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ul. Żeromskiego 77 lok. 6 (IV p.), 01-882 Warszawa      
tel. + 48 22 6354554, 8313858               

e-mail: biuro@oia.waw.pl 
www.oia.waw.pl      P.T. 
       Farmaceuci - CZŁONKOWIE OIA W WARSZAWIE 
 
Wyjaśnienie dotyczące  podstawowych pojęć związanych z przynależnością do Izby Aptekarskiej 

 i składkami członkowskimi 

 

 Uprzejmie przypominamy, że w wyniku przyznania (stwierdzenia) Prawa 

Wykonywania Zawodu Farmaceuty (PWZF) przez OIA w Warszawie zostaliście Państwo 

wpisani do rejestru farmaceutów oraz na listę członków OIA w Warszawie (potwierdzenie na 

4 stronie w dokumencie prawa - WPIS DO REJESTRU z dniem…). 

  

 Drugi przypadek: PWZF zostało przyznane przez inną izbę aptekarską a pracę 

podjęliście Państwo na terenie Mazowsza.  

Wówczas wpis na listę członków OIA w Warszawie musi zostać potwierdzony w 

dokumencie (PWZ)  w miejscu: WPIS DO REJESTRU/PODJĘCIE PRACY na terenie woj. 

mazowieckiego) po uprzednim skreśleniu z listy członków dotychczasowej izby.  

 

 Przypominamy, że przynależność do Izby wynika z miejsca wykonywania zawodu 

(pracy) – art. 15 ustawy o izbach aptekarskich i w jednym czasie nie można być członkiem 

więcej niż jednej Izby aptekarskiej. 

 

Zawód farmaceuty, w rozumieniu ustawy o izbach aptekarskich, jest wykonywany przede 

wszystkim: w aptece, hurtowni farmaceutycznej, organach Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej (art. 2a, art. 17 ust. 2). 

 

WYKONYWANIE ZAWODU (jak wyżej) WIĄŻE SIĘ Z OBOWIĄZKOWĄ 

PRZYNALEŻNOŚCIĄ DO IZBY APTEKARSKIEJ. 

 

OIA w Warszawie obejmuje obszar woj. mazowieckiego (Mazowsze) 

 

Z chwilą wpisania na listę CZŁONKÓW OIA W WARSZAWIE obowiązują Państwa 

obligatoryjne składki członkowskie (składka członkowska wynika z przynależności do 

Izby, a nie z samego faktu wykonywania pracy zawodowej).  

 

Uchwała dot. wysokości składki członkowskiej znajduje się na 3 str. niniejszego pisma.  

 

Prosimy abyście pamiętali Państwo o konieczności aktualizacji miejsca pracy, adresu do 

korespondencji (informacja przekazana może być: mailem, telefonicznie, listownie – 

propozycja aktualizacji danych znajduje się na 3 stronie niniejszego streszczenia bądź w 

linku:https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/01/DRUK-INDYWIDUALNEJ-AKTUALIZACJI-

MIEJSCA-PRACY-FARMACEUTY.pdf ) 

 

Aby NIE BYĆ ZOBOWIĄZANYM do opłacania składek członkowskich  - w sytuacji 

jeżeli pracujecie Państwo poza zawodem farmaceuty w rozumieniu ustawy o izbach 

aptekarskich (czyli poza apteką / hurtownią farmaceutyczną / inspekcją farmaceutyczną / oraz 

poza granicami RP) musi być dokonana adnotacja SKREŚLENIA w oryginale prawa 

wykonywania zawodu - SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW, które należy traktować 

jako czasowe zawieszenie członkostwa, wyrejestrowanie z Izby. 

 

Biuro Izby może dokonać tej adnotacji WYŁĄCZNIE na Państwa wniosek (w oryginale 

dokumentu prawa wykonywania zawodu). 

http://www.oia.waw.pl/
https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/01/DRUK-INDYWIDUALNEJ-AKTUALIZACJI-MIEJSCA-PRACY-FARMACEUTY.pdf
https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/01/DRUK-INDYWIDUALNEJ-AKTUALIZACJI-MIEJSCA-PRACY-FARMACEUTY.pdf
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Wniosek dot. skreślenia z listy członków znajduje się na stronie internetowej Izby: 

www.oia.waw.pl  w zakładce POBIERALNIA  
link: https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Wniosek-o-skre%C5%9Blenie-z-listy-

cz%C5%82onk%C3%B3w-OIA-w-Warszawie-1.pdf  

który należy dostarczyć do biura Izby (osobiście, dzięki uprzejmości osoby trzeciej, listem 

poleconym, kurierem) wraz z oryginałem prawa wykonywania zawodu. 

 

Od momentu dokonania adnotacji skreślenia z listy członków, w oryginale prawa 

wykonywania zawodu, nie obowiązują składki członkowskie – wpis ten potwierdza 

niewykonywanie  zawodu farmaceuty na Mazowszu (w rozumieniu ustawy o izbach 

aptekarskich). 

 

Oryginał Prawa Wykonywania Zawodu jest własnością farmaceuty – dlatego też zostanie 

niezwłocznie oddany/odesłany po dokonaniu adnotacji przez Biuro Izby (osobiście, listem 

poleconym za potwierdzeniem zwrotnym). 

 

W przypadku kiedy okaże się, że po dokonaniu adnotacji skreślenia z listy członków OIA w 

Warszawie otrzymacie Państwo propozycję podjęcia pracy na stanowisku farmaceuty na 

terenie działania OIA w Warszawie (woj. mazowieckiego) np. w aptece, hurtowni, inspekcji 

albo z innego powodu ponownie chcecie Państwo zostać Członkiem Izby - to analogicznie, 

jak przy skreśleniu, musi zostać dokonana adnotacja ponownego wpisania na listę członków. 

 

Wniosek dot. wpisania na listę członków OiA w Warszawie znajduje się na stronie 

internetowej Izby: www.oia.waw.pl  w zakładce POBIERALNIA 
link: https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Wniosek-o-wpisanie-na-list%C4%99-

cz%C5%82onk%C3%B3w-OIA-w-Warszawie.pdf  

 

WPISÓW NA LISTĘ JAK I SKREŚLEŃ Z LISTY („WYREJESTROWANIE, 

ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA”) MOŻNA DOKONYWAĆ WIELOKROTNIE. 

 

W dokumencie prawa wykonywania zawodu Biuro Izby dokonuje adnotacji: 

- wpisów na listę,  

- skreśleń z listy, 

- zmiany nazwiska (na podstawie odpisu skróconego aktu małżeństwa bądź dowodu 

osobistego), 

- uzyskanie tytułu specjalisty (dyplom specjalisty), 

- uzyskanie tytułu doktora nauk farmaceutycznych, doktora nauk medycznych (dyplom). 

 

Uchwała dotyczące wysokości składek członkowskich: 

www.oia.waw.pl  w zakładce INFO /SKŁADKI CZŁONKOWSKIE  
link: https://oia.waw.pl/skladki/  

 

 

FARMACEUCI – SENIORZY – „EMERYCI”  

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie pracują zawodowo oraz nie są 

współwłaścicielami apteki bądź hurtowni a chcą być nadal Członkami Izby - mogą 

wnioskować o wpisanie do GRUPY SENIORÓW i tym samym być zwolnionym z 

opłacania składek Członkowskich. 

Wniosek znajduje się na stronie internetowej Izby: www.oia.waw.pl  w zakładce 

POBIERALNIA link: https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Wniosek-o-wpisanie-do-

grupy-SENIOR%C3%93W-1.pdf  
 

Uprzejmie przypominamy, że Komisja Seniorów spotyka się na comiesięcznych czwartkowych 

spotkaniach (odbywających się w Biurze Izby). W ramach Komisji organizowane są Sesje 

Wyjazdowo-Szkoleniowe, spotkania okolicznościowe, świąteczne, itp. 

 

http://www.oia.waw.pl/
https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Wniosek-o-skre%C5%9Blenie-z-listy-cz%C5%82onk%C3%B3w-OIA-w-Warszawie-1.pdf
https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Wniosek-o-skre%C5%9Blenie-z-listy-cz%C5%82onk%C3%B3w-OIA-w-Warszawie-1.pdf
http://www.oia.waw.pl/
https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Wniosek-o-wpisanie-na-list%C4%99-cz%C5%82onk%C3%B3w-OIA-w-Warszawie.pdf
https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Wniosek-o-wpisanie-na-list%C4%99-cz%C5%82onk%C3%B3w-OIA-w-Warszawie.pdf
http://www.oia.waw.pl/
https://oia.waw.pl/skladki/
http://www.oia.waw.pl/
https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Wniosek-o-wpisanie-do-grupy-SENIOR%C3%93W-1.pdf
https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Wniosek-o-wpisanie-do-grupy-SENIOR%C3%93W-1.pdf
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link: https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/01/DRUK-INDYWIDUALNEJ-AKTUALIZACJI-MIEJSCA-PRACY-FARMACEUTY.pdf  

 

AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH 

(prosimy wypełnienie formularza i przesłanie na adres Biura Izby bądź drogą mailową na mail: 

klaudiusz.kulak@oia.waw.pl ) 

 

1)Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………….. 

2) PESEL ……………………………………………………………………….. 

3) Nr prawa wykonywania zawodu : ………………………………………………………………….. 

4) adres stałego zameldowania  ul. ……………………………………………………………….. 

kod ……………………………………………………………….. 

miejscowość ………………………………………………………………. 

 

5) adres do KORESPONDENCJI ul. ……………………………………………………………….. 

kod ……………………………………………………………….. 

miejscowość ………………………………………………………………. 

6) data rozpoczęcia pracy od dnia ……………………………………………… 

w aptece/hurtowni/składzie celnym/konsygnacyjnym* (*niepotrzebne skreślić) 

w wymiarze czasu pracy …………………….. (pełen etat; 1/2 et.; um. zlec; itp.*) / (*niepotrzebne 

skreślić) 

mieszczącej się przy ul. …………………………………………………. w …………………………..… 

…………………………………….(miejscowość) 

 

7) data zaprzestania pracy w ostatnim miejscu pracy z dniem ………………………. 

w aptece/hurtowni/składzie celnym/konsygnacyjnym* (*niepotrzebne skreślić) 

w wymiarze czasu pracy …………………….. (pełen etat; 1/2 et.; um. zlec; itp.*) / (*niepotrzebne 

skreślić) 

mieszczącej się przy ul. ……………………………..………………………………………………. w 

…………………………………….(miejscowość) 

---------------------------------- 

  Data podpis  

           

https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2018/01/DRUK-INDYWIDUALNEJ-AKTUALIZACJI-MIEJSCA-PRACY-FARMACEUTY.pdf
mailto:klaudiusz.kulak@oia.waw.pl

