
WPIS 
do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie 

 
Farmaceutów WPISUJĄCYCH się do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie proszę o zapoznanie się z 
poniższymi informacjami i przygotowanie odpowiednich dokumentów zgodnie z opisem. 
 
Do wniosku o WPIS do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie prosimy dołączyć: 
1. oryginał Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty (w którym zostanie dokonany wpis); 
2. oryginał Zaświadczenia z poprzedniej Okręgowej Izby Aptekarskiej o "członkostwie, niekaralności i 
opłaconych składkach"; 
3. ksero dyplomu 
4. ksero "aktu małżeństwa" - przy dokonanej zmianie nazwiska w PWZF; 
5. wypełnioną kartę zgłoszeniową danych osobowych 
 
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. 26. [Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty] 
 
Osoby wykonujące zawód farmaceuty są zrzeszone w samorządzie zawodu farmaceuty. Przynależność do 
samorządu zawodu farmaceuty jest obowiązkowa dla farmaceutów wykonujących zawód farmaceuty. 
 
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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