą moc:
1. Uchwała Nr 4/VI/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie składek członkowskich w Okręgowej Izbie
Aptekarskiej w Olsztynie.
2.Uchwała Nr 39/VI/2012 z dnia 17 maja 2012 r. r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie zmiany treści uchwały Nr 4/VI/2012 z dnia 26 stycznia
2012 r. Okręgowej Rady aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie
składek członkowskich w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

