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202 
USTAWA 

z dnia 25 marca 1938 r. 

o wykonywaniu zawodu aptekarskiego. 

'Art. 1. (1) Przez wykonywanie zawodu ap
tekarskiego rozumie się pracę w aptece, pole
gającą na: 

1) wytwarzaniu, przyrządzaniu, utrzymy
waniu i przechowywaniu w aptece oraz wyda
waniu z niej środków, używanych w lecznictwie 
ludzi i zwierząt, w szczególności zaś przyrzą
dzaniu i wydawaniu leków według recept osób, 
uprawnionych do ich zapisywania, ' 

2) zarządzaniu apteką, 
3) sprawdzaniu tożsamości i jakości środ~ 

ków leczniczych. 
(2) Ponadto wykonywanie zawodu apte-

karskiego obejmować może: wytwarzanie, 

przyrządzanie, utrzymywanie i przechowywa
nie w aptece oraz wydawanie z niej środków 
dietetycznych, higieniczno - kosmetycznych, 
wszelkich przedmiotów, przeznaczonych do le
czenia i pielęgnowania chorych, oraz trutek do 
tępienia szkodników i pasożytów. 

, Art. 2. (1) Prawo wykonywania zawodu 
aptekarskiego może być stałe lub czasowe. 

. (2) Prawo stałego wykonywania zawodu 
aptekarskiego w rozumieniu art. 1 ust. (1) pkt 1) 
i 3) mają osoby, które: 

1) są obywatelami Państwa Polskiego. 
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2} uzyskały dyplom dol<tora lub magistra 
farmacji, wydany albo uznany przez jeden z uni-
wersytetów w Państwie Polskim, ' . 

3) odbyły po uzyskaniu lub uznaniu dyplo
mu roczną praktykę w aptece, 

4) zostały wpisane na listę członków wła
ściwej izby aptekarskiej. 

(3) RÓWnoznaczne z dyplomami, wymienio
nymi w ust. (2) pkt 2), w zakresie uprawnień dd 
wykonywania zawodu aptekarskiego są: 

1) dyplom magistra lub prowizora farmacji, 
wydany albo uznany przez jeden z uniwersyte
tów ~esarstwa rosyjskiego przed dniem 27 li
stopada '1917 t., . 

2) dyplom magistra farmacji, wydany albo 
uznany przez jeden z uniwersytetów monarchii 
austro-węgierskiej przed dniem 1 listopada 
1918 r., l, 

3) upoważnienie do wykonywania zawodu 
aptekarskiego (aprobata), wydane przez właści
we władze na obszarze Rzeszy Niemieckiej 
przed dniem 27 grudnia 1918 r., 

4) upoważnienie do wykonywania zawodu 
aptekarskiego (aprobata), wydane przez właśd
we władze, urzędujące na obszarze woje
wództw poznańskiego i pomorskiego po dniu 
27 grudnia 1918 r. na podstawie dyplomu, wy
danego lub uznanego przez jeden z uniwersyte
tów Rzeszy Niemieckiej przed tym terminem, 

5) upoważnienie do wykonywania zawodu 
aptekarskiego (aprobata),. wydane przez władze 
na obszarze R.zeszy Niemieckiej przed dniem 
1 stycznia 1922 r ., jeżeli zawód ten był wyko
nywany na obszarze górnośląskiej częśs::i woje
wództwa śląskiego prżynajmniej od i stycznia 
do 15 cźerwca 1922 r., ' . . . . 

6) dyplom magistra farmacji, wydany lub 
uznany przez jeden z uniwersytetów na obsza
rze monarchii austro-węgierskiej osobom po
chodzącym: 

a) ze Sląska Cieszyńskiego, jeżeli osoby te 
rozpoczęły studia na jednym z tych uni~ 
wersytetów przed dniem 10 sierpnia 
1920 r., 

h) z obszarów Spisz a i Orawy, jeżeli .oso
by te rozpoczęły studia na jednym 
z tych uniwersytetów przed dniem 
28 lipca 1920 r., 

7) dyplom na stopien prowizora farmacji , 
tt,źyskany na mocy § 9 statutu kursów prowizor
skieh, zatwierdzonych przez Ministerstwo Wy
:ttJ.ań ReH~i:itlych i Oświecenia Publicznego dnia 
3'1 maja 1926 r., 

8) dyplom zagraniczny, uprawniający do 
wykonywania zawodu aptekarskiego na zasa
atie zezwolenia, . udzielonego prżez Tymczaso
wą Radę Stanu Królestwa Polskiego. 

. Art. 3. Ponadto ptawo wykonywania za
.... odu aptekarskiego na r6wni z osobami, Wy
mienionymi wart. 2, służy osobom, które mają 
obywatelstwo polskie oraz: 

1) uzyskały tyluł .;-poinocnik ap~katSki" 
w Państwie Polskim, 

2) uzyskały tytuł "pomocnik aptekarski" na 
jeanyin ż uhiwMsytetów cesarstwa rosyjskiego 
prze~ dniem 27 listopada 1917 r., 

3) złożyły zgodnie z przepisami rózporzą
dzenia austriackiego Ministra Spraw We
'W-n~trznyc4 z dnia 5 marca 1912 r. (Dz. u. p. 
austr. Nr 47) egzamin Łyrocynalny przy gre
miach aptekarskich, 

4) uzyskały świadectwo ze złożo'ł't!~ 
przed komisją państwową wstępnego egzaminu 
farmaceutycznego w Rzeszy Niemieckiej przed 
dniem 27 grudnia 1918 r., 

5) uzyskały świadectwo z egzaminu, wymie
nionego w pkt 4~, złożonego na obszarze woje
wódzhv poznańskiego i pomorskiego po dniu 
27 grudnia 1918 r., . 

6) uzyskały świadectwóiia. "pQmocnika 
aptekarskiego", wydane przez hieiniecką komi
sję egzaminacyjną nil. terenie b. okupacji nie
mieckiej (tzw. Generał Gubernatorstwa War
szawskiego) do dnia l11istopada 1918 r. 

Art. 4. (1) Prawo czasowego 'ivykonywa
nia zawodu aptekarskiego z wyjątkiem prawa 
zarządzania apteką mogą otrzymać oSQby, któ
. re odpowiadają wszystkim warunkom do wyko
nywania tego zawodu, a nie mogą wykazać się 
niezwłocznie dowodami. 

(2) Osoby, które wskutek poślubienia cu
dzoziemca utraciły obywatelstwo polsk-ie, a od
powiadają pozt>stałym warunkom do wykony
wania zawodu aptekarskiego, mogą nadal za
wód ten wykonywać przez o~res trzymiesięcz
ny; , na dalsze czasoWe wykonywanie zawodu 
aptekarskiego powinny one uzyskać zezwo
lenie. 

(3~ Przy:z:nawaniepraW"aez-a-se~ge .wyJre
nywama zawodu aptekarskiego należy do Mi
nistra Opieki Społecznej. 

Art. 5. Prawa wykonywania zawodu ap
lekafSkiego 1?-ie mogą uzyskać osoby: 

1) ubezwłasnowolnione z powodu choroby 
psychicznej - w czasie trwania ubezwłasno
wolnienia, 

2) pozbawione sądownie praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych do czasu od
zyskania: tych praw. 

Art. 6. Zasady, według któryeh (JS O'DY , 
ptagnąee wykonywać ~awód aptekarski; po
winny btlbyć roczną praktykę oraz pracę i~wo" 
dową pó1rzebną do nabycia prawa~1'Ząciiania 
apteką, okreŚ'la, po zasięgnięciu opinii iZb ap;. 
lekarskich, Minister Opieki Sp'O'łećznej w drd~ 
dze rozporządienia, gdyiaś chodzi ooS'oby 
wojskowe - w p6r6'zumieniu 1'; Miniślrem 
Spraw Wojskowych . 

Art. 7. (1) Prawo zarźądzariia apteką 'tv ro
tuinieniu art. 1 ust. (1) pkt 2i tftysku:ją oso'b)', 
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wymienione wart. 2, które poza rOCl';ną prakty~ 
ką w aptece, przewidzianą w ust. (2) pkt 3) te
goż artykułu, pracowały zawodowo w aptece 
2 lata. Okres ten skraca się o rdk dla osób, 
Ę.t6re na jednym z uniwersytetów w Państwie 
Polskim, uzyskały tytuł doktora farrpacji. 

.(2) Prawo zarządzania apteką tracą osoby, 
które nie wykonywają zawqdu aptekarskiego 
w ciągu 10 lat bez przerwy lub z przerwami ni.e 
krótszymi, niż jeden roki prawo to odzyskuje 
się po rocznej pracy zawodowej w aptece. Prze
pi~ niniejszy nie ma zastosQwania do urzędn~: 
ków państwowych, samorządowych i instytut;:Jl 
uoeipiećzeii spółecznych,pełiiiących służbę 
nadzoru farmaceutycznego. 
- (3) Za równoznaczne z wykonywanięm za-

wbd.uapte-kars'kiego w rozumieniu u~L (l) uwa
ża się pracę w jednej z fabryk chemicżno - far
maceutycznych, których wykaz ustala Minister 
Opieki Społecżnej. 

(4) WłaśCiwy wojewoda (Komisarz Rządu 
m. st. Warszawy) maże zezwolić osobotn,wy
mienionym wart. 3, na zarząd _ aptekami na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a Minister 

-Opieki Społecznej - na okres dłuższy lub do 
odwołania. 

Art. 8. (l) Apteką. nie może być pozosta
wiana bez zarządcy. 

(2) Właściciel, dzierzawca lub żarządca 
apteki nie mogą być jednocześnie zarządcami 
innej -apteki, współwłaściciel zaś --:- tylko za 
zgodą Ministra Opieki Społecznej. 

_ (3-) . Zarządcą apteki, stanowiącej własność 
jednej lub większej liczby osób fizycznych, po
winien być w zasa~zie tylko jej właściciel, 
współwłaścicie1 lub dzierżaWca, ·jeżeli przepisy 
ustawy niniejsżej nie stanowią inaczej. Jeżeli 
w'łaścicieiem lub współwłaścicielem apteki jest 
osoba, nie posiadająca kwaJifikacji zawodo
wych, wówcżas zatządzanie apteką powinno być 
przekazane osobie do tego uprawnionej. 

(4) :WłaśeiCiel, współwłaściciel, lub dzier
żawca; który sprawuje za-rząd apteką, może 
powierzyć sprawowanie zarządu innej, upraw
nionej do tego osobie, najwyżej na okres trzech 
miesięcy w ciągl:l roku, a na dłuższyoktes w 
ważnych wypadkach (dbłożna choroba, wyjaz-a 
na studia, ukończony 60 ro~ .ży_cia, służba woj
skowa itp.) za zezwoleniem Ministra Opieki 
Społecznej. 

Art. 9. (1) W przypadku pozostawania 
apf~ki bez zarządcy zattąd nią do czasu wy
znaczenia nowego zarządcy może być wykony~ 
wany, nie dłużej jednak, niż w ciągu trzech 
miesięcy, przez magistra farmacji, który po 
tikcuicieniu rocznej praktyKi w aptece, przy
najmniej, przez rok pracował zawodowo w apte
ce lub przez osobę, która odpowiada warunkom 
art. 3. 

(2) O braku zarządcy oraz o powierzeniu 
zarządu apteką innej, uprawnionej do tego oso-

bie, właściciel, współwłaść:iciel luB dzi~rżliwe-a 
aptekij~st obowiązany ni~-wło,eznie zawiado
mić wojewódzką władzę administracji ogólnef 
z podaniem imienia, nazwiska i adresu tej 
osoby. 

(3) Jeżeli zarząd apteką jest wykonywany 
w sposób, zagrażający życil:l lub zdłowiu osób, 
korzystających z jej świadczeń, wojewódzka 
władza administracji ogólnej może zażądać 
zmiany zarząpcy w określonym przez siebie 
terminie, a w raZie niewykonania żądania w tym 
t,errilińie ,- Zawiesić zarządcę w c,zynnościach, 
s~kierowując niez~ł,ócznie . sprawę do właściw~j 
instancji sądowej, któi-a roz~striygnie o lI:.ttacle 
prawa zarządzania apteką. Przepis ust. (1) sło-
suje się odpowiednio. ' 

(4) WojewódZka władza administracji ogól
nej wyznaczy Z urzęduzarządćę apteki, gdy: 

1) apteka pozostaje bez zarządcy, a wła
ściciel, współwłaściciel ll:lb dzierżawca nie wy
Z'naczył nowego 'zarządcy, 

2) apteka po terminie, wymienionym w 
ust. (l), pozostanie bez zarządcy. 

(5) Do czasu wyt-naczemianówego zarząd
cy apteka może być Zamknięta przez woje
wódzką władzę administracji ogólnej. 

Art. 10. (1) Osoby, pragnące wykonywać 
zawód aptekarski, powinny uprzednio zareje
strować się u wojewódzkiej władzy administra
cji ogólnej. 

(2) O rozpoqęciu i zaptzestanitl pracy w 
aptece przez osobę, wykonywającą zawód 
aptekarski, zarZądca apteki jest obowiązany 
zawiadomić powiatową wła:dzę admitiistracji 
ogólnej oraz właściwą izbę aptekarską najpói
niej w ciągu 7 dni. 

{3}W. przypadkach notorycznych: niedo
łęstwa, choroby psychicznej, alkoholiZmu, ' mir
komanii lub kalectwa, które powodowałyby 
nieprawidłowe wykonywanie zawodu aptekar
skiego/ połączone z niebezpieczeństwem dla 
życia lub zdrowia osób, korzystającyt:,h że 
świadczeń apteki - wojewoda (Komisarz Rzą
du m, st. Warszawy) m0Że na podstawie o'rze
czenia lekarza urzędowego wstrzymać rejestra
cjęosoby, pragńącej wykonywaezawód avte
karski, do czasu wydania orzeczenia przez ko
misję lekarską. iW razie ustalenia przez komisję 
lekarską faktów, które stanbwiłypodstawę 
wsttzymania rejestracji, wojewoda (Komisarz 
Rządu m. st. Warszawy) wstrzyma rejestrację, 
skierowując niezwłocznie sprawę do właściwej 
instancji sądOWej, która rozstrzygnie o źdolno
ści danej osoby do wykonywa)'lia i':awodu apte
karskiego. Jeżeli orzeczenie lwmisji lekarskiej 
nie będzie doręczone osobie, pragnącej wyko
nywać zawód aptekarski w terminie dwumie
sięcznym od dnia zgłoszenia się jej do reje
stracji, osoba ta nabywa prawo niezwłocznego 
przystąpienia do wykonywania zawodu apte-
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karskiegoj do terminu dwumiesięczflego nie 
wlicza się czasu z'arządzonej przez komisję Je
karską obserwacji. 

' •• ':'-t; 

Art. 11. (1) Osoby, wykonywające zawód 
aptekarski, nie mogą wykonywać praktYki le
karskiej, dentystycznej, weterynaryjnej, ani 
prowadzić lecznicy bądź przychodni. 

(2) Z zawodem aI'.tekarskim nie wolno łą
czyć zajęć,uie licujących zgodnością tego za
woduj zakaz w poszczególnym przypadku wy
daje Mil1i~ter Opieki Społecznej na ,podstawie 
opinii izby aptekarskiej, a co do osób wojsko
wych - Minister Spraw ,Wojskowych. 

Art. 12. Poza przypadkami, przewidzia
nymi we właściwych przepisach, osoby wyko
nywające zawód aptekarski, są obowiązane do 
zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomo
ści, uzyskanych w związku z wykonywaniem ' 
tego zawodu, a dotyczących osób, ' korzystają
cych ze świadczeń apteki. 

Art. 13. (1) Prawo wykonywania zawodu 
aptekarskiego gaśnie w przypadku: 

1) stwierdzenia okoliczności, przewidzia
nych wart. S, lub utraty obywatelstwa Pań
stwa Polskiego, 

2) niezdolności ' do wykonywania zawodu, 

,3) prawomocnego wyroku sądu państwowe
, go bądź wyroku sądu dyscyplinarnego izby 

aptekarskiej, orzekającego utratę tego prawe .. 

(2) W przypadku niezdolnóści do wykony
wania zawodu (ust. (1) pkt 2)), wywołanej nie
dołęstwem, 'chorobą psychiczną, alkoholizmem, 
narkomanią albo kalectwem - jeżeli stan ten 
moze ' zagrażać . oczywistym niebezpieczeństwem 
życiu lubzdrowiti osób, korzystających ze 
świadczeń apteki- wojewoda (Komisarz Rzą
du ni. st. Warszawy) zarządza zbadanie osoby 
wykonywającej zawód aptekarski przez komi
sję lekarską, a w razie stwierdzenia przez nią 
jednego z wymienionych przypadków, zawiesza 
tę osobę w prawie wykonywania zawodu apte
karskiego,skierowując niezwłocznie sprawę do 
właściwej instancji sądowej,kt(>ra rozstrzygnie 
o 'utracie prawa . do wykonywania. zawodu. ' 

Art. 14. Minister Opieki Społecznej spra
wuje nadzór nad wykonywaniem zawodu apte-
karskiego. . 

Art. 15. Minister Opieki Społecznej po 
;zasięgnięciu opinii izb aptekarskich wyda w 

J ,. 

drodze r~zporządzenia przepisy o sposobie wy
konywania zawodu aptekarskiego, o sposobie 
zarządzania apteką, o rejestracji (art. 10 ust. 
(1)), o składzie i trybie postępowania komisji 
lekarskich," wymieriionychw art. 10 ust. (3) 
i art. 13 ., ust. (2), oraz o trybie postępowania 
w przedmiocie zawieszania lub pozbawiania 
prawa ząt:~ąclu i prawa wykonywania zawodu 
aptekarsKiego. 

Art. .16. ' Przepisy ustawy niniejszej, doty
czące izb :aptekarskich, wejdą w życie z chwilą 
ukonstytuowania się tych izb na mbcy oddziel-
nej ustawy. " , 

Art. 17. Kto wykracza przeciw przepisom 
art. 8 ust.Jl)' (2), (3), (4), art. ,9 ust. (2) i art. 10 
ust. (2), albo przeciw przepisom rozporządzeń, 
wydanych na podstawie art. 15, podlega w dro
dze administracyjnej karze aresztu do miesiąca 
lub grzywny do 1.000 iłotych. 

Art. 18. (1) Przepisy ustawy niniejszej nie 
naruszają uprawnień, przewidzianych w umo
wach międzynarodowych; . 

(2) Przepisy ustawy niniejszej nie naruszają 
również uprawnień cMinistra Rolnictwa i Re-· 
form Rolnych, wynikających z przepisów o 
zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych. 

Art. 19.. (1)'Z dniem wejścia w życie usta
wy niniejszej tracą moc obowiązującą wszysfkie 
przepisy w sprawach, unormowanych ustawą 
niniejszą. ' 

. (2) Dotychc'zasowe ' przepisy prawa, nie 
sprzeczne z postanowieniami ustawy niniejszej, 
zachowują moc' obowiązującą tylko do czasu 
wydania przez Ministra Opieki Społecznej prze
widzianych w tej ustawie rozporządzeń. 

, Art. 20. ,Wykonanie ustawy niniejszej po
rucza się Ministrowi Opieki Społecznej w po
rozumieniu z właściwymi ministrami. 

Art. 21. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
. po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia i obo
wiązuje na całym obszarze Państwa. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 

Minister Opieki Społecznej: 
, Marian Zyndram-Kościałkowski 


