SKREŚLENIE
z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie
Farmaceutów WYPISUJĄCYCH się z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie proszę o
zapoznanie się z poniższymi informacjami i przygotowanie odpowiednich dokumentów zgodnie
z opisem.
Do wniosku o SKREŚLENIE z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie prosimy dołączyć:
1. oryginał Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty (w którym zostanie dokonana adnotacja);
2. oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu farmaceuty wraz ze wskazaniem
form lub formy wykonywania zawodu (o których mowa w art. 36 ustawy o Zawodzie
Farmaceuty) w czasie pozostawania członkiem OIA w Warszawie - w przypadku
przeniesienia do innej izby z powodu zaprzestania pracy na terenie Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Warszawie (dot. art. 7a ust. 2 w zw. z art. 8f ust. 1 pkt 3 ustawy IA).
Podstawa prawna:
-Ustawa o izbach aptekarskich - Dz.U. z 2021 r. poz. 1850
-Ustawa o Zawodzie Farmaceuty - Dz.U. z 2021 r. poz. 97
Art. 7a. [Wpis do rejestru farmaceutów]
1. Farmaceuta podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową
radę aptekarską, która przyznała prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
2. Jeżeli farmaceuta wykonuje zawód na terenie innej izby niż izba, której rada przyznała prawo
wykonywania zawodu, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez
radę okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której farmaceuta wykonuje zawód.
3. Farmaceuta wykonujący zawód na terenie więcej niż jednej okręgowej izby aptekarskiej podlega
obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez wskazaną przez niego radę
okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której wykonuje zawód.
4. Kierownik apteki, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej oraz farmaceuta sprawujący
funkcję, o której mowa w art. 2 pkt 21a-21c ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez radę okręgowej
izby aptekarskiej, na terenie której jest kierownikiem lub sprawuje funkcję.
5. Farmaceuta, który po przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty nie podejmuje
zatrudnienia jako aptekarz, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego
przez okręgową radę aptekarską, która podjęła uchwałę o przyznaniu tego prawa.
6. Farmaceuta, który przestaje wykonywać zawód farmaceuty, pozostaje wpisany w rejestrze
farmaceutów, do którego był ostatnio wpisany.
7. Farmaceuta, który przestaje wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z przeniesieniem do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pozostaje wpisany
w rejestrze farmaceutów, do którego był ostatnio wpisany, chyba że przedstawi oświadczenie, że
w czasie wykonywania zawodu farmaceuty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
podlegać będzie nadzorowi sprawowanemu przez właściwą organizację lub instytucję zawodową.
8. Właściwa okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę o dokonaniu wpisu niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wpis.
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Art. 8f. [Skreślenie z rejestru farmaceutów]
1. Skreślenie z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską następuje
wskutek:
1) śmierci;
2) utraty prawa wykonywania zawodu farmaceuty w przypadkach określonych w art. 21 ustawy z
dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty;
3) ustania przesłanek uzasadniających wpis do danego rejestru farmaceutów określonych w art. 7a,
w szczególności przeniesienia się farmaceuty na teren innej okręgowej izby aptekarskiej;
4) wykonywania przez aptekarza zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera,
lekarza weterynarii, pielęgniarki lub położnej;
5) nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, okręgowa rada aptekarska podejmuje
uchwałę, od której przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podejmuje w tej
sprawie uchwałę.
Art. 36. [Formy prawne wykonywania zawodu farmaceuty]
1. Zawód farmaceuty wykonuje się:
1) w ramach stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
2) na podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. …);
3) w ramach wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. …);
4) w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. …);
5) jako wspólnik spółki jawnej lub wspólnik (partner) spółki partnerskiej, której przedmiotem
działalności jest prowadzenie apteki zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. …);
6) w ramach stosunku służbowego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. …) lub ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. z …).
2. Farmaceuta jest obowiązany niezwłocznie informować okręgową izbę aptekarską, której jest
członkiem, o podjęciu lub zakończeniu wykonywania zawodu na obszarze jej właściwości.
3. Farmaceuta przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych farmaceuty obowiązany
jest przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument "Prawo wykonywania
zawodu farmaceuty".

Załącznik:
-wniosek do OIA w Warszawie (wersja edytowalna) - .doc
https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2021/11/Skreslenie-z-OIA-w-Warszawie-NOWE-WYTYCZNE-druk.doc

-wniosek do OIA w Warszawie - .pdf
https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2021/11/Skreslenie-z-OIA-w-Warszawie-NOWE-WYTYCZNE-druk.pdf
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