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USTAWA

z dnia 27 lipca 2002 r.

o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy — Prawo farmaceutyczne.

Art. 1. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 126, poz. 1382) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) po art. 2 dodaje si´ art. 2a—2c w brzmieniu:

„Art. 2a. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na
celu ochron´ zdrowia publicznego i obej-
muje dzia∏alnoÊç polegajàcà w szczegól-
noÊci na:

1) wydawaniu produktów leczniczych
i wyrobów medycznych b´dàcych

przedmiotem obrotu w aptekach i hur-
towniach farmaceutycznych oraz spra-
wowaniu nadzoru nad ich obrotem,
przechowywaniem i wykorzystaniem,

2) sporzàdzaniu i wytwarzaniu produktów
leczniczych, 

3) sprawdzaniu jakoÊci i to˝samoÊci le-
ków recepturowych, leków aptecznych
i leków gotowych, 

4) udzielaniu informacji i porad odnoÊnie
do dzia∏ania produktów leczniczych
i stosowania wyrobów medycznych
b´dàcych przedmiotem obrotu w apte-
kach i hurtowniach farmaceutycznych,
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5) kierowaniu aptekà, dzia∏em farmacji
szpitalnej lub hurtownià farmaceutycz-
nà,

6) wspó∏uczestniczeniu w sprawowaniu
nadzoru nad gospodarkà produktami
leczniczymi, w szczególnoÊci w zak∏a-
dach opieki zdrowotnej,

7) wspó∏udziale w badaniach klinicznych
prowadzonych w szpitalu, 

8) wspó∏udziale w badaniach nad lekiem,
monitorowaniu niepo˝àdanych dzia∏aƒ
leków i przekazywaniu tych informacji
w∏aÊciwym organom.

Art. 2b. 1. Farmaceutà jest osoba, która:

1) ukoƒczy∏a co najmniej pi´cioletnie
studia na kierunku farmacja szko∏y
wy˝szej obejmujàce co najmniej sze-
Êciomiesi´czny sta˝ w aptece i uzy-
ska∏a tytu∏ zawodowy magistra,

2) ukoƒczy∏a pi´cioletnie studia na kie-
runku farmacja szko∏y wy˝szej i uzy-
ska∏a tytu∏ zawodowy magistra oraz
odby∏a rocznà praktyk´ w aptece,

3) ukoƒczy∏a pi´cioletnie studia na kie-
runku farmacja szko∏y wy˝szej i uzy-
ska∏a tytu∏ zawodowy magistra, z za-
strze˝eniem ust. 2,

4) ukoƒczy∏a czteroletnie studia na kie-
runku farmacja szko∏y wy˝szej i uzy-
ska∏a tytu∏ zawodowy magistra, z za-
strze˝eniem ust. 2,

5) ukoƒczy∏a czteroletnie studia na kie-
runku farmacja szko∏y wy˝szej, uzy-
ska∏a tytu∏ zawodowy magistra i od-
by∏a rocznà praktyk´ w aptece, 

6) posiada dyplom wydany przez inne
paƒstwo ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej, uznany w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zgodnie z odr´b-
nymi przepisami, za równowa˝ny
z dyplomem uzyskiwanym w kraju,
potwierdzajàcym tytu∏ zawodowy
magistra na kierunku farmacja, oraz
rocznà praktyk´ w aptece odbytà po
uzyskaniu tego dyplomu, uznanà za
równorz´dnà z praktykà odbytà
w kraju,

7) posiada kwalifikacje potwierdzone
dokumentem wymienionym w wy-
kazie, o którym mowa w ust. 4.

2. Osoba, która ukoƒczy∏a studia, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, oraz uzy-
ska∏a tytu∏ zawodowy magistra, a nie
odby∏a rocznej praktyki w aptece, mo˝e
wykonywaç zawód z wy∏àczeniem wy-
konywania samodzielnie czynnoÊci za-
wodowych w aptece.

3. Je˝eli wynika to z przepisów odr´b-
nych, farmaceuta, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 i 4, mo˝e byç zobowiàza-

ny w celu wykonywania zawodu farma-
ceuty na terenie innych paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej do przed-
stawienia zaÊwiadczenia wydanego
przez okr´gowà rad´ aptekarskà, ̋ e wy-
konywa∏ na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zawód farmaceuty, w tym rów-
nie˝ w aptece i hurtowni farmaceutycz-
nej, przez okres co najmniej kolejnych
trzech lat w czasie pi´ciu lat poprzedza-
jàcych wydanie zaÊwiadczenia. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
og∏asza, w drodze obwieszczenia
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospo-
litej Polskiej «Monitor Polski», wykaz
dyplomów, Êwiadectw i innych doku-
mentów wydanych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej, potwier-
dzajàcych posiadanie formalnych kwa-
lifikacji do wykonywania w Rzeczypo-
spolitej Polskiej zawodu farmaceuty
przez obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci nazwy dyplomów,
Êwiadectw i innych dokumentów oraz
oznaczenie podmiotów wydajàcych te
dokumenty.

5. Za równowa˝ne z dyplomem, Êwiadec-
twem lub innym dokumentem potwier-
dzajàcym posiadanie formalnych kwa-
lifikacji, uprawniajàcym do wykonywa-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu
farmaceuty, okreÊlonym na podstawie
ust. 1 pkt 7, uwa˝a si´ dyplomy, Êwia-
dectwa lub inne dokumenty wydane
przez paƒstwo cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej, potwierdzajàce, ˝e kszta∏cenie
zakoƒczone zosta∏o:

1) przed 1985 r. albo

2) po 1985 r., je˝eli rozpocz´∏o si´ przed
rokiem 1985 

— o ile potwierdzone zostanie zaÊwiad-
czeniem, i˝ osoba pos∏ugujàca si´ do-
kumentem, przez okres trzech kolej-
nych lat z pi´ciu poprzedzajàcych wy-
danie tego zaÊwiadczenia, wykonywa∏a
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Euro-
pejskiej zawód farmaceuty.

6. Koszt rocznej praktyki w aptece, o któ-
rej mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, pokrywa
podmiot, który zawar∏ umow´ z osobà
odbywajàcà praktyk´ w aptece.

7. Za równowa˝ne z dyplomem, Êwiadec-
twem lub innym dokumentem potwier-
dzajàcym posiadanie formalnych kwa-
lifikacji, okreÊlonym na podstawie
ust. 1 pkt 7, uwa˝a si´ dyplomy, Êwia-
dectwa lub inne dokumenty wydane
przez paƒstwo cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej, o ile potwierdzone zostanà za-
Êwiadczeniem wydanym przez kompe-
tentne w∏adze lub organy paƒstwa



cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, po-
twierdzajàcym zakoƒczenie kszta∏cenia
równowa˝nego z kszta∏ceniem, którego
potwierdzeniem sà dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 4.

Art. 2c. 1. Sta˝ w aptece, o którym mowa
w art. 2b ust. 1 pkt 1, odbywany jest
w aptece, która uzyska∏a pozytywnà opi-
ni´ wojewódzkiego inspektora farma-
ceutycznego, a tak˝e opini´ okr´gowej
rady aptekarskiej, wydanà na wniosek
dziekana wydzia∏u farmaceutycznego.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powin-
na uwzgl´dniaç ocen´ osób nadzorujà-
cych odbywanie przez studenta farma-
cji sta˝u w aptece, wyposa˝enia oraz
warunków lokalowych apteki, a tak˝e
zakresu zadaƒ wykonywanych w tej ap-
tece pod kàtem prowadzonego procesu
dydaktycznego.”;

2) skreÊla si´ art. 3; 

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Prawo wykonywania zawodu farmaceu-
ty stwierdza okr´gowa rada aptekarska
w∏aÊciwa ze wzgl´du na miejsce wyko-
nywania zawodu farmaceuty.

2. Prawo wykonywania zawodu farmaceu-
ty, z uwzgl´dnieniem art. 2b ust. 2, okr´-
gowa rada aptekarska stwierdza w od-
niesieniu do obywatela polskiego, który: 

1) posiada:

a) tytu∏ zawodowy magistra, potwier-
dzony dyplomem wydanym przez
polskà szko∏´ wy˝szà, ukoƒczenia
studiów na kierunku farmacja,
w systemie obejmujàcym co naj-
mniej szeÊciomiesi´czny sta˝ w ap-
tece, albo

b) tytu∏ zawodowy magistra potwier-
dzony dyplomem, wydanym przez
polskà szko∏´ wy˝szà, ukoƒczenia
studiów na kierunku farmacja
w systemie pi´cioletnim i rocznà
praktyk´ w aptece odbytà po uzy-
skaniu tego dyplomu, albo

c) tytu∏ zawodowy magistra potwier-
dzony dyplomem, wydanym przez
polskà szko∏´ wy˝szà, ukoƒczenia
studiów na kierunku farmacja
w systemie czteroletnim i rocznà
praktyk´ w aptece odbytà po uzy-
skaniu tego dyplomu, albo

d) dokument potwierdzajàcy kwalifi-
kacje niezb´dne do wykonywania
zawodu farmaceuty, wymieniony
w wykazie, o którym mowa
w art. 2b ust. 4, albo

e) dyplom wydany przez inne paƒ-
stwo ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie

Unii Europejskiej uznany w Rzeczy-
pospolitej Polskiej za równowa˝ny,
zgodnie z odr´bnymi przepisami,
z dyplomem uzyskiwanym w kraju,
potwierdzajàcym tytu∏ zawodowy
magistra na kierunku farmacja, oraz
rocznà praktyk´ w aptece odbytà po
uzyskaniu tego dyplomu. Wymóg
odbycia rocznej praktyki w aptece
po uzyskaniu dyplomu nie jest ko-
nieczny, je˝eli program studiów
obejmowa∏ sta˝ w aptece w wymia-
rze co najmniej szeÊciu miesi´cy,

2) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na
wykonywanie zawodu potwierdzony
orzeczeniem lekarskim,

3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych.”;

4) po art. 4 dodaje si´ art. 4a—4g w brzmieniu:

„Art. 4a. Wobec osób, które spe∏niajà wymagania
okreÊlone w art. 4 ust. 2 oraz posiadajà ty-
tu∏ zawodowy magistra potwierdzony dy-
plomem ukoƒczenia studiów na kierunku
farmacja w systemie czteroletnim lub pi´-
cioletnim, o którym mowa w art. 2b ust. 1
pkt 3 i 4, okr´gowa rada aptekarska
stwierdza prawo wykonywania zawodu
farmaceuty z wy∏àczeniem samodzielne-
go wykonywania czynnoÊci zawodowych
w aptece.

Art. 4b. 1. Prawo wykonywania zawodu farma-
ceuty okr´gowa rada aptekarska
stwierdza w odniesieniu do osoby b´-
dàcej obywatelem paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej innego ni˝
Rzeczpospolita Polska, która: 

1) posiada:

a) dyplom, Êwiadectwo lub inny do-
kument potwierdzajàcy posiada-
nie formalnych kwalifikacji upraw-
niajàcych do wykonywania zawo-
du farmaceuty, wydany przez paƒ-
stwo cz∏onkowskie Unii Europej-
skiej, 

b) dyplom, o którym mowa w art. 4
ust. 2 pkt 1 lit. e),

2) spe∏nia wymagania okreÊlone
w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3, z zastrze˝e-
niem art. 4c ust. 3, 

3) z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e posiada zna-
jomoÊç j´zyka polskiego w mowie
i piÊmie w zakresie koniecznym do
wykonywania zawodu farmaceuty.

2. Je˝eli okr´gowa rada aptekarska po-
weêmie uzasadnione wàtpliwoÊci co do
autentycznoÊci dokumentów, dyplo-
mu, Êwiadectwa lub innego dokumen-
tu potwierdzajàcego posiadanie for-
malnych kwalifikacji uprawniajàcych
do wykonywania zawodu farmaceuty,
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wydanych przez paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej, lub dokumentów,
o których mowa w art. 2b ust. 3 i 4, mo-
˝e wystàpiç do odpowiednich organów
w∏adz paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej o potwierdzenie ich auten-
tycznoÊci. 

Art. 4c. 1. W celu uzyskania dokumentu potwier-
dzajàcego prawo wykonywania zawo-
du farmaceuty nale˝y przedstawiç okr´-
gowej radzie aptekarskiej, na której ob-
szarze zamierza si´ wykonywaç zawód,
dokumenty stwierdzajàce spe∏nienie
odpowiednich wymagaƒ, o których
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz
art. 4b ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrze˝eniem 
ust. 3. 

2. Poza dokumentami, o których mowa
w ust. 1, farmaceuta sk∏ada oÊwiadcze-
nie odnoszàce si´ do okolicznoÊci,
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 oraz
art. 4b ust. 1 pkt 3, z zastrze˝eniem
ust. 3. 

3. W stosunku do farmaceuty b´dàcego
obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej innego ni˝ Rzeczpo-
spolita Polska za wystarczajàce w za-
kresie spe∏nienia wymagaƒ, o których
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, uznaje si´
dokumenty odnoszàce si´ do stanu
zdrowia, wymagane dla wykonywania
zawodu farmaceuty w paƒstwie cz∏on-
kowskim, którego farmaceuta jest oby-
watelem lub z którego przybywa; je˝eli
w paƒstwie tym dokumenty tego ro-
dzaju nie sà wymagane, za wystarcza-
jàce uwa˝a si´ dokumenty wydane
w tym paƒstwie odpowiadajàce doku-
mentom wydawanym w Rzeczypospo-
litej Polskiej.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3,
mogà byç przedstawiane przez okres
trzech miesi´cy od dnia ich wystawie-
nia.

Art. 4d. 1. Na podstawie z∏o˝onych dokumentów
i oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 4c,
okr´gowa rada aptekarska podejmuje
uchwa∏´ w sprawie stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu i wydaje doku-
ment «Prawo wykonywania zawodu
farmaceuty».

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
dokumentu, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci nie-
zb´dne dane dotyczàce farmaceuty
oraz posiadanych przez niego kwalifi-
kacji, adnotacji potwierdzajàcej odby-
cie rocznej praktyki w aptece lub sta˝u
w aptece oraz adnotacji odnoszàcych
si´ do wykonywania zawodu, a tak˝e
adnotacji dotyczàcych okolicznoÊci,
o których mowa w art. 2b ust. 2.

Art. 4e. 1. Stwierdzenie prawa wykonywania za-
wodu farmaceuty lub odmowa stwier-
dzenia powinna byç dokonana przez
okr´gowà rad´ aptekarskà niezw∏ocz-
nie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu
3 miesi´cy, liczàc od dnia z∏o˝enia
wszystkich niezb´dnych dokumentów.

2. Je˝eli okr´gowa rada aptekarska posia-
da informacje dotyczàce wa˝nych zda-
rzeƒ, które wystàpi∏y przed podj´ciem
w Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alno-
Êci przez obywatela innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i które mogà mieç wp∏yw na stwierdze-
nie prawa wykonywania zawodu far-
maceuty, mo˝e poinformowaç o tych
zdarzeniach paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej, którego obywatelem
jest lub z którego przybywa farmaceu-
ta, wnoszàc o weryfikacj´ tych informa-
cji oraz o zawiadomienie o wszelkich
dalszych dzia∏aniach, które zosta∏y pod-
j´te w odniesieniu do dokumentów wy-
danych przez to paƒstwo.

3. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1,
ulega zawieszeniu w przypadku, gdy
okr´gowa rada aptekarska skieruje wy-
stàpienie, o którym mowa w ust. 2, do
czasu otrzymania odpowiedzi, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ na 3 miesiàce.

4. Weryfikacja informacji, o których mo-
wa w ust. 2, musi zostaç zakoƒczona
niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu
3 miesi´cy, liczàc od dnia przedstawie-
nia przez farmaceut´ pe∏nej dokumen-
tacji.

5. Okr´gowa rada aptekarska ma obowià-
zek dokonania weryfikacji informacji,
o które wnosi odpowiedni organ paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
innego ni˝ Rzeczpospolita Polska, które
mogà mieç wp∏yw na stwierdzenie pra-
wa wykonywania zawodu farmaceuty
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej.

6. Informacje uzyskane w ramach weryfi-
kacji okr´gowa rada aptekarska jest zo-
bowiàzana zachowaç w tajemnicy.

Art. 4f. 1. Prawo wykonywania zawodu farmaceu-
ty w odniesieniu do cudzoziemca okr´-
gowa rada aptekarska mo˝e stwierdziç,
je˝eli spe∏nia on warunki okreÊlone
w art. 4 ust. 2 oraz wykazuje wystarcza-
jàcà znajomoÊç j´zyka polskiego w mo-
wie i piÊmie, potwierdzonà egzaminem
zorganizowanym i przeprowadzonym
przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà.

2. Prawo wykonywania zawodu, o którym
mowa w ust. 1, stwierdza okr´gowa ra-
da aptekarska w∏aÊciwa ze wzgl´du na
zamierzone miejsce wykonywania za-
wodu.
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3. Przepisy art. 4c—4e stosuje si´ odpo-
wiednio.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do
cudzoziemców b´dàcych obywatelami
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po
zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:
1) zakres znajomoÊci j´zyka polskiego

w mowie i piÊmie, niezb´dnej do wy-
konywania zawodu farmaceuty,

2) sposób i tryb przeprowadzania egza-
minu, o którym mowa w ust. 1, oraz
wysokoÊç op∏at za ten egzamin.

Art. 4g. 1. Farmaceuta b´dàcy obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
ma prawo pos∏ugiwaç si´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej tytu∏em
lub stopniem naukowym, bàdê ich
skrótem, do którego jest uprawniony,
uzyskanym w innym ni˝ Rzeczpospoli-
ta Polska paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej, w j´zyku paƒstwa uzyska-
nia tytu∏u lub stopnia naukowego.
W przypadku gdy tytu∏ lub stopieƒ na-
ukowy albo ich skrót jest to˝samy z ty-
tu∏em naukowym uzyskanym w Rze-
czypospolitej Polskiej, dla którego uzy-
skania wymagane jest dodatkowe
szkolenie, którego farmaceuta nie po-
siada, mo˝e on pos∏ugiwaç si´ tym ty-
tu∏em z uwzgl´dnieniem przepisów
wydanych na podstawie ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw szkolnictwa wy˝szego
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdze-
nia, nazwy tytu∏ów i stopni naukowych,
jakich u˝ywaç mo˝e na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej farmaceuta b´-
dàcy obywatelem paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej, je˝eli tytu∏ lub
stopieƒ naukowy przez niego posiada-
ny jest to˝samy z odmiennym tytu∏em
naukowym u˝ywanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po
zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Apte-
karskiej, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:
1) szczegó∏owe warunki i tryb odbywania

praktyki, o której mowa w art. 2b ust. 1
pkt 2 i 5, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci:
a) typy i zadania aptek, w których odby-

wana jest praktyka,
b) czynnoÊci, które mo˝e wykonywaç

praktykant,

c) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàce-
go odbycie praktyki,

2) ramowy program rocznej praktyki
w aptece, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci zakres wiedzy niezb´dny do samo-
dzielnego wykonywania czynnoÊci
w aptece,

3) sposób dokumentowania odbywania
rocznej praktyki w aptece, w tym pro-
wadzenie «Dziennika praktyki aptekar-
skiej».”;

6) w art. 7:

a) w ust. 1 w pkt 9 wyrazy „Êrodkami farmaceutycz-
nymi” zast´puje si´ wyrazami „produktami lecz-
niczymi”,

b) w ust. 2:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie rejestru farmaceutów,”
— skreÊla si´ pkt 3,
— w pkt 6 wyrazy „Êrodków farmaceutycznych”

zast´puje si´ wyrazami „produktów leczni-
czych”,

— w pkt 7 wyraz „koncesji” zast´puje si´ wyra-
zem „zezwoleƒ”,

— skreÊla si´ pkt 8;

7) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Osoba, która uzyska prawo wykonywa-
nia zawodu farmaceuty, podlega wpiso-
wi do rejestru farmaceutów prowadzo-
nego przez w∏aÊciwà okr´gowà rad´ ap-
tekarskà.

2. Rejestr farmaceutów zawiera nast´pujà-
ce dane:
1) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodze-

nia, imiona rodziców, obywatelstwo
oraz miejsce zamieszkania,

2) dane dotyczàce wykszta∏cenia, w tym:
a) numer dyplomu szko∏y wy˝szej, 
b) nazw´ ukoƒczonej szko∏y wy˝szej,

jej siedzib´ i wydzia∏,
c) rok ukoƒczenia studiów,
d) dat´ i miejsce ukoƒczenia rocznej

praktyki w aptece,
e) rodzaj i stopieƒ posiadanej specja-

lizacji, dat´ jej uzyskania oraz na-
zw´ jednostki szkolàcej,

f)  rodzaj i dat´ uzyskania stopnia i ty-
tu∏u naukowego oraz nazw´ jed-
nostki nadajàcej ten stopieƒ i tytu∏,

3) dane dotyczàce prawa wykonywania
zawodu, w tym:

a) numer prawa wykonywania zawo-
du,

b) numer uchwa∏y rady aptekarskiej
przyznajàcej prawo wykonywania
zawodu,
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c) informacj´ o posiadaniu prawa wy-
konywania zawodu w innym paƒ-
stwie,

d) informacj´ o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu.

3. Farmaceuta ma obowiàzek informowaç
niezw∏ocznie okr´gowà izb´ aptekarskà,
o której mowa w ust. 1, o danych obj´-
tych rejestrem farmaceutów i ka˝dej
zmianie tych danych. 

4. Okr´gowa izba aptekarska, za poÊred-
nictwem Naczelnej Izby Aptekarskiej,
jest zobowiàzana na ˝àdanie ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia przeka-
zywaç informacje obj´te rejestrem far-
maceutów.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób prowadzenia rejestru farmaceutów,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci tryb do-
konywania wpisów i zmian w rejestrze
oraz wykreÊleƒ z rejestru.”;

8) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wpisowi na list´ cz∏onków okr´gowej izby

aptekarskiej podlegajà wszystkie osoby wy-
konujàce zawód farmaceuty na terenie danej
izby.”,

b) w ust. 3 wyraz „koncesj´” zast´puje si´ wyra-
zem „zezwolenie”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osob´ wykonujàcà zawód farmaceuty na te-

renie wi´cej ni˝ jednej izby wpisuje si´ na li-
st´ cz∏onków tej izby, na której terenie ma
sta∏e miejsce zamieszkania. Osoba, która nie
posiada sta∏ego miejsca zamieszkania, wpi-
sywana jest na list´ cz∏onków izby wskazanej
przez siebie.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. Obywatel paƒstwa cz∏onkowskiego Unii

Europejskiej innego ni˝ Rzeczpospolita Pol-
ska wykonujàcy na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej zawód farmaceuty wpisywany
jest na list´ cz∏onków okr´gowej izby apte-
karskiej w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce
wykonywania zawodu. Je˝eli farmaceuta
wykonuje prac´ na obszarze wi´cej ni˝ jed-
nej izby, w∏aÊciwa jest izba wskazana przez
niego.”;

9) skreÊla si´ art. 16; 

10) art. 17 i 18 otrzymujà brzmienie:

„Art. 17. 1. Farmaceuta, który zamierza podjàç wy-
konywanie zawodu po up∏ywie 5 lat od
uzyskania tytu∏u zawodowego magi-
stra na kierunku farmacja, jest obowià-
zany do odbycia przeszkolenia uzupe∏-
niajàcego, trwajàcego nie d∏u˝ej ni˝
3 miesiàce.

2. Farmaceuta posiadajàcy prawo wyko-
nywania zawodu, który nie wykonuje
go przez okres d∏u˝szy ni˝ 5 lat w ciàgu
ostatnich 6 lat w aptece, a zamierza
podjàç jego wykonywanie, ma obowià-
zek zawiadomienia o tym w∏aÊciwà
okr´gowà rad´ aptekarskà i odbycia
przeszkolenia uzupe∏niajàcego.

3. Nie stanowi przerwy w wykonywaniu
zawodu farmaceuty wykonywanie:

1) funkcji z wyboru w organach izb ap-
tekarskich,

2) pracy w ramach dzia∏alnoÊci dydak-
tyczno-naukowej na wydzia∏ach albo
w innych jednostkach organizacyj-
nych szkó∏ wy˝szych, które prowa-
dzà studia na kierunku farmacja,

3) pracy w inspekcji farmaceutycznej,

4) pracy w ramach merytorycznej dzia-
∏alnoÊci redakcyjnej naukowo-zawo-
dowych czasopism farmaceutycz-
nych.

4. Program oraz sposób przeszkolenia
uzupe∏niajàcego obejmujàcego zaj´cia
teoretyczne i praktyczne ustala Naczel-
na Rada Aptekarska. Koszt przeszkole-
nia teoretycznego ponosi farmaceuta.
Warunki odbywania przeszkolenia
praktycznego, w tym sposób jego fi-
nansowania, okreÊla umowa zawarta
w celu odbycia szkolenia (umowa
o szkolenie), zawarta z podmiotem re-
alizujàcym przeszkolenie praktyczne.

5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´ do
farmaceuty b´dàcego obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, który posiada dyplom, Êwiadec-
two lub inne dokumenty poÊwiadczajà-
ce formalne kwalifikacje wymienione
w wykazie, o którym mowa w art. 2b
ust. 4.

6. Przeszkolenie uzupe∏niajàce, o którym
mowa w ust. 1 i 2, w zakresie zaj´ç teo-
retycznych prowadzone jest przez wy-
dzia∏y albo inne jednostki organizacyj-
ne szkó∏ wy˝szych, które prowadzà stu-
dia na kierunku farmacja.

7. Przeszkolenie uzupe∏niajàce, o którym
mowa w ust. 1 i 2, mo˝e byç w zakresie
szkolenia praktycznego prowadzone
wy∏àcznie w aptekach, o których mowa
w art. 2c ust. 1.

Art. 18. 1. Je˝eli okr´gowa rada aptekarska
stwierdzi, ˝e istnieje uzasadnione po-
dejrzenie niezdolnoÊci farmaceuty do
wykonywania zawodu farmaceuty lub
wykonywania ÊciÊle okreÊlonych czyn-
noÊci ze wzgl´du na stan zdrowia, po-
wo∏uje komisj´ z∏o˝onà z lekarzy spe-
cjalistów z odpowiednich dziedzin me-
dycyny, która wydaje orzeczenie o sta-
nie zdrowia farmaceuty.
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2. Farmaceuta ma obowiàzek stawienia
si´ przed komisjà, o której mowa
w ust. 1, i poddania si´ niezb´dnym
badaniom.

3. W przypadku:

1) odmowy przez farmaceut´ stawienia
si´ przed komisjà,

2) uchylania si´ przez farmaceut´ od
wykonywania niezb´dnych badaƒ,
o których mowa w ust. 2,

3) uznania przez okr´gowà rad´ apte-
karskà na podstawie orzeczenia wy-
danego przez komisj´, o której mo-
wa w ust. 1, ˝e dalsze wykonywanie
zawodu farmaceuty lub ÊciÊle okre-
Êlonych czynnoÊci przez farmaceut´
grozi niebezpieczeƒstwem dla osób,
którym udziela on us∏ug farmaceu-
tycznych

— okr´gowa rada aptekarska podejmu-
je uchwa∏´ o zawieszeniu farmaceuty
w prawie wykonywania zawodu albo
o ograniczeniu w wykonywaniu okre-
Êlonych czynnoÊci do czasu zakoƒcze-
nia post´powania, o którym mowa
w ust. 1.

4. Farmaceuta, którego dotyczy post´po-
wanie, o którym mowa w ust. 1, jest
uprawniony do uczestnictwa w posie-
dzeniu okr´gowej rady aptekarskiej
w czasie rozpatrywania sprawy.

5. Farmaceuta, w stosunku do którego
podj´to uchwa∏´ o zawieszeniu prawa
wykonywania zawodu farmaceuty albo
o ograniczeniu w wykonywaniu ÊciÊle
okreÊlonych czynnoÊci, mo˝e wystàpiç
do okr´gowej rady aptekarskiej o uchy-
lenie uchwa∏y, je˝eli ustanà przyczyny
zawieszenia lub ograniczenia. 

6. Koszt post´powania zwiàzany z dzia∏al-
noÊcià komisji i wykonaniem badaƒ po-
nosi w∏aÊciwa okr´gowa rada aptekar-
ska.

7. Przepisy ust. 1—6 nie dotyczà farma-
ceutów obywateli paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej innych ni˝
Rzeczpospolita Polska.

8. Za wystarczajàcy do potwierdzenia
zdrowia psychicznego i fizycznego do
wykonywania zawodu farmaceuty, b´-
dàcego obywatelem paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej innego ni˝
Rzeczpospolita Polska, uznaje si´ doku-
ment wymagany przez paƒstwo, które-
go obywatelem jest farmaceuta lub
paƒstwo, z którego farmaceuta przyby-
wa, wydany nie póêniej ni˝ 6 miesi´cy
przed datà okazania tego dokumentu,
stwierdzajàcy zdolnoÊç do wykonywa-
nia zawodu farmaceuty.

9. Je˝eli paƒstwo, którego farmaceuta
jest obywatelem lub z którego przyby-
wa, nie wymaga dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 8, uznaje si´ za wy-
starczajàcy dokument wydany przez
odpowiednie w∏adze tego paƒstwa od-
powiadajàcy stosownym dokumentom
wymaganym w tym zakresie od oby-
wateli polskich.

10. Je˝eli farmaceuta, o którym mowa
w ust. 8, uchyla si´ od obowiàzku
przed∏o˝enia dokumentów, o których
mowa w ust. 8 i 9, a dalsze wykonywa-
nie zawodu farmaceuty lub ÊciÊle okre-
Êlonych czynnoÊci przez farmaceut´
grozi niebezpieczeƒstwem dla osób,
którym udziela on us∏ug farmaceutycz-
nych, okr´gowa rada aptekarska podej-
muje uchwa∏´ o zawieszeniu farmaceu-
ty w prawie wykonywania zawodu albo
o ograniczeniu w wykonywaniu okre-
Êlonych czynnoÊci do czasu dostarcze-
nia dokumentów.

11. Post´powanie, o którym mowa
w ust. 1, jest poufne.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sk∏ad
komisji, o której mowa w ust. 1, oraz
sposób jej dzia∏ania, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci tryb kierowania na ba-
dania, o których mowa w ust. 2, sposób
post´powania przed komisjà oraz tryb
wydawania orzeczeƒ o stanie zdro-
wia.”; 

11) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Farmaceuta traci prawo wykonywania
zawodu, w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego,
z zastrze˝eniem ust. 2,

2) utraty obywatelstwa jednego
z paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej,

3) ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego
lub cz´Êciowego,

4) utraty praw publicznych,

5) pozbawienia prawa wykonywania
zawodu.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy przy-
padków utraty obywatelstwa polskie-
go w zwiàzku z przyj´ciem obywatel-
stwa jednego z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej.”;

12) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. Od uchwa∏ okr´gowych rad aptekar-
skich w sprawach, o których mowa
w art. 4, 4b, 4f ust. 1, art. 18 ust. 3
i art. 18a, przys∏uguje odwo∏anie do
Naczelnej Rady Aptekarskiej, która po-
dejmuje w tej sprawie uchwa∏´.
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2. Do uchwa∏ samorzàdu, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy Kodeksu
post´powania administracyjnego od-
noszàce si´ do decyzji administracyj-
nej.

3. Na uchwa∏´ Naczelnej Rady Aptekar-
skiej, o której mowa w ust. 1, s∏u˝y za-
interesowanemu skarga do sàdu admi-
nistracyjnego.”;

13) w art. 39 w ust. 1 w pkt 11 wyrazy „leków i Êrodków
farmaceutycznych” zast´puje si´ wyrazami „pro-
duktów leczniczych”;

14) w art. 46:

a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „od szeÊciu miesi´cy” za-
st´puje si´ wyrazami „od trzech miesi´cy”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego
Sàdu Aptekarskiego, w przedmiocie odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej, przys∏uguje od-
wo∏anie do Sàdu Apelacyjnego w Warszawie
— Sàdu Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia orze-
czenia wraz z uzasadnieniem.

3. Do rozpatrzenia odwo∏ania stosuje si´ prze-
pisy Kodeksu post´powania cywilnego
o apelacji.”;

15) skreÊla si´ art. 55;

16) w art. 60 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Informacji o ukaraniu okr´gowa izba aptekar-
ska jest obowiàzana, na wniosek odpowied-
niego organu, udzieliç równie˝ w∏aÊciwym
w∏adzom paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej innego ni˝ Rzeczpospolita Polska.”;

17) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. W sk∏ad Naczelnego Sàdu Aptekarskiego
orzekajàcego w II instancji wchodzà s´-
dziowie Sàdu Apelacyjnego w Warszawie
wskazani przez Prezesa tego Sàdu.”;

18) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. 1. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszej ustawie do post´powania
w przedmiocie odpowiedzialnoÊci za-
wodowej przed okr´gowymi sàdami
aptekarskimi i Naczelnym Sàdem Apte-
karskim stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy Kodeksu post´powania karnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
w porozumieniu z Ministrem Sprawie-
dliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Naczel-
nej Rady Aptekarskiej, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, post´powanie
w sprawach odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej farmaceutów, uwzgl´dniajàc
w∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdów aptekarskich,
a tak˝e sposób post´powania wyja-

Êniajàcego, post´powania w I i II in-
stancji, koszty post´powania oraz spo-
sób wykonywania prawomocnych
orzeczeƒ sàdów aptekarskich.”;

19) art. 65 otrzymuje brzmienie:

„Art. 65. 1. Izby aptekarskie mogà otrzymywaç
z bud˝etu paƒstwa dotacje na pokrycie
kosztów czynnoÊci:

1) stwierdzania prawa wykonywania
zawodu i wydawania dokumentu
«Prawo wykonywania zawodu far-
maceuty»,

2) prowadzenia rejestru farmaceutów,

3) prowadzenia spraw zwiàzanych z od-
powiedzialnoÊcià zawodowà, wyko-
nywania czynnoÊci rzeczników od-
powiedzialnoÊci zawodowej,

4) wykonywania czynnoÊci sàdu apte-
karskiego.

2. Ârodki finansowe, o których mowa
w ust. 1, przeznaczone sà tak˝e na po-
krycie kosztów czynnoÊci samorzàdu
zawodowego w odniesieniu do obywa-
teli paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób naliczania wysokoÊci dotacji, o któ-
rej mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci kryteria naliczania wy-
sokoÊci dotacji oraz tryb przekazywania
dotacji.”;

20) w art. 69 wyrazy „Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
∏ecznej” zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊci-
wego do spraw zdrowia” oraz skreÊla si´ wyrazy
„art. 19 ust. 2 i art. 55 ust. 1,”;

21) w art. 13 ust. 1 i 2 oraz w art. 40 u˝yte w ró˝nych
przypadkach wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw zdrowia”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 i z 2002 r.
Nr 113, poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 109 w pkt 11 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
oraz dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:

„12) wydawanie opinii dotyczàcej aptek, w których
mo˝e byç odbywany sta˝.”;

2) w art. 114 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jest farmaceutà w rozumieniu przepisu
art. 2b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich,”.

Art. 3. 1. Osoby, które posiadajà dyplom wydany
przez polskà szko∏´ wy˝szà potwierdzajàcy ukoƒczenie
studiów na kierunku farmacja w systemie czteroletnim
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lub pi´cioletnim, o których mowa w art. 2b ust. 1 pkt 3
i 4 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, sà obowiàzane wystàpiç do okr´go-
wej rady aptekarskiej w∏aÊciwej ze wzgl´du na miejsce
wykonywanej pracy o stwierdzenie prawa wykonywa-
nia zawodu farmaceuty, nie póêniej ni˝ do dnia 1 stycz-
nia 2004 r.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogà wykony-
waç zawód farmaceuty do czasu stwierdzenia prawa
wykonywania zawodu, z wy∏àczeniem samodzielnych
czynnoÊci zawodowych wykonywanych w aptece.

3. Przepis art. 4, 4a, 4c i 4e ustawy, o której mowa
w art. 1, stosuje si´ odpowiednio.

Art. 4. 1. Prawo wykonywania zawodu aptekarza
wydane na podstawie dotychczasowych przepisów za-
chowuje moc i staje si´ prawem wykonywania zawodu
farmaceuty, o którym mowa w ustawie wymienionej
w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2. Sprawy dotyczàce przyznania prawa wykonywa-
nia zawodu aptekarza, wszcz´te, lecz niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, prowadzi si´ z za-

stosowaniem przepisów ustawy wymienionej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 5. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o aptekarzu, oznacza to farmaceut´ w rozumie-
niu art. 2b ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 6. Jednolity tekst ustawy o izbach aptekarskich
zostanie og∏oszony w terminie 6 miesi´cy od dnia
og∏oszenia niniejszej ustawy.

Art. 7. Przepisy art. 2b ust. 1 pkt 7, ust. 2—5 i ust. 7,
art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. d), art. 4b, art. 4c ust. 3 i 4,
art. 4e ust. 2—6, art. 4f ust. 4, art. 4g, art. 15 ust. 4a,
art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 7—10, art. 18a ust. 2 i art. 60
ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà stosuje si´ do obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 2 paêdzier-
nika 2002 r.
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