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346 
U ST A W A 

z dnia 15 czerwca 1939 r. 

o Izbach Aptekarskich. 

DZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne. 

Art. 1. Naczelna Izba Aptekarska i okrę
gowe izby aptekarskie stanowią samorząd za
wodu aptekarskiego, jako reprezentację zawo
dowych, społecznych i gospodarczych interesów 
zawodu aptekarskiego i rządzą się przepisami, 
zawartymi w ustawie niniejszej. 

(2) Minister Opieki Społecznej ustala' po 
raz pierwszy- po zasięgnięciu opinii istnieją
cych farmaceutycznych organizacyj zawodo
wych - okręgi działalności i siedziby poszcze
gólnych izb aptekarskich, a powstających po 
utworzeniu Naczelnej Izby Aptekarskiej, po Z3,

sięgnięciu jej opinii. 

(3) M. st. Warszawa jest siedzibą Naczeln<!j 
Izby Aptekarskiej. 

Art. 2. (1) Każda izba aptekarska ma oso- Art. 4. Do zakresu działania izb aptekar-
bowość prawną. skich należy: . 

(2) Język polski jest językiem urzędowym 
iżbaptekarskich. 1) przedstawicielstwo zawodu aptekarskie-

go i obrona jego interesówj 
Art. 3. (1) Działalno'ść okręgowej izby 2) współdziałanie z władzami rządowymi 

aptekarskiej obejmuje ohszar jednego l~b więcej i samorządowymi w sprawach zawodu aptekar-
województw. I skiegoj . . . 
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3) prowadzer:'-ie ewidencji aptek oraz osób, 
WY~Qnywą;ących r;awód apte~arski; 

4) opiniowanie projektów ustaw, rozporzą
dl:eń i wainiejsHcb zarzadzęń W spraW!ich z~
wodu aptekarskiego; , 

5) krzewienie i strgei,nie za~ad ętyl<.i J;a-
WOdowfłj wśród członków; . ' 

6) współdziałanie w nadzorze nad praktv
ką aptekarską oraz pracą zawodową, potrzebną 
do nabycia praw samodzie,lnego zarządząnia ' 
apteką; 

.. 7) piecza nad utrzymaniem zawodu apŁe .. 
kaT~kiego pa odpowiednim poziomie nauko
wym; 

8) piecza na.d stIlnem materialnym c:d6n
ków izby, W szczególności zakładanie, za zgodą 
właściwej władzy i prowadzenie instytucyj 
ubezpieeunio-wych oraZ wzajemnej pomQcy dla 
ęzłonków zawodu i ich rodzin, bądi przystąpię
nlę do tego rodzaju inllŁytueyj spoza zakresu 
działania izby· oraz udzielanie pomocy material. 
nej niezamożnym człop..kom zawodu; 

9) popieranie . instytucyj naukowych oraz 
zakładanie, prowadzenie lub po·pieranie prac 
i instvtueyj JlPołecgnych; 

10) sądowni"two dyscyplinarne; 
11) l!lld,QwnictwQ polubowne. 

Art. 5. Izby ąptękąrskiekorzystają z pra
wa używania pieczęci z godłem państwowvm, . 
której wzór zatwierdza Minister' Opieki Spo
łecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw We
wnętrzIly~h. 

Art. 6. (1) Każda izba aptekarska posiada 
własny regulamin. . 

(2) Naczelna Izba Aptekarska zatwierdza 
regulaminy okręgowych izb aptekarskich, regu
lamin zaś Naczelnej Izby Aptekarskiej - Mini
ster Opieki Społecznej. 

(3) Regulamin izby zawiera przepisy: 
1) o organizacji i trybie urzędowania orga-

nów, instytucyj oraz biur izby; . 
2) o sposobie prowadzenia ewidencji człon

ków izby; 
3) o sposobie uiszczania składek rocznych 

ora;dnnych opłatna f·zeeZ; izhy; 
4) w IlpraWą.9h ' ~lęC9nych przę,z Ministra 

Opieki Społęc1,;n~i; 
5) w innych spra.wach, przęwidzi~nyf.;h 

uataw, niniejszą. . 
(4) Regulamin izby może przekazywać wy- I 

konywanie niektórych czynności zarząQu j~by 
a.Dtek'lf~kjąl W miejlicowo~(;ją.ch, oddalonych od 
siedziby izby, ustanowionym w tym celu dęlę
gatom. Delegatów wyznacza zarząd izby apte
karskiej spośród c:donków izby, zamies~kałych 
w' danej miejscowości. 

Art. 7. (1) Izby aptekarskie są wolnę o~ 
w.szelkich państwowych podatków i opłat w tym 
samym zakręsie i w tych samych przypadkach, 
w jakich obowiązujące przepisy przewiduią to 
W stosunku do związków samorządu teryŁQrialp i 
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nego; nie dotyczy to opłat pocztowych, tęlęgt,-
fi.cl;nych i telefonioznych. . , 

(2) Wpisowe składki członkowskie i opłaty 
na rzecz instytucyj, 'prowadzonych pru~ izbę, 
koszty postępowama dyscyplinarne~Q oraz 
gnywny on:ecume prawornotnie są należnoś
Ciami publicznoprawnymi i w razie niewpłace
nia ich w terminie oznaezonym, po uprzednim 
bezskutecznym upomnieniu przez izbę, będą 
ściągane razem z ustawowymi odsetkami zwło
ki w drodze przewidzianej dla należności, · ścią
ganych w trybie egzekucji Jdm;pilltracyjnej, 

DZIAŁ II. 

Okręgowe izby aptek.r.kie, obowUtlkl : i prawa . 
członków. 

Art. 8. (1) Okręgowa Izba łptekarska 
składa się z osób, wpisąnychllll łiiŁ~ jęj człon
ków. 

(2) W§~ystkie osoby, wykonywające zawód 
aptekarski · oraz odbywające w aptekach jedno
roczną praktykę ąph~,kłrl!ką nI). Łeręnie dąJlęj 
izby, powinny ęyć wpiiąJle nil. listę członków 
okrgg; wej izby aptekarskiej. 

(3) Zarządcy ąptek są obowiąjl;ani zawiado
mić właściwą okregową izbę aptekarską najpóź
niej w ciągu 7 dni o rozpoczęciu i zaprzestaniu 
pracy w a.pt~cę przez osobę, wykonywającą za-
wód aptekarski. . 

(4) OsoQa, wykpnyw{ljąca. ~awód aptęka,r· 
s~i na t~ręnie wię<;;ęj nfi jędnęj b:by, zapisuje się 
na listę członków tej izby, na terenie której ma 
stała miajilce zamieszkania.. 

(5) Osoby, mające prawo wykonywania za
wodu aptekarskiego, a z prawa tego nie korzy
"tające, mogą być na swą prośbę wpisane przez 
zarząd izby na listę jej członków. 

(f,) Osoby, . które przestały wykonywać 'za- ' 
wód aptekarski, obowiązane są w ciągu trzech 
miąsięcy zawiadomić o tym zarząd właściwej 

' iZlbYi w razie pońownego rozpoczęcia wykony- · 
wania ~ąwodu aptekarskiego, izbę należy za
wiadomić najpóźniej w ciągu 7 dni. 

Art. 9. Cz,łonkowie izb aptekarskich . ·. są 
obowiązani pr~estrzęg4ć zll:iAd ,tyki, godnie z.a
chowywać się i !lumienme wyk(;mywać !>woje 
obowiązki zawodowe. 

Art. 10. (1) Członkowieok'l"ęgowe; . i~~y 
aptekarskiej płacą na jel potrzeby łlkładki 'rocz, 
ne i opłaty, uchwalone przez ndę Izby nit rzęc~ 
instytucyj, przewidzianych wart. 4 pkt 8) i O). 

(2) Rada i1:by aptękarskiej możę uchwalić 
przymus należenia wszystkich członków i?;by 
do instytucyj, wymiepionych wart. 4 pkt 8). 

(3) Członkowie okręgowej izby a.ptąk .. r~ 
skiei, którzy nabyli prawa emerytalne, mogą się 
zwolnić od obowill;;!:ku nalafenia do inlltytucyj, 
wymienfónych wart. 4 pkt 8), ~a.Ś podlegający 
obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego mog" 
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być zwolnieni od tego obowiązku przez zarząd I 
izby; w przypadku sporu rozstrzyga Naczelna 
Izba ADtekanka, 

(4) Szczegółowept:zepisy, ustalające cha
' rakter prą:wny, organizację i sposób prowadze
~ill instytucyj ubezpieczeniowych, wzajemne; 
pomocy i innych utworzonych przy izbach apte
karskich w myśl ustawy niniejszej, określają 
statuty tych instytucyj; statuty instytucyj ubez· 
pleclEeniowych niogąprzewidzi~ć prawo przy~ 
znawani-a w wyjątkowych wypadku;h pomocy 
maŁerietlnej _rodzinom członków izby, skreślo
nych z jej listy. 

(5) Do instytu~vi, wymienionych wart. 4 
pkt 8), stosują się odpowi~dnio prl .:pisv ,rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2f> 
stycznia 1928 r. o kontroli ubezpieczeń (O~. U. 
'R,' p; Nr 9, poz. 64); statuty- in~tytucyj, wymie
nioltych wart. 4 pkt 8), ustalają organy tych in. 
stytucyj oraz udział władz izby wichadmini. 
straćji. 

(6) Minister Skarbu w po-rozumieniu z Mi
nistrłun Opjeki Społecznej zatwierdza statuty 
iQstytucyj, wymienionych wart. 4 pkt 8). 

DZIAł. 1II. 

. Art. U, Rada, ~arząd, komisja n:wizyjna 
i ląd dYllcyplinarny są organi;lmi o-kręgowej iz·by I 

aptekarskiej. 

Art, 1.2. H) Wszystkie mandaty z wybo
rów o.ra~ c~'Ynności delegatów izb, wymienio- , 
nych w a,rt. 6 ust. (3), pełnionę są bezplatnięj 
regulamin izby m"ie prJ;ewid:deć pr~y~nłlwanie 
:t:wratJJ k06z1ów, ponie$ianych w ~wjllz.ku ~ pcł~ 
.nieniem czynności w izbię. 

(2) Cdonkowię i~by ~ąobowią1;Anj PJ'f:yjąć 
mandaty powier~(m~ im ~ wYPQrÓWi wviątki od 
tej Z.Aliądy, ~ uwzględnięniem przepisów lłlit. (3), 
okrdla re~ula:nUn i?:by, który jednocześnie 
o~reśU w!!.ninki i iPQIHlb ~rzęcz;ęnia się lub utra. 
tv m.andatu oraz; wła.ściwQ$ć organów izby dQ 
·orzekania w tych ~prąwach. . 

(3) Prawo z.rzecz.enia się mandału be~ U;l:ji" 

;sadnienia przysługuje członkom izby, którzy: 
1) ukończyli 60 lat życia; 

. . 2) byli członkami Oł'gA~Ów izby w ostatniej 
kadencji. ' 

(4) Cza@ pła.sŁ(}wlI.ftia mandatu z wyboru 
trwa 5 lati usady ustępowania cdonków, ~mia
ny lub p,~ownęgQ wyboru prgąnów b:by okrę
śla regulamin ' izby. 

R () z d Z. ia ł II. 

Rada izby aptekarskiej, 

Art. 13. fl) Rada okręgowej izby apte
karskiej jest organem stanowiącym. 

(2) Do n.kręBU działania rady izby apt~
karskiej należy w sZ,c-z:ególności: 

1) uchwalanic budżctu izby oraz ustalanie 
Wysokości składki wpisowęj i n>ciGnęj na p()tr~e~ 
by izby; 

2) zatwięrdumie rQc~nęgo, #ipJ.'llwo~daniil. 
zarządtł izby i rocznego ~amknięcia rachunkl)
wegoj 

3) wybór członków Nacz;ęlnej I~by Apte
karskiej; 

4) fQZPOrz,/;\.d"anie majątkiem i~Qy ora?; rQ~· 
strzyganie w sprawach nabywania lub zbywania 
nier1,1chorności, ich obciąień i regulacyj -hipo
tecz;nycbi 

5) uchwahmię i zmiany ręgulą.minu i;r;by 
i statutów instytucyj, utworumych prZY i~bilłi 

6) sprawy, wyJ11ięnicne w ą,rt. ';\ pkt 8) i 9)i 
. 7) sprawy, przekazane radzie przez regula

min izby, Naczelną Izbę Aptekarską lub pn~e~ 
Ministra Opieki Społecznej. 

(3) Uchwały rady okręgowęj izby w ipra,
wach, wymienionych w art/ 4 pkt 8l,wymagajĄ · 
zatwierdzenia przez Naczelną Izbę Aptekarską. 

(4) Rada okręgowej izby ma prawo przeka
zywać zarządowi izby niektóre sprawy, wymie-. 
'nione w ust., (2) pkt ~), 5), 6) i 7). 

Art, 14, (1) Rada izby w okręgowych iz
bach aptękarskich, liGzących do 200 członkOWi 
składa się z 20 członków i 10 zastępców, ą w iz
bach, Hczących ponad 400 członków, liczha 
członków rady powiększa się o jednego członką 
od każdej pełnej lub rozpoczętej pięćdziesiątW 
członków izby. 

{2} Czynne p;ąwo wyborcze przysługuje 
wszystkim c;donkom izby aptekarskiej, wpisa
nym na jej listę nie później, niż na 30 dni przed 
dniem ogłoszenia wyborów, z wyjątkiem osóh, 
odbywającyclt jedt1oroczną pr!lktykę ilpte .. 
karską· . 

(3) Bierne prawo wyborcze pr4ysluguie 
wszystkim członkom izby po 5 latach wykony
wania zawodu aptekarskiego lub wcześniej dJ~ 
mających prawo zarządu aptekami, wpisanym 
na jej listę nie później, niż na 30 dni przed dniem 
ogłoszenia wyborów. 

(4) Kadencja rady trwa 5 lat. 
(5) Minister Opieki Społecznej wydą prze

pisy, zawięrające ordynację WybQlCl:ią d() rild 
okręgo'wych ~b ąPtekąrskich. 

Art. 15. :(1) Rada izby wybięra na gkres 
kadencji: 

-1) spośród siebie: 
a) zarząd izby, "kładający się z pl'e~e$ł.. 

2 jei!9 zastępców i S ~7 edonków, 
b) 2 ~ 4 za~tępców członków ~ar:l:ąd1J, _ 
e) 2 delegatów doNaf.~ęlnej I~by AptekiU

skiejj 
2) spośród wszystkich członków i~by: 
al komisję rewizyjną izby w liCzbie 3 człon~ 

ków i 2 zastępców, 
bl sąd dyscyplinarny izby. 
(2) Prezc$ ,zar:Zą,du ję$t pre:ZCliem il:by, l.:a.. 

stępcy pre1:C$a zar:ządu ~ z;a~tępcami pr~z;ęlia 
izby. 



Poz. 346 868 . Dziennik Ustaw Nr 55 
. i 

DZIAŁ IV. (3) Przynajmniej połowa spośród ' członków I' ,'.' 
zarządu, w tym prezes, 2 jego zastępcy i sekre-
tarz, powinna stale mieszkać w ' siedzibie izby . Naczelna Izba Aptekarska. 
lub jej pobliżu; rada izby może tworzyć poza I A ' ( ) N l I b A k k' 
siedzibą iZlby stałe zamiejscoWe wydziały sądu ' . . , rt. 18. 1 .. '. acz e na .. z a pte ar~ a, 
dyscyplinaPllego. I !ako przedstawlclelka . zawodu aptekarskiego 

(4) Rada lub zarząd iZby mogą spośród I ~ład;za " nadzorcza okręgowych. JZ? aptekar, 
wszystkich członków izby powoływać komisje S~IC~, Jest, powołana poza uprawmemaml, prze-
· . ,. ' k . . · · .. 1 k '1 ' h WidZianymi wart. 4, do: 
1 powlerzac 1m wy c:mywame SClS e o res onye 1) d " d' ł l . ' k' g h . b 
zadań. " ' uz~o mama Zla a nOSCl o rę owyc lZ 

(5) Z t . b 'ł ' ' k" aptekarsktch ' as ępcy prezesa lZ y, cz on OWle za- ) .' . b d' ,. h' b 
rządu . . h . tęp ' czło ko . . ' ' h ga 2 zatwlerdzama u zetow okręgowyc '., lZ 

. . l lC zas ~y, n wie. m~)"c or - aptekarskich' , ' 
now Izb aptekarskich oraz 2 delegatow do Na- ) -'.. . , b 
czelnej Izby Aptekarskiej powinni być wybie- 3 ok~eslam~ : udziału . po~zczegolnychlz 
· " .. " d b ł 'k' aptekarskIch w Jej wydatkltch, ram rownomlerme sposro o u grupcz on " ow 4)' 'd ł' " d . . 
izby, mianowicie spośród grupy pracodawców rozstr.zyga111a o W? an o postanowlen 
· . 'k . okrę.gowych Izb aptekarskich j 
1 grupy pracowm owo 5) . t . . t ł h . . .. . . .. " ... . . .... .' rozs rzygamasporow, pows a yc . mlę~ 
· , .. . ~6) Nie mozna łączy c .w J~dneJ?~o:~le czyn- dZY'poszczególnymi :okręgowymi izbami lub mię
noscl c~ł<?~ka , ~a~zą~u, sądu dY!H::yplmarnego dzy izbami a ich członkami; 
lub komiSJI reWlZYJneJ. ... . ,6)opracowania ramowych regulaminów 

R o z d z i a' ł III. 

Zarząd okręgowej izby aptekarskiej. 

. . Art. 16. (1) Zartąd okn~gowejizbh' apte
karskiej jest jej organem-wykonawczym. 

(2) Zarząd izby wybiera spośroQ siebie . na 
okres kadencji sekretarza i skarbnika. 'Sekre
tarz izby powinien być wybrany z odmiennej 
grupy członków izby, niż jej prezes. 

'. (3) Zarząd izby nadto ro.zstrzygawszYstkie 
sp:rawy, nie zastrzeżone radzie izby, składa ra
dzie i po zatwierdzeniu przez nią Naczelnej Iz- I 
bie Ap>t~karskiej sprawozdania roczne ze swej 
działalności oraz załatwia wszelkie sprawy, 
przekazane izbie prz€'Z władze państwowe, radę 
lub Naczelną Izbę Aptekarską. 

(4) Prezes izby jest jej przedstawicielem na 
~ewnątrz. 

R o z d z i a ł IV. 

Komisja rewizyjna okręgowej izby apt~karskiej. 

Art. 17. (1) Komisja rewizyjna jest orga
nem kontrolującym działalność firianśową i go
spodarczą izby oraz prowadzonych przez nią 
instytucyj. 
, (2) Komisja rewizyjna .w szczególrwści: 

1) przeprowadza koplrolę finansową go
spodarczą organów i instytucyj izby; . 

2) opracowuje sprawozdania: ze swej dzia
. łalności dla użytku Ministra Opieki Społecznej, 
Naczelnej Izby Aptekarskiej i rady okręgowej 
izby; 

3) zgłasza wnioski co do ulepszenia gospo
darki organów i instytucyj izby. 

(3) Komisja rewizyjnapowirina ' wykonywać 
swe czynnośd, co najmniej , raż na rok przed 
rocznym zebraniem rady izby; a n'a'dto, ilekroć 
uzna to za potrzebne Minister Opieki ' Społecz
nej, Naczelna Izba Aptekarska lub rada izby. 

izb aotekarskich i sądów dyscyplinarnych oraz 
ramowych statutów instytucyj, ' powołanych 
przez izby; , .. 

7) ustalania ogólnych za.sad etyki zawodu 
aptekarskiego; , 

8)' wydawania ' dziennika urzędowego izb 
aptekar-skich. , 

(2) Naczelną Izbę Aptekarską tworząpre
ześi i wiceprezesi izb okręgowych oraz delegaci 
izb okręgowych, wybierani w liczbie i w trybie, 
przewidzianym wart. 15 ust. (1) pkt 1) lit. b) 
oraz ust. (5). ' 

(3) Naczelna Izba Aptekarska może zakła
dać przymusowe instytucje ubezpieczeniowe 
oraz wzajemnej pomocy wspólne dla kilku lub 
wszystkich okręgowych izb · aptekarskich. 

(4) Zarządzenia i uchwały Naczelnej Izby 
Aptekarskiej obowiązują okręgowe izbyapte
karskie i ich członków. 

(5) ,. Minister Opieki Społecznej ' zatwierdza 
budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej. 

(6) Stosuje się przepisy art. 11 - 13, 14 
usL (4)'i (5) oraz att. 15 - 17 odpowiednio do 
Naczelnej 'Izby Aptekarskiej i jej organów z tą 
zmianą, ze ' czynności rad W okręgowych izbach 
aptekarskich spełnia W Naczelnej Izbie Apte
karskiej" walne ' zebranie jej człohków : (art. 13 
ust: (2) pkt 3}). 

1; . I 

DZIAŁ V. 

Sądownictwo dyscyplinarne. 

. Art. 19. Członkowie izby podlegają karze 
dyscyplinarnej za naruszenie swych ohowiąz
ków, wymienionych wart. 9. 

Art 20. (1) Członkowie izby, zatrudnieni 
w instytucjach rządowych, samorządowych, 
pized'Si~bjQ.rstwach państwowych i instytucjach 
ubezpiećzeń społe'cznych, nie mogą być pocią
gani do odpowiedzialności dyscyplinarnej przez 
sądy dyscyplinarne izb aptekarskich za swe 
czynności służbowe bez zgody Ministra Opieki 
Społecznej, a oficerowie farmaceuci i czło!lko-
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wie izby, zatri..tdnie~i ~w instytucjachi--przedsię
biorstwach wojskowych - bez zgody Ministra 
Spraw Wojskowych: 

(2) Minister ,,:QpiekL Społecznej może 
uprawnienia swe z mocy ust. (1) przekazywać 
wojewodom (Komisarzowi Rządu na 'm. st. War
sżawę), a Minister Spraw Wojskowych ';- właś
ciwymdowódcom okręgów korpusowych, do
wódcy Korpusu Ochrony Pogranicza, szefowi 
Kierownictwa Marynarki Wojennej. 

, i 
Art. 21. (1) Do orzekania w sprawach dy

scyplinarnych powołane są: 
1) jako instancja pierwsza - sądy dyscy

plinarne okręgowych izb aptekarskich, · złożone 
z 10 - 16 członków, wybieranych przez rady 
tych izb; . . ' 

2) jako instancja odwoławcza - sąd dyscy
plinarny Naczelnej Izby Aptekarskie;' złożony 
z6 członków i 4 ich . zastępców, wybieranych 
przez walne zebranie tej izby, ' z 4 · członków, 
mianowanych przez Ministra Opieki Spob,cznej 
spośród osób, mających prawo wykonywania 
zawodu aptekarskiego oraz z 4 członków, mia-. 
nowanych przez Ministra Sprawiedliw0ści spo
śród sędziów. 

(2) W przypadku utworzenia , stałych za
miejscowych wydziałów sądu dyscyplinarnego, 
rad.y okręgowych izb aptekarskich dlakażdęgo 
z tych wydziałów wybiorą spośród ćzłonków 
izb:y, zamieszkałych w siedzibie wydziału sądu 
.lub w jej po,bliżu, dodatkowo po 4 członków 

c) zawieszenie w prawach członka izby na 
ściśle określony przeciąg czasu, 

d) skreślenie z listy członków izby apte-
ka:rskiej. . 

(2) Kary, nałożone ' przez sąd . dyscyplinar
ny, mogą " być przez niego obostrzone przez 
ogłoszenie' ich w dzienniku urzędowym i,zb na 

. koszt skazanych, bądź przez nałożenie grzyw

. ny do 500 złotych. , Grzywny powinny być uży
te ria fundusz poprawy bytu rodzin, pozosta-
łych po zmarłych członkach izby. 

(3) Kara nągany pociąga za sobą utratę 
prawa WYbieralności przy . najbliższych wybo
rach oraz utratę piastowanych w izbie man
datów. 

(4) l(arazawieszenia w prawach członka 
izby pociąga za sobą utratę prawa wykonywa
nia zawodu aptekarskiego na czas zawieszenia, 
utratę piasJowanych w izbie mandatów oraz 
utratę ' prawa wybieralności i wybierania na 
okres zawieszenia ' oraz na przeciąg dalszych 
pięciu lati nie powoduje natomiast utraty 
uprawnień, nabytych wskutek należenia człon
ków izby do instytucyj ubezpieczeniowych na 
wypadek śmierci. 

(5) Skreślenie z listy członków izby apte
karskiej pociąga za sobą utratę prawa wykony
wania zawodu aptekarskiego oraz wszelkich 
praw, wynikających z należenia do izby apte
karskiej, z za~tr~eżeniem, wymienionym w zda

. niu drugim art. lO. ust. (4) . 

i ich zastępc~w. . c . • I Art. 25 • .Minister Opieki Społecznej w po-
(3) Przepisy art. 15 ust. (5) maJą odpowie- I rozumieniu ,z Ministrem Sprawiedliwości ustali 

dnie zastosowanie przy ustalaniu c~łońkó,v są- w drodze rozporz·ądzenia szczegółowe przepisy 
di.t dyscyplinarnego i jego ·wydziałów" o organizaćJi sądów dyscyplinarnych izb apte

, ~ \ 

Art. 22. (1-) Sądy dyscyplinarne · okręigo
wych izb aptekarskich orzekają w s~ładzie 
3 cżłonków, przy tym, jeżeli obwiniony.je!\t pra
codawcą - dwóch członków kompletu powinno 
być praco<1awcami, . jeżeli 'zaś jest pracowni
ki~m -dwóch członków kompletu powinno 
oyć pracownikami. . " 
. (2) Sąd dyscyplinarny Naczelnej Izby Apte

karskiej orzeka w komplecie 5 członków, w 
skłąd którego wchodzą 2 członkowie spośród 
wybranych przez walne zebranie N!lczel~ej Iz
by Aptekarskiej, 2 mianqwą.nychpfzęZ. Mini
stra Opieki Społecznej spośród osób,,/ rp.aJących 
prawo wykonywania . zawodu aptekarskiego, 
i 1 spośród sędzió;W, mianowanych przez Mini
stra Sprawiedliwości - jako przewodniczący; 
jeden z dwóch członków, wybranych przez wal
n~ zebr~nie ~a~zelnej Izby ~Ptekars~ie. j. powi-I 
Iuen byc sposrod pracodawcow, drugi zas spo-
śTQd pracowników . . ' . . ' .. 

Art. 23. Sądy dyscyplinarne są w zakresie 
orzecznictwa niezawisłe. 

.: 

Art. 24. (1) Kary dyscyplinarn'e ~~ nastę-
pujące: .. 
. a) upomnienie; 

b) naga~a, 

karskich, ich właśc;iwości i trybie ' postępowa
nia dyscyplinarnego, przepisy o rzecznikach 
dyscyplinarnych i obrońcach oraz o kosztach 
postępowania dyscyplinarnego. 

DZIAŁ VI. 

SądoWnictwo polubowne. 

. Art.~6. (1) Spory cywilne między c?:łon-
karni izby ' aptekarskiej oraz między nimi, 

. a osobami tr,zeciini mogą być za zgodą stron na 
piśmie pI:zekazaIle. do rozstrzygnięcia sądowi 
dyscyplinarnemu izby, jako sądowi polubow
nemu. 

(2) Przy rozpoznawaniu spraw przez sądy 
polubowne ;" o ile przepisy ustawy niniejszej ina
czej nie' stanowią, stosuje się odpowiednio prze
pisy księgi III, części pierwszej kodeksu postę-
powaniacywilnego. . 

DZIAŁ VII. 

Nadzór państwowynł,ld . izbami aptekarskimi. 

Art. 27. Minister Opieki Społecznej spra
wuje nadzór zwierzchni nad działalnością Na
.czelnej ltby Aptekarskiej, okręgowych izb 
aptekl:lrski~h ora~ ich organów. 



PO!. 346 i 347 --- SiO -
- , 

. Att. 28. Naczelna Izba Apt~karska prze
syła niezwłocznie do wiadomości Ministra 
Opieki Społecznej bezpośrednio, a okręgowe 
izby aptekarskie za pośrednictwem Naczelnej 
Izby Aptekarskiej sprawożdania roczne zarzą
du i komisji rewizyjnej, zamknięcia rachunko
We zaś niezwłocznie po ich za twierdzeniu przez 
właściwe organa izb. Ponadto okręgowe izby 
aptekarskie przesyłają corocznie Naczelnej Iż
bie Aptekarskiej listy swych cżłonków. 

Art. 29. (1) Minister Opieki Społecznej 
. mote zawiesić lub uchylić uchwały organów 
izb aptekarskich w przypadkach, gdy naruszają 
one obowiązujące przepisy prawne lub narusza
j" , porządek albo interes publicżny. Niezależnie 
od tego Minister Opieki Społecznej władny jest 
rozwiązać organ, który uchwałę taką powziął. 

(2) W przypadku rozwiązania organu izby 
na podstawie przepisów ust. (1) Minister OPie- 1 
ki Społecznej mian';lje spośród osób, mają~ych 
prawo wykonywama zawodu aptekarsktego, 
komisarza, który pełni obowiązki rozwiązane
lio organu i najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od 
dnia rozwiązania przeprowadzl nowe wybory. 

(3) Minister Opieki Społecznej ustali w 
drod~e rozporządzenia szczegółowe przepisy 
o właściwości w zakresie działania i o trybie 
postępowania komisarza rządowego. 

DZIAŁ VIII. 

Przepisy przejściowe i ko6cowe. 

. , Art. 30. Utworzenie pierwszych okręgo
wych izb aptekarskich i Naczelnej Izby Aote
karskiej porucza się Ministrowi Opieki Spo
łecznej, który do zorganizowania ich wyznaczy 
komisarza rządowego śpośród osób, mających 
prawo wykonywania zawodu aptekarskiego. 

Art. 31. Regulamin i statuty okręgowych 
izb aptekarskich powinny być przedłożone Na-

czelnej Izhie Apteklit8kłej do Zl:ttwitrd2';~t1ła 
najda.lej w ciągu 6 miesięcy po jej ukonstytuo
waniu, regulamin i statut' Naczelnej Izby Apte
karskiej - w tym samym terminie Ministrowi 
Opield Społecznej. Terminy te może .Minłst~r 
Opieki Społecznej przedłużyć. 

Art. 32. (1) Gremia aptekarskie i wydzia
ły kondycjonujących magistrów farrtllicji, ist
niejące VI chwili wejścia w zycie ustawy niniej
szej, działają nadal w dotychczasowym skła
dzie do Czasu ukonstytuowania się izb aptekar
skich na podstawie przepisów ustawy niniejszej. 

(2) Okręgowe iżby aptekarskie przejmą 
wszelkie sprawy oraz majątek i zobowiązania 
gremiów aptekarskich Oraz wydziałów kondy
cjonujących magistrów farmacji i fundusze Z~· 
brane z opłat, przewidzianych w ustępie ostat
nim § 11 ustawy z dnia 18 grudnia 1906 t. o ure
gulowaniu spraw, dotyczących aptek (Dz. U. P. 
Austr. z l C:07 r. Nr 5), z zachoWllniem celu, na 
jaki przeznaczone są te opłaty. 

Art. 33. Ustawa niniejsza obowiązuje na 
całym obszarze Państwa. 

Art. 34. Z dniem wejścia w zycie ustawy 
niniejszej tracą moc obowiązującą wszelkl~ 
przepisy w sprawach, unormowanych ustawĄ 
. niniejszą· 

Art. 35. Wykonanie ustawy niniejsze; po-
rucza się Ministrowi Opieki Społecznej. . 

Art. 36. Ustawa niniejsza wchodzi W ~y. 
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezyd~nt Rzeczypospolitej: l. MoIcleki 

Prezes Rady Ministrów: Sławoj Skladkowdl 

Minister Opieki Społecznei: 
M arian Zynd,.am-K oścżałkowakl 
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USTAWA 

. z dnia 15 czerwca 1939 r. 

o likwidacji Kasy Emerytalne; dla robotników kolei pąństwowych w b. dzielnicy prakie;. 

Art. 1. Ok'l'eśleni,a, używane w ustawie 
niniejsz'e1 : 

1) "Kasa Em2rytalna" - oznacza Kasę 
Emerytalną dla robotników kolei państwowych 
w b. dzielnicy pruskiej i 

2) "Oddział A" - oznacza Odd!ział A Ka
sy Emerytalnej; 

3) "Oddzi,ał B" - oznacza Oddział B Ka- I 
sy Emerytalnei; I 

4) "P. K. P." - o.znacza przedsiębiorstwo l 
"Polskie Koleje Państwowe"; I 

5) "Zakład. Ubez.pieczeń Społecznych" -
oznacza Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
(Fundusz Ubezpieczenia Emerytalnego. Robot
ników); 

6) "Zakład w Chorz,owie" - ózna'cta Za
kład Ubezpieczenia na Wypadek Inwalidztwa 
w Chorzowie; 

7) "ustawa o ubezpieczeniu społecznym"
oznacza ustawę z dnia 28 marca 1933 r. O ubez
nieczeniu spohcznvm (Dz. U. R. P. Nr5t, poi. 
396) wraz z późniejszymi zmianami; 




