
Uchwała Nr VIII/ 461 /2022 

Okręgowej Rady Aptekarskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie 

z dnia 13 października 2022 r. 

w sprawie zasad podziału Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie na rejony wyborcze 

w celu wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w 

Warszawie 

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1850) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Obszar działania Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie dzieli się na następujące rejony 

wyborcze: 

1) obejmujące farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych na terenie poniżej 

wymienionych powiatów oraz farmaceutów niewykonujących aktualnie zawodu, lecz 

mieszkających na terenie tych powiatów, z wyjątkiem farmaceutów zakwalifikowanych do 

rejonu Nr 8 oraz 9: 

 

Nr 1. Rejon ciechanowski: powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i 

żuromiński, 

 

Nr  2.  Rejon ostrołęcki: powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, 

wyszkowski i miasto na prawach powiatu Ostrołęka,  

 

Nr 3.  Rejon płocki: powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski 

i miasto na prawach powiatu Płock,  

 

Nr 4. Rejon radomski: powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, 

radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto na prawach powiatu Radom,  

 

Nr 5. Rejon siedlecki: powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, 

węgrowski i miasto na prawach powiatu Siedlce; 

 

2) z obszaru całego województwa mazowieckiego: 

 

 Nr 6. Rejon obejmujący farmaceutów zatrudnionych w hurtowniach farmaceutycznych, 

 

 Nr 7.  Rejon obejmujący farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych, 

zakładowych i działach farmacji szpitalnej, 

 

 Nr 8. Rejon Seniorów obejmujący farmaceutów, którzy złożyli oświadczenie, że są 

  emerytami lub rencistami, niewykonującymi zawodu farmaceuty w żadnej formie, 

niebędący właścicielami lub współwłaścicielami apteki, hurtowni 



farmaceutycznej, ani niebędący wspólnikami (udziałowcami lub akcjonariuszami) 

podmiotów (spółek) prowadzących powyższą działalność, potwierdzone 

uchwałami Okręgowej Rady Aptekarskiej; 

 

 Nr 9. Rejon Młodych Farmaceutów obejmujący farmaceutów, którzy uzyskali prawo 

wykonywania zawodu w okresie poprzedniej kadencji organów samorządu; 

  

3) obejmujące farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych z terenu powiatów: 

grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, 

pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego i miasta stołecznego 

Warszawy oraz farmaceutów niewykonujących aktualnie zawodu, lecz mieszkających na 

terenie tych powiatów, z wyjątkiem farmaceutów z rejonów Nr 8 i 9: 

  

Nr 10. Rejon Warszawa-Centrum obejmujący dzielnice Warszawy: Śródmieście, 

Mokotów, Wola, Ochota, Żoliborz, Praga Północ, Praga Południe, 

 

Nr 11. Rejon Warszawa-Dzielnice Północ obejmujący dzielnice Bemowo, Białołęka, 

Bielany, Ursus, Włochy, 

 

Nr 12. Rejon Warszawa-Dzielnice Południe obejmujący dzielnice Rembertów, 

Targówek, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, 

 

Nr 13.  Rejon Warszawa-Teren obejmujący powiaty: grodziski, legionowski, 

nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, 

wołomiński. 

 

§ 2. 

1. Zobowiązuje się Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie do 

ustalenia terminów zebrań rejonów wyborczych w celu wybrania delegatów na 

Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.  

2. Listy farmaceutów należących do poszczególnych rejonów wyborczych zostaną ustalone 

według stanu informacji dostępnych w Biurze Izby w rejestrze farmaceutów na dzień 31 

stycznia roku, w którym odbywa się zjazd sprawozdawczo-wyborczy. 

§ 3. 

1. W przypadku farmaceutów wykonujących zawód w więcej niż w jednym miejscu i z tego 

tytułu kwalifikujących się do więcej niż jednego rejonu wyborczego, o przynależności do 

danego rejonu decyduje wyższy wymiar zatrudnienia. W przypadku równego wymiaru 

zatrudnienia decyduje pisemna deklaracja farmaceuty złożona w Biurze Izby nie później 

niż do dnia 31 stycznia roku, w którym odbywa się zjazd sprawozdawczo-wyborczy.  

2. W przypadku farmaceutów będących członkami Izby nie kwalifikujących się do żadnego 

z rejonów wyborczych, o których mowa w ust. 1 oraz w § 1, właściwym rejonem 

wyborczym jest rejon obejmujący Dzielnicę Bielany (siedziba OIA w Warszawie). 



§ 4. 

Zobowiązuje się Sekretarza Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie do opublikowania 

niniejszej uchwały w Biuletynie Informacyjnym Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie 

oraz na stronach internetowych Izby (www.oia.waw.pl). 

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr 1054/2018 Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w 

Warszawie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad podziału Okręgowej Izby Aptekarskiej w 

Warszawie na rejony wyborcze w celu wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy VIII 

kadencji w latach 2019-2023. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie w sprawie uchwały przeprowadzone przy wykorzystaniu środka bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość w postaci sytemu wideokonferencji. 1  

W głosowaniu uczestniczyło 17 osób na ogólną liczbę 25 członków Okręgowej Rady 
Aptekarskiej OIA w Warszawie. 

 

Wynik: 

1) za     - 17 

2) przeciw    - 0 

3) wstrzymujących się - 0 

 

 

Sekretarz ORA       Prezes ORA 

 

 

                                                           
1
 W związku z art. 14hb oraz art. 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) i 

uchwałą Nr VIII/23/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zasad podejmowania 

uchwał przez organy samorządu aptekarskiego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii. 
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