
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449) og∏asza si´ w za∏àczniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U.
Nr 41, poz. 179), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzo-
nych:

1) ustawà z dnia 10 paêdziernika 1991 r. o Êrodkach
farmaceutycznych, materia∏ach medycznych, apte-
kach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym
(Dz. U. Nr 105, poz. 452),

2) ustawà z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonaw-
czych (Dz. U. Nr 43, poz. 272),

3) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

4) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów
administracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

5) ustawà z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ ustawowych do wydawania ak-
tów normatywnych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

6) ustawà z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, usta-
w´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´-
dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.
Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r.
Nr 32, poz. 300),

7) ustawà z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o izbach aptekarskich oraz ustawy — Prawo farma-
ceutyczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1181),

8) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów
administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´po-
waniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271),

9) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Naj-
wy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052)

— uj´tych w obwieszczeniu Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie
og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach apte-
karskich (Dz. U. Nr 9, poz. 108),

10) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885),

11) ustawà z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176,
poz. 1238),

12) ustawà z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy
o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 47, poz. 273)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 21 lipca 2008 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 67, art. 68 ust. 3 i art. 71—77 ustawy z dnia
19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U.
Nr 41, poz. 179), które stanowià:

„Art. 67. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r.
o dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 41,
poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34,
poz. 198 i Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r.
Nr 31, poz. 128) w art. 11 w ust. 1 po
pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:

„8a) obrotu hurtowego lekami gotowymi
i surowcami farmaceutycznymi prze-
znaczonymi do produkcji lub sporzà-
dzania leków w aptekach oraz arty-
ku∏ami sanitarnymi,”.”

Art. 68. „3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpo-
wiednio do funkcjonariuszy resorto-
wej s∏u˝by zdrowia Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych pe∏niàcych
obowiàzki aptekarzy, którym Minister
Spraw Wewn´trznych przed∏u˝y∏
s∏u˝b´ do dnia 31 grudnia 1991 r.”

„Art. 71. 1. Czyny aptekarzy pope∏nione przed
wejÊciem w ˝ycie ustawy, a stanowià-
ce w myÊl przepisów dotychczaso-
wych wykroczenie zawodowe, uwa˝a
si´ za przewinienie w zakresie odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej w rozumie-
niu ustawy.

2. Sprawy wszcz´te przez komisje kon-
troli zawodowej, a niezakoƒczone pra-
womocnie, sà prowadzone dalej po ich
przekazaniu sàdom aptekarskim we-
d∏ug zasad ustawy.

3. Sprawy wszcz´te przez rzeczników do-
bra s∏u˝by zdrowia bàdê prowadzone
przed komisjami kontroli zawodowej
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ulegajà przekazaniu w∏aÊciwym rzecz-
nikom odpowiedzialnoÊci zawodowej
lub sàdom aptekarskim w ciàgu roku
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy i sà
prowadzone dalej wed∏ug zasad w niej
okreÊlonych.

Art. 72. Minister Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej na
wniosek Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego i zwiàzków zawodowych
powo∏a, w terminie trzech miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, Komitet Or-
ganizacyjny Izb Aptekarskich.

Art. 73. 1. Zadaniem Komitetu, o którym mowa
w art. 72, jest:

1) opracowanie regulaminów: wyboru
delegatów na Krajowy Zjazd Apte-
karzy i wyboru organów okr´go-
wych izb aptekarskich oraz projektu
regulaminu pierwszego Krajowego
Zjazdu Aptekarzy,

2) ustalenie liczby, obszaru i siedzib
tymczasowych okr´gowych izb ap-
tekarskich,

3) zwo∏anie, zgodnie z przepisami
ustawy, pierwszych zjazdów tym-
czasowych okr´gowych izb aptekar-
skich oraz Krajowego Zjazdu Apte-
karzy.

2. Do czasu wyboru krajowych organów
samorzàdu aptekarskiego Komitet ma
uprawnienia Naczelnej Rady Aptekar-
skiej.

3. Do cz∏onków Komitetu, delegatów na
pierwszy Krajowy Zjazd Aptekarzy oraz
osób wykonujàcych czynnoÊci zwiàza-
ne z organizacjà izb aptekarskich sto-
suje si´ odpowiednio przepis art. 10
ust. 3.

4. Prezydenci i burmistrzowie miast, na
których terenie ustalono siedziby Na-
czelnej i okr´gowych izb aptekarskich,
zapewnià warunki lokalowe i technicz-
ne niezb´dne dla dzia∏alnoÊci izb.

5. Koszty dzia∏ania Komitetu pokrywa bu-
d˝et paƒstwa.

Art. 74. Farmaceutów, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy posiadali prawo wykony-
wania zawodu na podstawie dotychczas
obowiàzujàcych przepisów i zawód ten
wykonywali w aptece lub hurtowni, wpi-
suje si´ na list´ cz∏onków tymczasowej
okr´gowej izby aptekarskiej, na której
obszarze wykonujà zawód. Przepis art. 15
ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 75. Osoby posiadajàce koncesje na prowa-
dzenie apteki oraz kierownicy jednostek
organizacyjnych prowadzàcych apteki

lub hurtownie sà obowiàzani zawiado-
miç, w terminie trzech miesi´cy od dnia
og∏oszenia ustawy, komisj´ organizacyj-
nà tymczasowej okr´gowej izby aptekar-
skiej o osobach wykonujàcych zawód ap-
tekarza w prowadzonych przez siebie ap-
tekach lub hurtowniach.

Art. 76. Przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç
w zakresie obrotu hurtowego lekami go-
towymi i surowcami farmaceutycznymi
przeznaczonymi do produkcji lub sporzà-
dzania leków w aptekach oraz artyku∏ami
sanitarnymi mogà prowadziç jà nadal
pod warunkiem uzyskania koncesji na
prowadzenie tej dzia∏alnoÊci w terminie
szeÊciu miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

Art. 77. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie zacho-
wujà moc przepisy dotychczasowe, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres roku od dnia
wejÊcia ustawy w ˝ycie.”;

2) art. 76 ustawy z dnia 10 paêdziernika 1991 r.
o Êrodkach farmaceutycznych, materia∏ach me-
dycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze far-
maceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452), który sta-
nowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 25 ustawy z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie
niektórych upowa˝nieƒ do wydawania aktów wy-
konawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272), który stanowi:

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”; 

4) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

5) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;
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6) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia-
nie niektórych upowa˝nieƒ ustawowych do wyda-
wania aktów normatywnych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stanowià:

„Art. 78. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastàpie-
nia przez akty wydane na podstawie ni-
niejszej ustawy.

Art. 79. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;

7) art. 28 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutycz-
ne, ustaw´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´
o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(Dz. U. Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz
z 2002 r. Nr 32, poz. 300), który stanowi:

„Art. 28. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 11 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia,

2) art. 4 i 116 Prawa farmaceutycznego,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 31 grud-
nia 2001 r.”;

8) art. 3—5, 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmia-
nie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy —
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1181),
które stanowià:

„Art. 3. 1. Osoby, które posiadajà dyplom wydany
przez polskà szko∏´ wy˝szà potwierdza-
jàcy ukoƒczenie studiów na kierunku
farmacja w systemie czteroletnim 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´gowej rady aptekarskiej w∏aÊciwej
ze wzgl´du na miejsce wykonywanej
pracy o stwierdzenie prawa wykonywa-
nia zawodu farmaceuty, nie póêniej ni˝
do dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogà
wykonywaç zawód farmaceuty do czasu
stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu, 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 dotychczaso-
wych przepisów zachowuje moc i staje
si´ prawem wykonywania zawodu far-
maceuty, o którym mowa w ustawie
wymienionej w art. 1 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.

2. Sprawy dotyczàce przyznania prawa
wykonywania zawodu aptekarza,
wszcz´te, lecz niezakoƒczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, prowa-
dzi si´ z zastosowaniem przepisów
ustawy wymienionej w art. 1 w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà.

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

„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 nadanym niniejszà ustawà
stosuje si´ do obywateli paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej z dniem uzys-
kania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 2 paê-
dziernika 2002 r.”;

9) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sà-
dów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´-
powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271), który stanowi:

„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 8
pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1,
art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1,
art. 91 i art. 92, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

10) art. 101 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie
Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052), który sta-
nowi:

„Art. 101. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r., z tym ˝e przepisy art. 42 § 2,
art. 70 § 1 i art. 93 w zakresie wynagro-
dzenia, o którym mowa w art. 42 § 1,
stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.”;

11) art. 10 i 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝-
nej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92,
poz. 885), które stanowià:

„Art. 10. Farmaceuta, o którym mowa w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich, który rozpoczà∏
przeszkolenie uzupe∏niajàce przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, odby-
wa je na dotychczasowych zasadach.”
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„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej, z wyjàtkiem
art. 6 i 7, które wchodzà w ˝ycie z dniem
30 kwietnia 2004 r., oraz art. 3 pkt 4—6
i art. 8, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.”;

12) art. 45 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z cz∏onkostwem Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 176, poz. 1238), który stanowi:

„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 11 pkt 2 lit. b i c, który wchodzi w ˝y-
cie po up∏ywie 90 dni od dnia og∏osze-
nia.”;

13) art. 2—6 ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmia-
nie ustawy o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 47,
poz. 273), które stanowià:

„Art. 2. 1. Wydane na podstawie dotychczaso-
wych przepisów dokumenty potwier-
dzajàce prawo wykonywania zawodu
farmaceuty zachowujà wa˝noÊç.

2. Do spraw dotyczàcych przyznania pra-
wa wykonywania zawodu farmaceuty
wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Osoby, które spe∏niajà wymagania, o któ-
rych mowa w art. 2b ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, oraz w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy wykonywa∏y zawód far-
maceuty, nie posiadajàc dokumentu „Pra-
wo wykonywania zawodu farmaceuty”,
mogà pos∏ugiwaç si´ tytu∏em „farmaceu-
ta” i wykonywaç ten zawód bez koniecz-
noÊci posiadania wpisu do rejestru far-
maceutów, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2009 r.

Art. 4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia wyda
obwieszczenie, o którym mowa w art. 2b
ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 5. Akty wykonawcze wydane na podstawie
art. 4d ust. 2 i art. 4f ust. 5 ustawy, o której
mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu
wejÊcia w ˝ycie aktów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 4e
ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
21 lipca 2008 r. (poz. 856)

USTAWA

z dnia 19 kwietnia 1991 r.

o izbach aptekarskich1)I)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Naczelna Izba Aptekarska i okr´gowe izby
aptekarskie stanowià samorzàd zawodu aptekarskie-
go2), jako reprezentacj´ zawodowych, spo∏ecznych
i gospodarczych interesów tego zawodu.

2. Samorzàd zawodu aptekarskiego2) jest niezale˝-
ny i podlega tylko ustawom.

3. Naczelna Izba Aptekarska i okr´gowe izby apte-
karskie majà osobowoÊç prawnà.

Art. 1a.3) 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej — inne
ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej lub paƒstwo cz∏onkowskie Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stron´ umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, lub Konfederacj´ Szwajcarskà;

2) obywatele paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej — obywateli paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeê-
dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poby-
cie oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków
ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r.
Nr 120, poz. 818), cudzoziemców posiadajàcych 
zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego
Wspólnot Europejskich, o którym mowa w ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818
i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416),
oraz obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej;

3) cudzoziemiec — obywatela paƒstwa innego ni˝
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o „tytule magistra
farmacji” nale˝y przez to rozumieç równie˝ „tytu∏ ma-
gistra uzyskany na kierunku farmacja”.

Art. 2. 1. Siedzibà Naczelnej Izby Aptekarskiej i jej
organów jest miasto sto∏eczne Warszawa.

2. Obszar dzia∏ania poszczególnych okr´gowych
izb aptekarskich oraz ich siedziby ustala Naczelna Ra-
da Aptekarska, uwzgl´dniajàc zasadniczy podzia∏ tery-
torialny paƒstwa.

3. (uchylony).4)

———————
I) OdnoÊnik nr 1 dodany do tytu∏u ustawy przez art. 4 pkt 1

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o za-
wodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 maja 2004 r.

1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia:
1) dyrektywy 85/432/EWG z dnia 16 wrzeÊnia 1985 r. doty-

czàcej koordynacji przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych w zakresie niektórych rodza-
jów dzia∏alnoÊci w dziedzinie farmacji (Dz. Urz. WE L 253
z 24.09.1985, z póên. zm.);

2) dyrektywy 85/433/EWG z dnia 16 wrzeÊnia 1985 r. doty-
czàcej wzajemnego uznawania dyplomów, Êwiadectw
i innych dokumentów potwierdzajàcych posiadanie
kwalifikacji w zakresie farmacji, zawierajàcej Êrodki ma-
jàce na celu u∏atwienie skutecznego wykonywania pra-
wa przedsi´biorczoÊci odnoszàcego si´ do niektórych
dzia∏alnoÊci z dziedziny farmacji (Dz. Urz. WE L 253
z 24.09.1985, z póên. zm.);

3) dyrektywy 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r. zmie-
niajàcej dyrektywy 89/48/EWG i 92/51/EWG w spra-
wie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawo-
dowych oraz dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG,
78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG,
80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG,
85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczàce zawodów piel´g-
niarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii,
po∏o˝nej, architekta, farmaceuty i lekarza (Dz. Urz.
WE L 206 z 31.07.2001).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawnych prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie —
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie
specjalne.

2) Obecnie: farmaceuty, stosownie do art. 5 ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich
oraz ustawy — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 141,
poz. 1181), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 2 paêdziernika
2002 r.

———————
3) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.; w brzmieniu ustalo-
nym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r.
o zmianie ustawy o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 47,
poz. 273), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 3 kwietnia 2008 r.

4) Przez art. 71 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje
organów administracji publicznej — w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.



Art. 2a.5) 1. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma
na celu ochron´ zdrowia publicznego i obejmuje udzie-
lanie us∏ug farmaceutycznych polegajàcych w szcze-
gólnoÊci na:

1) sporzàdzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych;

2) ocenie jakoÊci leków recepturowych, leków ap-
tecznych i leków gotowych;

3) wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych b´dàcych przedmiotem obrotu w apte-
kach, dzia∏ach farmacji szpitalnej i hurtowniach
farmaceutycznych;

4) sporzàdzaniu leków recepturowych i leków aptecz-
nych w aptekach;

5) sprawowaniu nadzoru nad wytwarzaniem, obro-
tem, przechowywaniem, wykorzystaniem i utyliza-
cjà produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych, w tym rezerwami paƒstwowymi;

6) udzielaniu informacji i porad dotyczàcych dzia∏a-
nia i stosowania produktów leczniczych i wyrobów
medycznych b´dàcych przedmiotem obrotu w ap-
tekach i hurtowniach farmaceutycznych;

7) sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegajàcej
na dokumentowanym procesie, w którym farma-
ceuta, wspó∏pracujàc z pacjentem i lekarzem,
a w razie potrzeby z przedstawicielami innych
zawodów medycznych, czuwa nad prawid∏owym
przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania
okreÊlonych jej efektów poprawiajàcych jakoÊç ˝y-
cia pacjenta;

8) kierowaniu aptekà, punktem aptecznym, dzia∏em
farmacji szpitalnej lub hurtownià farmaceutycznà;

9) wspó∏uczestniczeniu w sprawowaniu nadzoru nad
gospodarkà produktami leczniczymi, w szczegól-
noÊci w zak∏adach opieki zdrowotnej;

10) wspó∏udziale w badaniach klinicznych prowadzo-
nych w szpitalu;

11) wspó∏udziale w badaniach nad lekiem i monitoro-
waniu niepo˝àdanych dzia∏aƒ produktów leczni-
czych i przekazywaniu tych informacji w∏aÊciwym
organom;

12) przygotowywaniu roztworów do hemodializy
i dializy otrzewnowej.

2. Wykonywanie zawodu farmaceuty obejmuje
tak˝e prowadzenie: dzia∏alnoÊci dydaktycznej w uczel-
niach medycznych, badaƒ naukowych i prac rozwojo-
wych w dziedzinie farmacji. 

3. Tytu∏ zawodowy „farmaceuta” podlega ochro-
nie prawnej. 

4. Farmaceuta wykonujàcy zawód w aptece, punk-
cie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej jest apte-
karzem.

Art. 2b.5) 1. Kwalifikacje do wykonywania zawodu
farmaceuty posiada osoba, która:

1) ukoƒczy∏a w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej
pi´cioletnie studia na kierunku farmacja w szkole
wy˝szej, obejmujàce co najmniej szeÊciomiesi´cz-
nà praktyk´ zawodowà w aptece, i uzyska∏a tytu∏
magistra farmacji albo

2) ukoƒczy∏a w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem
1 maja 2004 r. czteroletnie lub pi´cioletnie studia
na kierunku farmacja w szkole wy˝szej i uzyska∏a
tytu∏ magistra farmacji, albo

3) posiada dyplom wydany przez paƒstwo inne ni˝
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej, potwier-
dzajàcy ukoƒczenie co najmniej pi´cioletnich stu-
diów na kierunku farmacja w szkole wy˝szej, obej-
mujàcych co najmniej szeÊciomiesi´cznà praktyk´
zawodowà w aptece, uznany w Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z odr´bnymi przepisami, za rów-
nowa˝ny z dyplomem i tytu∏em magistra farmacji
uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

4) posiada kwalifikacje uzyskane w paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej potwierdzajàce ukoƒ-
czenie kszta∏cenia spe∏niajàcego wymagania okreÊ-
lone w przepisach prawa Unii Europejskiej6) oraz
potwierdzone dokumentami, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 albo
w ust. 3, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za
równowa˝ne z dyplomem i tytu∏em magistra far-
macji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz dy-
plomów, Êwiadectw i innych dokumentów wydanych
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, po-
twierdzajàcych posiadanie kwalifikacji do wykonywa-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty
przez obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci nazwy dyplo-
mów, Êwiadectw i innych dokumentów oraz oznacze-
nie podmiotów wydajàcych te dokumenty.

3. Za równowa˝ne z dyplomem, Êwiadectwem lub
innym dokumentem potwierdzajàcym posiadanie
kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty,
o którym mowa w ust. 2, uwa˝a si´ dyplomy, Êwiadec-
twa lub inne dokumenty wydane przez paƒstwa cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej, je˝eli kszta∏cenie zosta∏o
rozpocz´te przed dniem:

1) 1 paêdziernika 1987 r. w Królestwie Belgii, Króle-
stwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, Re-
publice Greckiej, Królestwie Hiszpanii, Republice
Francuskiej, Republice Irlandii, Wielkim Ksi´stwie
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———————
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia

10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich
(Dz. U. Nr 47, poz. 273), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
3 kwietnia 2008 r.

———————
6) Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 7 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, z póên. zm.).



Luksemburga, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej, Republice Portugalii
lub Królestwie Niderlandów,

2) 11 marca 1990 r. w by∏ym Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich w przypadku Republiki
Litewskiej,

3) 3 paêdziernika 1990 r. w by∏ej Niemieckiej Republi-
ce Demokratycznej, pod warunkiem, ˝e dokument
potwierdzajàcy kwalifikacje farmaceuty uprawnia
do wykonywania zawodu farmaceuty na teryto-
rium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych
zasadach jak dokument potwierdzajàcy tego ro-
dzaju kwalifikacje, wydany przez odpowiednie
w∏adze lub organizacje Republiki Federalnej Nie-
miec,

4) 25 czerwca 1991 r. w by∏ej Jugos∏awii w przypad-
ku Republiki S∏owenii,

5) 20 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich w przypadku Republiki
Estoƒskiej,

6) 21 sierpnia 1991 r. w by∏ym Zwiàzku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich w przypadku Republiki
¸otewskiej,

7) 1 stycznia 1993 r. w by∏ej Czechos∏owacji w przy-
padku Republiki Czeskiej lub Republiki S∏owackiej, 

8) 1 listopada 1993 r. w Republice W∏oskiej,

9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice
Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii
lub Republice Islandii,

10) 1 maja 1995 r. w Ksi´stwie Liechtensteinu,

11) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

12) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice
S∏owackiej, Republice S∏owenii, Republice Litew-
skiej, Republice ¸otewskiej, Republice Estoƒskiej,
Republice W´gierskiej, Republice Malty lub Repu-
blice Cypryjskiej,

13) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bu∏garii lub Rumunii

— oraz do dyplomu, Êwiadectwa lub innego doku-
mentu do∏àczone zosta∏o zaÊwiadczenie wydane przez
w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, potwierdzajàce, ˝e osoba pos∏ugujàca si´ ty-
mi dokumentami wykonywa∏a w tym paƒstwie zawód
farmaceuty przez okres co najmniej trzech kolejnych
lat w okresie pi´ciu lat bezpoÊrednio poprzedzajàcych
wydanie zaÊwiadczenia.

4. W przypadku farmaceuty b´dàcego obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, którego
dyplom, Êwiadectwo lub inny dokument potwierdzajà-
cy posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu
farmaceuty nie odpowiadajà dokumentom, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 2,
kwalifikacje sà uznawane po przedstawieniu zaÊwiad-
czenia wydanego przez w∏aÊciwe organy paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzajàcego,
˝e kwalifikacje zosta∏y uzyskane po odbyciu kszta∏ce-
nia zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku farmaceuty b´dàcego obywatelem
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej:

1) który nie spe∏nia warunku dotyczàcego wykony-
wania zawodu farmaceuty przez okres co najmniej
trzech kolejnych lat w okresie pi´ciu lat bezpoÊred-
nio poprzedzajàcych wydanie zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 3, lub

2) posiadajàcego dyplom, Êwiadectwo lub inny doku-
ment potwierdzajàcy posiadanie kwalifikacji do wy-
konywania zawodu farmaceuty, uzyskany w paƒ-
stwach innych ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie Unii Euro-
pejskiej oraz zaÊwiadczenie, ˝e posiada trzyletnie
doÊwiadczenie zawodowe w zawodzie farmaceuty
uzyskane na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, które uzna∏o to potwierdzenie
kwalifikacji zawodowych farmaceuty zgodnie z we-
wn´trznymi przepisami tego paƒstwa oraz potwier-
dzi∏o uzyskane doÊwiadczenie zawodowe

— stosuje si´ przepisy o zasadach uznawania kwalifi-
kacji zawodowych uzyskanych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej. 

6. Uznanie kwalifikacji zawodowych farmaceuty
uzyskanych w paƒstwach innych ni˝ paƒstwo cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej nast´puje, je˝eli zosta∏y
spe∏nione minimalne wymagania w zakresie kszta∏ce-
nia okreÊlone w przepisach prawa Unii Europejskiej,
a Rzeczpospolita Polska jest pierwszym paƒstwem
Unii Europejskiej potwierdzajàcym te kwalifikacje, na
podstawie odr´bnych przepisów.

Art. 2c.5) 1. Praktyka zawodowa, o której mowa
w art. 2b ust. 1 pkt 1, jest odbywana w aptece, która
uzyska∏a pozytywne opinie:

1) wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego,

2) okr´gowej rady aptekarskiej w∏aÊciwej ze wzgl´du
na siedzib´ apteki

— wydane na wniosek dziekana wydzia∏u uczelni
prowadzàcej dzia∏alnoÊç dydaktycznà i badawczà
w dziedzinie nauk medycznych, na której prowadzo-
ne sà studia na kierunku farmacja.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uwzgl´d-
nia spe∏nianie podstawowych warunków do prowa-
dzenia apteki pod kàtem prowadzonego procesu dy-
daktycznego. Opinia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, do-
tyczy oceny osób nadzorujàcych odbywanie praktyki
zawodowej w aptece pod kàtem prowadzonego pro-
cesu dydaktycznego.

3. Praktyka zawodowa jest odbywana na podstawie
skierowania przez dziekana, o którym mowa w ust. 1,
w ramach ustalonego przez niego harmonogramu i cza-
su jej odbywania w wymiarze maksymalnym 40 godzin
tygodniowo, zgodnie z programem praktyki zawodowej.

4. Osoba odbywajàca praktyk´ zawodowà wyko-
nuje czynnoÊci fachowe wynikajàce z programu prak-
tyki zawodowej pod bezpoÊrednim nadzorem opieku-
na. Opiekunem mo˝e byç kierownik apteki lub wyzna-
czony przez niego farmaceuta. Opiekun musi posiadaç
co najmniej 5-letni sta˝ pracy w aptece lub specjaliza-
cj´ z farmacji aptecznej lub szpitalnej. 
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5. Osoba odbywajàca praktyk´ zawodowà prowa-
dzi dziennik praktyki zawodowej. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, ramowy program praktyki
zawodowej w aptece oraz sposób jej odbywania, do-
kumentowania i zaliczania, w tym wzór dziennika
praktyki zawodowej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
koniecznoÊç zapewnienia wiedzy i umiej´tnoÊci nie-
zb´dnych do samodzielnego wykonywania zawodu
farmaceuty w aptece.

Art. 3. (uchylony).7)

Art. 4.8) 1. Prawo wykonywania zawodu farmaceu-
ty w odniesieniu do obywatela polskiego oraz cudzo-
ziemca przyznaje okr´gowa rada aptekarska w∏aÊciwa
ze wzgl´du na zamierzone miejsce wykonywania za-
wodu farmaceuty, a w odniesieniu do obywatela paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej — Naczelna
Rada Aptekarska, w przypadku gdy osoba ta:

1) posiada kwalifikacje okreÊlone w art. 2b;

2) posiada stan zdrowia pozwalajàcy na wykony-
wanie zawodu farmaceuty, potwierdzony orzecze-
niem lekarskim;

3) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

4) wykazuje nienagannà postaw´ etycznà i swym do-
tychczasowym zachowaniem daje r´kojmi´ pra-
wid∏owego wykonywania zawodu farmaceuty,
w szczególnoÊci nie by∏a prawomocnie skazana za
umyÊlne przest´pstwo przeciwko ˝yciu lub zdro-
wiu;

5) posiada znajomoÊç j´zyka polskiego w mowie
i piÊmie w zakresie koniecznym do wykonywania
zawodu farmaceuty — w przypadku obywatela
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej oraz
cudzoziemca;

6) korzysta z pe∏ni praw publicznych.

2. W przypadku cudzoziemca warunek, o którym
mowa w ust. 1 pkt 5, uwa˝a si´ za spe∏niony, gdy zna-
jomoÊç j´zyka polskiego jest potwierdzona pozytyw-
nym z∏o˝eniem egzaminu zorganizowanego i przepro-
wadzonego przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà.

3. Op∏at´ za egzamin, o którym mowa w ust. 2, po-
nosi osoba zdajàca, a wp∏ywy z tego tytu∏u stanowià
przychód Naczelnej Izby Aptekarskiej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) zakres znajomoÊci j´zyka polskiego w mowie
i piÊmie konieczny do wykonywania zawodu far-
maceuty przez cudzoziemców,

2) sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytyw-
nego z∏o˝enia egzaminu, o którym mowa w ust. 2,
w tym wzór zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu ze
znajomoÊci j´zyka polskiego,

3) wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 3 

— uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zakres uprawnieƒ
zawodowych okreÊlonych w art. 2a oraz koszty prze-
prowadzenia egzaminu.

Art. 4a. (uchylony).9)

Art. 4b.10) 1. Prawo wykonywania zawodu farma-
ceuty w odniesieniu do cudzoziemca posiadajàcego
dyplom, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 3, przy-
znaje si´ pod warunkiem, ˝e dany dyplom zosta∏ uzna-
ny w Rzeczypospolitej Polskiej za równowa˝ny z dy-
plomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepisy art. 4c—4f stosuje si´ odpowiednio.

2. Je˝eli cudzoziemiec spe∏niajàcy warunki, o któ-
rych mowa w art. 4 oraz w ust. 1, nie wykonywa∏ za-
wodu farmaceuty przez okres d∏u˝szy ni˝ 5 lat w okre-
sie ostatnich 6 lat, ma obowiàzek odbyç przeszkolenie
uzupe∏niajàce, o którym mowa w art. 17.

Art. 4c.10) 1. W celu uzyskania prawa wykonywania
zawodu farmaceuty obywatel polski przedstawia:

1) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ,
o których mowa w art. 2b;

2) orzeczenie lekarskie potwierdzajàce posiadanie
stanu zdrowia pozwalajàcego na wykonywanie
zawodu farmaceuty;

3) oÊwiadczenie o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych;

4) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego o nieka-
ralnoÊci za przest´pstwo umyÊlne przeciwko ˝yciu
lub zdrowiu;

5) oÊwiadczenie o korzystaniu z pe∏ni praw publicz-
nych.

2. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu
farmaceuty obywatel paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej przedstawia:

1) wniosek o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa
wykonywania zawodu farmaceuty obejmujàcy:
imiona i nazwisko farmaceuty, nazwisko rodowe,
obywatelstwo, adres do korespondencji, dat´
i miejsce urodzenia, posiadane przez niego kwali-
fikacje oraz informacje odnoszàce si´ do wykony-
wania zawodu farmaceuty;

2) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ,
o których mowa w art. 2b; 
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———————
7) Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 5.

———————
9) Przez art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-

nie ustawy o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 5.



3) oÊwiadczenie o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych;

4) oÊwiadczenie o znajomoÊci j´zyka polskiego
w mowie i piÊmie w zakresie koniecznym do wyko-
nywania zawodu farmaceuty;

5) oÊwiadczenie o korzystaniu z pe∏ni praw publicz-
nych;

6) orzeczenie lekarskie potwierdzajàce posiadanie
stanu zdrowia pozwalajàcego na wykonywanie
zawodu farmaceuty.

3. W stosunku do osoby b´dàcej obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej za wystarcza-
jàce w zakresie:

1) spe∏niania wymagaƒ, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2, uznaje si´ dokumenty odnoszàce si´
do stanu zdrowia, wymagane do wykonywania za-
wodu farmaceuty w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej, którego farmaceuta jest obywatelem
lub z którego przybywa; je˝eli w tym paƒstwie do-
kumenty tego rodzaju nie sà wymagane, za wy-
starczajàce uwa˝a si´ dokumenty wydane w tym
paƒstwie, odpowiadajàce dokumentom wydawa-
nym w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) spe∏niania wymagaƒ, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 4, uznaje si´ dokumenty wydane przez
w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, którego farmaceuta jest obywatelem
lub z którego przybywa, potwierdzajàce, ˝e obo-
wiàzujàce w tym paƒstwie wymagania dotyczàce
postawy etycznej do wykonywania zawodu farma-
ceuty zosta∏y spe∏nione, a w szczególnoÊci, ˝e nie
zosta∏o zawieszone lub odebrane prawo wykony-
wania zawodu farmaceuty oraz, ˝e osoba ta nie
by∏a prawomocnie skazana za umyÊlne przest´p-
stwo przeciwko ˝yciu lub zdrowiu; je˝eli w tym
paƒstwie nie wydaje si´ dokumentu potwierdza-
jàcego spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 4, za wystarczajàce uznaje si´
z∏o˝enie oÊwiadczenia przed Prezesem Naczelnej
Rady Aptekarskiej.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sà wa˝ne
trzy miesiàce od dnia ich wystawienia.

5. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci doty-
czàcych autentycznoÊci dyplomów, Êwiadectw lub in-
nych dokumentów potwierdzajàcych posiadanie kwa-
lifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, wyda-
nych przez w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, lub dokumentów, o których mowa
w art. 2b ust. 1 pkt 4, ust. 4 i 6, lub w przypadku uza-
sadnionych wàtpliwoÊci dotyczàcych spe∏nienia wy-
magaƒ w zakresie kszta∏cenia okreÊlonych w prze-
pisach Unii Europejskiej, Naczelna Rada Aptekarska
sk∏ada wniosek do w∏aÊciwych organów paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, o potwierdzenie ich
autentycznoÊci lub potwierdzenie spe∏nienia wyma-
gaƒ w zakresie kszta∏cenia.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
dane, które majà byç w nim zawarte, oraz koniecznoÊç
do∏àczenia wymaganych dokumentów.

Art. 4d.10) 1. Farmaceuta, w stosunku do którego
podj´ta zosta∏a uchwa∏a przez Naczelnà Rad´ Aptekar-
skà albo okr´gowà rad´ aptekarskà o przyznaniu prawa
wykonywania zawodu farmaceuty, sk∏ada Êlubowanie.

2. O terminie Êlubowania okr´gowa rada aptekar-
ska w∏aÊciwa ze wzgl´du na zamierzone miejsce wy-
konywania zawodu farmaceuty, a w przypadku oby-
watela paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej —
Naczelna Rada Aptekarska, informuje farmaceut´.
Âlubowanie powinno odbyç si´ bez zb´dnej zw∏oki.

3. Âlubowanie sk∏adane przez farmaceut´ w brzmie-
niu: „Âlubuj´ uroczyÊcie w swej pracy farmaceuty
sumiennie, gorliwie i z nale˝ytà starannoÊcià wykony-
waç swoje obowiàzki, majàc zawsze na uwadze dobro
pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiàzujàce pra-
wo, a tak˝e zachowaç tajemnic´ zawodowà, zaÊ w po-
st´powaniu swoim kierowaç si´ zasadami godnoÊci,
uczciwoÊci i s∏usznoÊci” odbiera prezes w∏aÊciwej okr´-
gowej rady aptekarskiej albo Prezes Naczelnej Rady
Aptekarskiej.

4. Je˝eli okreÊlona w ust. 3 formu∏a Êlubowania
nie mo˝e byç wykorzystana przez obywatela paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, Prezes Naczelnej
Rady Aptekarskiej umo˝liwia skorzystanie z odpo-
wiedniej, równowa˝nej formu∏y. 

Art. 4e.10) 1. Okr´gowa rada aptekarska, a w przy-
padku obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej — Naczelna Rada Aptekarska, niezw∏ocznie po
z∏o˝eniu Êlubowania, o którym mowa w art. 4d, wyda-
je farmaceucie dokument „Prawo wykonywania zawo-
du farmaceuty”.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, zawiera
niezb´dne dane osobowe dotyczàce farmaceuty,
w szczególnoÊci: imi´ (imiona), nazwisko, dat´ i miej-
sce urodzenia, posiadane przez niego kwalifikacje, nu-
mer prawa wykonywania zawodu oraz informacje od-
noszàce si´ do wykonywania zawodu i wpisu do reje-
stru farmaceutów.

3. Farmaceuta jest obowiàzany informowaç w∏aÊ-
ciwà okr´gowà rad´ aptekarskà o zmianie danych
osobowych dotyczàcych farmaceuty, w szczególnoÊci:
imienia (imion), nazwiska, posiadanych przez niego
kwalifikacji, numeru prawa wykonywania zawodu, ad-
resu do korespondencji, obywatelstwa oraz informacji
odnoszàcych si´ do wykonywania zawodu farmaceu-
ty i wpisu do rejestru farmaceutów, w terminie 30 dni
od dnia zmiany danych osobowych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór dokumentu „Prawo
wykonywania zawodu farmaceuty”, obejmujàcy dane,
o których mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
funkcjonalnoÊç i przejrzystoÊç tego dokumentu oraz za-
bezpieczenie go przed podrobieniem lub przerobieniem.
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Art. 4f.10) 1. Przyznanie prawa wykonywania zawo-
du farmaceuty albo odmowa przyznania tego prawa
jest dokonywana w formie uchwa∏y przez Naczelnà
Rad´ Aptekarskà albo okr´gowà rad´ aptekarskà nie-
zw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 3 miesi´-
cy, liczàc od dnia z∏o˝enia wszystkich wymaganych
dokumentów, o których mowa w art. 4c. 

2. Naczelna Rada Aptekarska, nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym
mowa w art. 4c ust. 2 pkt 1, przez obywatela paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, potwierdza otrzy-
manie wniosku oraz informuje wnioskodawc´
o ewentualnych brakach, wzywajàc go do ich uzupe∏-
nienia.

3. Je˝eli Naczelna Rada Aptekarska albo okr´gowa
rada aptekarska posiadajà informacje dotyczàce po-
st´powaƒ dyscyplinarnych lub na∏o˝onych sankcji
karnych lub innych okolicznoÊci, które mogà wp∏ywaç
na wykonywanie zawodu farmaceuty, informujà o tym
zdarzeniu w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, którego farmaceuta jest obywate-
lem lub z którego przybywa. 

4. Naczelna Rada Aptekarska albo okr´gowe rady
aptekarskie majà obowiàzek:

1) dokonania weryfikacji informacji, o których mowa
w ust. 3, o które wnoszà w∏aÊciwe organy paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej;

2) informowania o wynikach weryfikacji, o której mo-
wa w pkt 1, w∏aÊciwych organów paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej.

5. Naczelna Rada Aptekarska oraz okr´gowe rady
aptekarskie zapewniajà poufnoÊç wymienianych infor-
macji oraz stosujà przepisy dotyczàce ochrony danych
osobowych.

Art. 4g.10) Naczelna Rada Aptekarska na wniosek
osoby, o której mowa w art. 2b ust. 1, wydaje:

1) zaÊwiadczenie potwierdzajàce, ˝e farmaceuta po-
siada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynika-
jàcymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz,
˝e posiadany dyplom ukoƒczenia studiów wy˝-
szych odpowiada dokumentom potwierdzajàcym
posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu
farmaceuty wynikajàcych z przepisów prawa Unii
Europejskiej; 

2) zaÊwiadczenie o przebiegu pracy zawodowej; 

3) inne zaÊwiadczenia wymagane przez w∏aÊciwe
organy paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Art. 4h.11) 1. Osoba, która posiada prawo wykony-
wania zawodu farmaceuty, ma prawo pos∏ugiwaç si´
tytu∏em „farmaceuta”.

2. Farmaceuta b´dàcy obywatelem paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej ma prawo pos∏ugiwaç si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym
tytu∏em okreÊlajàcym wykszta∏cenie, uzyskanym
w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub jego
skrótem w j´zyku tego paƒstwa. 

3. Naczelna Rada Aptekarska mo˝e wymagaç, aby
tytu∏ okreÊlajàcy wykszta∏cenie by∏ opatrzony informa-
cjà dotyczàcà nazwy i siedziby instytucji albo komisji
egzaminacyjnej, która ten tytu∏ przyzna∏a.

4. Je˝eli tytu∏, o którym mowa w ust. 2, okreÊlajà-
cy wykszta∏cenie lub jego skrót mo˝e byç mylony z ty-
tu∏em u˝ywanym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, dla którego uzyskania wymagane jest dodatko-
we szkolenie lub wykszta∏cenie, którego farmaceuta
nie posiada, mo˝e on pos∏ugiwaç si´ tytu∏em u˝ywa-
nym w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, któ-
rego jest obywatelem lub z którego przybywa albo
w którym uzyska∏ tytu∏, w j´zyku tego paƒstwa, w for-
mie okreÊlonej przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà.

Art. 5. Osoba wykonujàca zawód aptekarza2) nie
mo˝e jednoczeÊnie wykonywaç praktyki lekarskiej,
lekarsko-dentystycznej ani weterynaryjnej.

Art. 5a. (uchylony).12)

Art. 6. (uchylony).13)

Art. 6a.14) 1. Farmaceuta b´dàcy obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, przenoszàcy
si´ po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wyko-
nywania czynnoÊci zawodowych farmaceuty jest obo-
wiàzany poinformowaç o tym w∏aÊciwà ze wzgl´du na
miejsce zamierzonego wykonywania czynnoÊci okr´-
gowà rad´ aptekarskà w pisemnym oÊwiadczeniu. 

2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, obej-
muje informacje o rodzaju czynnoÊci zawodowych, ja-
kie farmaceuta zamierza wykonywaç, oraz o miejscu
i przybli˝onym terminie ich rozpocz´cia.

3. Przy uznaniu wykonywania czynnoÊci zawodo-
wych farmaceuty za tymczasowe i okazjonalne bierze
si´ pod uwag´ ich d∏ugoÊç trwania, cz´stotliwoÊç, re-
gularnoÊç i ciàg∏oÊç.

4. Okr´gowa rada aptekarska ka˝dorazowo mo˝e
oceniç czasowy i okazjonalny charakter wykonywania
czynnoÊci zawodowych farmaceuty, uwzgl´dniajàc
okolicznoÊci, o których mowa w ust. 3.
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———————
11) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 5.

———————
12) Przez art. 4 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 9.
13) Przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prze-

pisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne,
ustaw´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382
i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 300), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2002 r.

14) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 5.



5. W ka˝dym kolejnym roku kalendarzowym
farmaceuta wykonujàcy tymczasowo i okazjonalnie
czynnoÊci zawodowe farmaceuty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiàzany sk∏adaç
oÊwiadczenie zawierajàce informacje, o których mo-
wa w ust. 2. 

6. Do oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
w przypadku gdy farmaceuta przenosi si´ po raz
pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania
czynnoÊci zawodowych farmaceuty, do∏àcza si´:

1) dokument potwierdzajàcy obywatelstwo farma-
ceuty;

2) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwe organy
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, po-
twierdzajàce ˝e farmaceuta wykonuje czynnoÊci
zawodowe farmaceuty w tym paƒstwie oraz ˝e nie
obowiàzuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykony-
wania tych czynnoÊci;

3) dokumenty potwierdzajàce kwalifikacje do wyko-
nywania zawodu farmaceuty.

7. W przypadku istotnej zmiany okolicznoÊci po-
twierdzonych dokumentami farmaceuta jest obowià-
zany przekazaç niezw∏ocznie w∏aÊciwej okr´gowej ra-
dzie aptekarskiej aktualne dokumenty, o których mo-
wa w ust. 6.

8. Farmaceuta b´dàcy obywatelem paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, przenoszàcy si´ po raz
pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania
czynnoÊci zawodowych farmaceuty, jest zwolniony
z obowiàzku rejestracji w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych w celu dokonywania rozliczeƒ zwiàzanych
z tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniem czyn-
noÊci zawodowych farmaceuty. W takim przypadku
farmaceuta informuje o tymczasowym i okazjonalnym
wykonywaniu tych czynnoÊci na piÊmie w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce ich wykonywania oddzia∏ Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych albo przed rozpocz´ciem
wykonywania czynnoÊci zawodowych, albo, w nag-
∏ych wypadkach, po ich wykonaniu.

Art. 6b.14) 1. Farmaceuta, o którym mowa w art. 6a
ust. 1, podlega obowiàzkowemu wpisowi do rejestru
uproszczonego, o którym mowa w art. 8a ust. 1, pro-
wadzonego przez okr´gowà rad´ aptekarskà w∏aÊciwà
ze wzgl´du na zamierzone miejsce wykonywania
czynnoÊci zawodowych farmaceuty, na czas ich wyko-
nywania.

2. Okr´gowa rada aptekarska mo˝e zwróciç si´ do
w∏aÊciwego organu paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, w którym farmaceuta posiada prawo do
wykonywania zawodu, o przedstawienie informacji
potwierdzajàcych, ˝e farmaceuta prowadzi dzia∏alnoÊç
zgodnie z prawem, wykonuje zawód w sposób nale˝y-
ty, jak równie˝, ˝e nie zosta∏y na niego na∏o˝one kary
dyscyplinarne lub sankcje karne zwiàzane z wykony-
waniem zawodu. 

3. Okr´gowa rada aptekarska, na wniosek w∏aÊci-
wego organu paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, wymienia informacje pomocne przy rozpatrywa-
niu skarg sk∏adanych przez us∏ugobiorców na farma-
ceutów tymczasowo i okazjonalnie wykonujàcych za-
wód. Us∏ugobiorca, który z∏o˝y∏ skarg´, jest informo-
wany o sposobie rozpatrzenia skargi.

Art. 6c.14) Farmaceuta wykonujàcy tymczasowo
i okazjonalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
czynnoÊci zawodowe farmaceuty podlega przepisom
prawnym dotyczàcym wykonywania zawodu farma-
ceuty i zasadom etyki i deontologii zawodowej oraz
podlega odpowiedzialnoÊci zawodowej przed sàdami
aptekarskimi za post´powanie sprzeczne z tymi prze-
pisami lub zasadami.

Rozdzia∏ 2

Zadania i zasady dzia∏ania samorzàdu aptekarskiego

Art. 7. 1. Zadaniem samorzàdu aptekarskiego jest
w szczególnoÊci:

1) reprezentowanie zawodu aptekarza2) i obrona jego
interesów;

2) troska o zachowanie godnoÊci i niezale˝noÊci za-
wodu;

3) kodyfikowanie, krzewienie i strze˝enie zasad etyki
i deontologii zawodowej;

4) integracja Êrodowiska zawodowego;

5) sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywa-
niem zawodu;

6) wspó∏dzia∏anie z organami administracji publicz-
nej, zwiàzkami zawodowymi i samorzàdami zawo-
dowymi oraz innymi organizacjami spo∏ecznymi
w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem zawodu
i innych dotyczàcych farmacji, a majàcych wp∏yw
na ochron´ zdrowia publicznego;

7) wspó∏praca z towarzystwami naukowymi, szko∏a-
mi wy˝szymi i jednostkami badawczo-rozwojowy-
mi w kraju i za granicà;

8) prowadzenie dzia∏alnoÊci samopomocowej oraz
innych form pomocy materialnej dla cz∏onków sa-
morzàdu i ich rodzin;

9) zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji
ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczni-
czymi;

9a)15) udzielanie informacji dotyczàcych zasad wyko-
nywania zawodu, zasad etyki zawodowej, przepi-
sów dotyczàcych ochrony zdrowia i ubezpieczeƒ
spo∏ecznych;

10) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych odr´bny-
mi przepisami.
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2. Zadania okreÊlone w ust. 1 samorzàd aptekarski
wykonuje w szczególnoÊci przez:

1) stwierdzenie prawa wykonywania zawodu apteka-
rza2);

2) prowadzenie rejestru farmaceutów;

3) (uchylony);16)

4) wspó∏dzia∏anie w sprawach specjalizacji zawodo-
wej;

5) udzia∏ w komisjach konkursowych na stanowiska
okreÊlone w odr´bnych przepisach;

6) opiniowanie projektów aktów normatywnych do-
tyczàcych produktów leczniczych, aptek i wyko-
nywania zawodu aptekarza2) oraz wyst´powanie
z wnioskiem o podj´cie inicjatywy ustawodawczej;

7) wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofa-
nia zezwoleƒ na prowadzenie aptek lub hurtowni;

8) (uchylony);17)

9) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kszta∏ce-
nia przed- i podyplomowego farmaceutów i tech-
ników farmaceutycznych;

10) prowadzenie badaƒ dotyczàcych s∏u˝b farmaceu-
tycznych i wykonywania zawodu aptekarza2);

11) wyst´powanie w obronie interesów indywidual-
nych i zbiorowych cz∏onków izb aptekarskich;

12) sprawowanie sàdownictwa dyscyplinarnego w za-
kresie odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy2)

oraz sàdownictwa polubownego;

13) prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, wydawni-
czej i zarzàdzanie majàtkiem izby.

Art. 8. 1. Osoba, która uzyska prawo wykonywania
zawodu farmaceuty, podlega wpisowi do rejestru
farmaceutów prowadzonego przez w∏aÊciwà okr´go-
wà rad´ aptekarskà.

2. Rejestr farmaceutów zawiera nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia, imiona
rodziców, obywatelstwo oraz miejsce zamieszka-
nia;

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 ap-
tece,

e) rodzaj i stopieƒ posiadanej specjalizacji, dat´ jej
uzyskania oraz nazw´ jednostki szkolàcej,

f) rodzaj i dat´ uzyskania stopnia i tytu∏u nauko-
wego oraz nazw´ jednostki nadajàcej ten sto-
pieƒ i tytu∏;

3) dane dotyczàce prawa wykonywania zawodu,
w tym:

a) numer prawa wykonywania zawodu,

b) numer uchwa∏y rady aptekarskiej przyznajàcej
prawo wykonywania zawodu,

c) informacj´ o posiadaniu prawa wykonywania
zawodu w innym paƒstwie,

d) informacj´ o ograniczeniach w wykonywaniu
zawodu.

3. Farmaceuta ma obowiàzek informowaç nie-
zw∏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 poÊrednictwem
Naczelnej Izby Aptekarskiej, jest zobowiàzana na ˝àda-
nie ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia przekazy-
waç informacje obj´te rejestrem farmaceutów.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia reje-
stru farmaceutów, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci tryb
dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreÊ-
leƒ z rejestru. 

Art. 8a.18) 1. Okr´gowa rada aptekarska prowadzi
rejestr uproszczony obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej wykonujàcych na terenie tej izby
tymczasowo i okazjonalnie czynnoÊci zawodowe
farmaceuty.

2. Rejestr uproszczony, o którym mowa w ust. 1,
zawiera nast´pujàce dane:

1) imi´ (imiona) i nazwisko;

2) obywatelstwo (obywatelstwa);

3) miejsce i dat´ urodzenia;

4) nazw´ i numer dokumentu potwierdzajàcego to˝-
samoÊç;

5) adres miejsca zamieszkania w paƒstwie, w którym
na sta∏e wykonuje zawód farmaceuty;

6) adres pobytu farmaceuty na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

7) cechy identyfikacyjne zaÊwiadczenia wydanego
przez w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, potwierdzajàcego wykonywanie
czynnoÊci zawodowych farmaceuty w tym paƒ-
stwie oraz spe∏nienie wymagaƒ dotyczàcych posta-
wy etycznej do wykonywania zawodu farmaceuty;
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8) cechy identyfikacyjne zaÊwiadczenia wydanego
przez w∏aÊciwe organy paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej lub innego dokumentu potwier-
dzajàcego posiadanie kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodu farmaceuty;

9) czas, o ile jest to mo˝liwe, miejsce i charakter za-
mierzonego tymczasowego i okazjonalnego wyko-
nywania czynnoÊci zawodowych farmaceuty.

3. Wpis do rejestru uproszczonego, o którym mo-
wa w ust. 1, jest bezp∏atny i nie mo˝e powodowaç
opóênieƒ i utrudnieƒ w tymczasowym i okazjonalnym
wykonywaniu czynnoÊci zawodowych farmaceuty.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia reje-
stru uproszczonego, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci tryb dokonywania wpisów
i zmian w rejestrze oraz wykreÊleƒ z rejestru.

Art. 9. 1. Kadencja organów izb aptekarskich trwa
4 lata.

2. T́  samà funkcj´ w organach izb aptekarskich
mo˝na pe∏niç nie d∏u˝ej ni˝ przez dwie kolejne kadencje.

3. Wybory do organów izb aptekarskich odbywajà
si´ w g∏osowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie
kandydatów.

4. Czynne prawo wyborcze przys∏uguje wszystkim
cz∏onkom izb aptekarskich, z wy∏àczeniem aptekarzy2)

zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.

5. Bierne prawo wyborcze przys∏uguje wszystkim
cz∏onkom izb aptekarskich, z wy∏àczeniem aptekarzy2)

ukaranych karà wymienionà w art. 46 ust. 1 pkt 1—3.

6. Na cz∏onków sàdów aptekarskich mogà kandy-
dowaç aptekarze2) majàcy co najmniej siedmioletni
sta˝ pracy w zawodzie.

Art. 10. 1. Cz∏onkowie organów izb aptekarskich
pe∏nià swoje obowiàzki bezp∏atnie.

2. Krajowy Zjazd Aptekarzy mo˝e ustaliç wykaz
stanowisk w organach izb aptekarskich, do których nie
stosuje si´ przepisu ust. 1.

3. Na wniosek okr´gowej lub Naczelnej Rady Apte-
karskiej pracodawca obowiàzany jest zwolniç od pra-
cy pracownika pe∏niàcego okreÊlonà funkcj´ z wyboru
w organach izb lub wykonujàcego czynnoÊci na rzecz
izby, bez prawa do wynagrodzenia.

4. Izby aptekarskie okreÊlajà zasady i tryb zwrotu
kosztów podró˝y, utraconych zarobków oraz innych
uzasadnionych wydatków poniesionych przez cz∏on-
ków samorzàdu w zwiàzku z wykonywaniem czynno-
Êci na rzecz izby.

Art. 11. Mandat cz∏onka organu izby aptekarskiej
wygasa wskutek:

1) Êmierci;

2) zrzeczenia si´ mandatu;

3) skreÊlenia z listy cz∏onków izby aptekarskiej;

4) odwo∏ania przez organ, który dokona∏ wyboru;

5) ukarania prawomocnym orzeczeniem sàdu apte-
karskiego na kary okreÊlone w art. 46 ust. 1 pkt 3
i 4;

6) skazania prawomocnym wyrokiem na kar´ dodat-
kowà19) pozbawienia praw publicznych lub zakazu
wykonywania zawodu aptekarza2).

Art. 12. Uchwa∏y organów samorzàdu aptekarskiego
podejmowane sà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, przy obec-
noÊci co najmniej po∏owy cz∏onków danego organu.

Art. 13. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
mo˝e zaskar˝yç do Sàdu Najwy˝szego uchwa∏´ orga-
nu okr´gowej izby aptekarskiej lub Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej pod zarzutem niezgodnoÊci z prawem w ter-
minie trzech miesi´cy od dnia powzi´cia wiadomoÊci
o uchwale. Sàd Najwy˝szy utrzymuje zaskar˝onà
uchwa∏´ w mocy lub jà uchyla.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e zwró-
ciç si´ do Krajowego Zjazdu Aptekarzy lub do Naczel-
nej Rady Aptekarskiej o podj´cie uchwa∏y w sprawie
nale˝àcej do w∏aÊciwoÊci samorzàdu aptekarskiego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien
rozpatrzyç najbli˝szy Krajowy Zjazd Aptekarzy, Naczel-
na Rada Aptekarska zaÊ w terminie miesiàca od dnia
jego wp∏ywu.

Art. 14. Naczelna Izba Aptekarska i okr´gowe izby
aptekarskie majà prawo u˝ywania piecz´ci urz´dowej.

Rozdzia∏ 3

Okr´gowe izby aptekarskie.
Obowiàzki i prawa cz∏onków

Art. 15. 1. Okr´gowà izb´ aptekarskà stanowià
osoby wpisane na list´ jej cz∏onków.

2. Wpisowi na list´ cz∏onków okr´gowej izby apte-
karskiej podlegajà wszystkie osoby wykonujàce za-
wód farmaceuty na terenie danej izby.

3. Osoba, która uzyska∏a zezwolenie na prowadze-
nie apteki lub hurtowni, lub kierownik paƒstwowej jed-
nostki organizacyjnej prowadzàcej aptek´ lub hurtow-
ni´ sà obowiàzani zawiadomiç w∏aÊciwà okr´gowà izb´
aptekarskà, najpóêniej w ciàgu 7 dni, o rozpocz´ciu i za-
przestaniu pracy przez osob´ wymienionà w ust. 2.

4. Osob´ wykonujàcà zawód farmaceuty na tere-
nie wi´cej ni˝ jednej izby wpisuje si´ na list´ cz∏onków
tej izby, na której terenie ma sta∏e miejsce zamieszka-
nia. Osoba, która nie posiada sta∏ego miejsca zamiesz-
kania, wpisywana jest na list´ cz∏onków izby wskaza-
nej przez siebie.
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4a.20) Obywatel paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej wykonujàcy na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej zawód farmaceuty jest wpisywany do reje-
stru farmaceutów oraz na list´ cz∏onków wskazanej
przez siebie okr´gowej izby aptekarskiej, na podsta-
wie przekazanej przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà
uchwa∏y o przyznaniu prawa wykonywania zawodu
farmaceuty oraz dokumentów, o których mowa
w art. 4c ust. 2, niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wszystkich nie-
zb´dnych dokumentów.

5. Osoby posiadajàce prawo wykonywania zawo-
du aptekarza2), a z prawa tego niekorzystajàce, mogà
byç na swojà proÊb´ wpisane przez okr´gowà rad´
aptekarskà na list´ jej cz∏onków.

6. Osoby, które przesta∏y wykonywaç zawód apte-
karza2), obowiàzane sà w ciàgu trzech miesi´cy zawia-
domiç o tym okr´gowà rad´ aptekarskà, a w razie po-
nownego zamiaru rozpocz´cia wykonywania zawodu
aptekarza2) — najpóêniej w ciàgu 30 dni od chwili roz-
pocz´cia pracy.

Art. 16. (uchylony).21)

Art. 17.22) 1. Farmaceuta, który nie wykonuje za-
wodu farmaceuty w aptece przez okres d∏u˝szy ni˝
5 lat w ciàgu ostatnich 6 lat, a zamierza podjàç jego
wykonywanie w aptece, ma obowiàzek zawiadomiç
o tym w∏aÊciwà okr´gowà rad´ aptekarskà i odbyç
przeszkolenie uzupe∏niajàce trwajàce nie d∏u˝ej ni˝
6 miesi´cy.

2. Nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu
farmaceuty wykonywanie:

1) funkcji z wyboru w organach izb aptekarskich,
z wy∏àczeniem organów, o których mowa w art. 24
pkt 1 i art. 34 pkt 1;

2) pracy w charakterze nauczyciela akademickiego na
wydzia∏ach albo w innych jednostkach organiza-
cyjnych szkó∏ wy˝szych, które prowadzà studia na
kierunku farmacja;

3) pracy w inspekcji farmaceutycznej;

4) pracy w ramach merytorycznej dzia∏alnoÊci redak-
cyjnej naukowo-zawodowych czasopism farma-
ceutycznych.

3. Program, czas trwania oraz sposób przeszkole-
nia uzupe∏niajàcego ustala Naczelna Rada Aptekar-
ska, uwzgl´dniajàc okres niewykonywania zawodu
w aptece. 

4. Koszt przeszkolenia uzupe∏niajàcego ponosi
farmaceuta odbywajàcy to przeszkolenie.

5. Szczegó∏owe warunki odbywania przeszkolenia
uzupe∏niajàcego okreÊla umowa zawarta przez farma-
ceut´ z podmiotem prowadzàcym przeszkolenie uzu-
pe∏niajàce, wskazanym przez okr´gowà rad´ aptekar-
skà, której cz∏onkiem jest farmaceuta zamierzajàcy
podjàç wykonywanie zawodu w aptece.

6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´ do obywate-
li innych ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, którzy zamierzajà podjàç wy-
konywanie zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej
Polskiej po raz pierwszy.

Art. 18. 1. Je˝eli okr´gowa rada aptekarska stwier-
dzi, ˝e istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolnoÊci
farmaceuty do wykonywania zawodu farmaceuty lub
wykonywania ÊciÊle okreÊlonych czynnoÊci ze wzgl´-
du na stan zdrowia, powo∏uje komisj´ z∏o˝onà z leka-
rzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny,
która wydaje orzeczenie o stanie zdrowia farmaceuty.

2. Farmaceuta ma obowiàzek stawienia si´ przed
komisjà, o której mowa w ust. 1, i poddania si´ nie-
zb´dnym badaniom.

3. W przypadku:

1) odmowy przez farmaceut´ stawienia si´ przed ko-
misjà,

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

3) uznania przez okr´gowà rad´ aptekarskà na pod-
stawie orzeczenia wydanego przez komisj´, o któ-
rej mowa w ust. 1, ˝e dalsze wykonywanie zawodu
farmaceuty lub ÊciÊle okreÊlonych czynnoÊci przez
farmaceut´ grozi niebezpieczeƒstwem dla osób,
którym udziela on us∏ug farmaceutycznych

— okr´gowa rada aptekarska podejmuje uchwa∏´
o zawieszeniu farmaceuty w prawie wykonywania
zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu okreÊ-
lonych czynnoÊci do czasu zakoƒczenie post´powa-
nia, o którym mowa w ust. 1.

4. Farmaceuta, którego dotyczy post´powanie,
o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do uczest-
nictwa w posiedzeniu 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 ÊciÊ-
le okreÊlonych czynnoÊci, mo˝e wystàpiç do okr´go-
wej rady aptekarskiej o uchylenie uchwa∏y, je˝eli usta-
nà przyczyny zawieszenia lub ograniczenia. 

6. Koszt post´powania zwiàzany z dzia∏alnoÊcià ko-
misji i wykonaniem badaƒ ponosi w∏aÊciwa okr´gowa
rada aptekarska.

7.23) Przepisów ust. 1—6 nie stosuje si´ do obywa-
teli innych ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej, którzy zamierzajà podjàç
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wykonywanie zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej
Polskiej po raz pierwszy.

8. (uchylony).24)

9. (uchylony).24)

10. (uchylony).24)

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 mo-
wa w ust. 1, oraz sposób jej dzia∏ania, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci tryb kierowania na badania, o któ-
rych mowa w ust. 2, sposób post´powania przed ko-
misjà oraz tryb wydawania orzeczeƒ o stanie zdro-
wia. 

Art. 18a.25) Farmaceuta traci prawo wykonywania
zawodu w razie:

1) ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego lub cz´Êciowe-
go;

2) utraty praw publicznych;

3) pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Art. 19. 1.26) Od uchwa∏ okr´gowych rad aptekar-
skich w sprawach, o których mowa w art. 4, art. 18
ust. 3 i art. 18a, przys∏uguje odwo∏anie do Naczelnej
Rady Aptekarskiej, która podejmuje w tej sprawie
uchwa∏´.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia mo˝e
zaskar˝yç do sàdu administracyjnego prawomocnà
uchwa∏´ samorzàdu aptekarskiego w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 1.

3.27) Na uchwa∏y Naczelnej Rady Aptekarskiej,
o których mowa w ust. 1 oraz art. 4f ust. 1, s∏u˝y zain-
teresowanemu skarga do sàdu administracyjnego.

Art. 20. SkreÊlenie z listy cz∏onków okr´gowej izby
aptekarskiej nast´puje wskutek:

1) Êmierci;

2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy
orzeczenia sàdu aptekarskiego lub wyroku sàdo-
wego;

3) zrzeczenia si´ prawa wykonywania zawodu;

4) przeniesienia si´ na teren innej izby.

Art. 21. Cz∏onkowie samorzàdu aptekarskiego sà
obowiàzani:

1) przestrzegaç zasad etyki i deontologii zawodowej,
godnie zachowywaç si´ i sumiennie wykonywaç
swoje obowiàzki zawodowe;

2) zachowaç w tajemnicy wiadomoÊci dotyczàce
zdrowia pacjenta, uzyskane w zwiàzku z wykony-
waniem zawodu.

Art. 22. Cz∏onkowie samorzàdu aptekarskiego ma-
jà prawo:

1) wybieraç i byç wybierani do organów samorzàdu
aptekarskiego, z zastrze˝eniem art. 9 ust. 4 i 5;

2) korzystaç z pomocy izb aptekarskich w zakresie roz-
wijania kwalifikacji zawodowych oraz zapewniania
w∏aÊciwych warunków wykonywania zawodu;

3) korzystaç z ochrony i pomocy prawnej organów
izb aptekarskich;

4) korzystaç ze Êwiadczeƒ instytucji izb aptekarskich
i dzia∏alnoÊci samopomocowej.

Art. 23. 1. Pracodawca nie mo˝e wypowiedzieç
umowy o prac´ aptekarzowi 2) pe∏niàcemu funkcj´ z wy-
boru w organach izb aptekarskich w czasie jej pe∏nienia
bez uzyskania zgody w∏aÊciwej rady aptekarskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadkach
okreÊlonych w art. 40 i 411 Kodeksu pracy.

3. Pracodawca nie mo˝e wypowiedzieç aptekarzo-
wi 2), o którym mowa w ust. 1, warunków pracy i p∏a-
cy na jego niekorzyÊç, chyba ˝e zachodzà przyczyny
okreÊlone w art. 43 Kodeksu pracy.

Art. 24. Organami okr´gowej izby aptekarskiej sà:

1) okr´gowy zjazd aptekarzy;

2) okr´gowa rada aptekarska;

3) okr´gowa komisja rewizyjna;

4) okr´gowy sàd aptekarski;

5) okr´gowy rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej.

Art. 25. 1. Najwy˝szà w∏adzà okr´gowej izby apte-
karskiej jest okr´gowy zjazd aptekarzy. W okr´gowym
zjeêdzie uczestniczà cz∏onkowie okr´gowych izb apte-
karskich osobiÊcie lub przez swoich delegatów.

2. W okr´gowym zjeêdzie sprawozdawczo-wybor-
czym uczestniczà tak˝e, z g∏osem doradczym, nieb´dà-
cy delegatami cz∏onkowie ust´pujàcych organów izby.

3. Delegatów wybiera si´ i odwo∏uje na zebraniach
zwo∏ywanych w poszczególnych rejonach, obejmujà-
cych cz´Êç obszaru dzia∏ania izby. Zasady podzia∏u
izby na rejony ustala okr´gowa rada aptekarska.

4. Mandat delegata trwa 4 lata.
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24) Przez art. 4 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 9.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 9.
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.



Art. 26. 1. Okr´gowa rada aptekarska zwo∏uje co-
rocznie okr´gowy zjazd aptekarzy, a co 4 lata zjazd
sprawozdawczo-wyborczy.

2. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd aptekarzy zwo∏u-
je okr´gowa rada aptekarska:

1) z w∏asnej inicjatywy;

2) na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej;

3) na wniosek okr´gowej komisji rewizyjnej;

4) na wniosek co najmniej 1/5 cz∏onków okr´gowej
izby aptekarskiej.

3. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd aptekarzy powi-
nien byç zwo∏any w ciàgu miesiàca od dnia wp∏ywu
wniosku w sprawie jego zwo∏ania.

Art. 27. Okr´gowy zjazd aptekarzy w szczególnoÊci:

1) podejmuje uchwa∏y w sprawach obj´tych zakre-
sem dzia∏ania izby;

2) uchwala bud˝et i ustala zasady gospodarki finan-
sowej izby;

3) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawo-
zdania okr´gowej rady aptekarskiej, okr´gowej ko-
misji rewizyjnej, okr´gowego sàdu aptekarskiego
i okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej;

4) uchwala regulaminy organów izby, z wy∏àczeniem
okr´gowego sàdu aptekarskiego;

5) ustala liczb´ cz∏onków organów izby i zast´pców
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej;

6) dokonuje wyboru prezesa i cz∏onków okr´gowej
rady aptekarskiej, cz∏onków okr´gowej komisji re-
wizyjnej, cz∏onków okr´gowego sàdu aptekarskie-
go oraz okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci
zawodowej i jego zast´pców;

7) dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd
Aptekarzy.

Art. 28. 1. Okr´gowa rada aptekarska wybiera spo-
Êród swoich cz∏onków prezydium. Prezydium okr´go-
wej rady aptekarskiej stanowià: prezes oraz wybrani
przez rad´ jego zast´pcy, sekretarz, skarbnik i cz∏onko-
wie.

2. Prezydium okr´gowej rady aptekarskiej dzia∏a
w imieniu rady w sprawach okreÊlonych jej uchwa∏à.

Art. 29. Okr´gowa rada aptekarska kieruje dzia∏al-
noÊcià izby w okresie mi´dzy okr´gowymi zjazdami
aptekarzy, a w szczególnoÊci:

1) wykonuje zadania i czynnoÊci okreÊlone w art. 7
ust. 2 pkt 1, 2, 4—11 i 13;

2) wykonuje uchwa∏y okr´gowego zjazdu aptekarzy;

3) okreÊla wysokoÊç sk∏adki cz∏onkowskiej;

4) sk∏ada przed okr´gowym zjazdem aptekarzy sprawo-
zdanie z dzia∏alnoÊci i wykonania bud˝etu;

5) wydaje opini´ w sprawach udzielania lub cofania
koncesji na prowadzenie aptek lub hurtowni;

6) wspó∏dzia∏a z samorzàdem terytorialnym w spra-
wie rozmieszczenia aptek;

7) prowadzi bie˝àce sprawy izby;

8) wykonuje zadania zlecone przez Naczelnà Rad´
Aptekarskà.

Art. 30. Przewodniczàcemu okr´gowej komisji re-
wizyjnej, przewodniczàcemu okr´gowego sàdu apte-
karskiego oraz okr´gowemu rzecznikowi odpowie-
dzialnoÊci zawodowej s∏u˝y prawo do udzia∏u w po-
siedzeniach okr´gowej rady aptekarskiej i jej prezy-
dium.

Art. 31. Okr´gowa komisja rewizyjna:

1) kontroluje dzia∏alnoÊç finansowà i gospodarczà
izby;

2) przedstawia sprawozdania z dzia∏alnoÊci kontrol-
nej okr´gowemu zjazdowi aptekarzy;

3) wyst´puje z wnioskiem o udzielenie absolutorium
okr´gowej radzie aptekarskiej.

Art. 32. Okr´gowy sàd aptekarski:

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialnoÊci za-
wodowej cz∏onków okr´gowych izb aptekarskich
oraz sprawuje sàdownictwo polubowne;

2) sk∏ada roczne i kadencyjne sprawozdania okr´go-
wemu zjazdowi aptekarzy.

Art. 33. Okr´gowy rzecznik odpowiedzialnoÊci za-
wodowej prowadzi post´powanie w sprawach odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy2).

Rozdzia∏ 4

Naczelna Izba Aptekarska

Art. 34. Organami Naczelnej Izby Aptekarskiej sà:

1) Krajowy Zjazd Aptekarzy;

2) Naczelna Rada Aptekarska;

3) Naczelna Komisja Rewizyjna;

4) Naczelny Sàd Aptekarski;

5) Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

Art. 35. Najwy˝szà w∏adzà samorzàdu aptekarskie-
go jest Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Art. 36. 1. W Krajowym Zjeêdzie Aptekarzy biorà
udzia∏ delegaci wybrani przez okr´gowe zjazdy apte-
karzy oraz, z g∏osem doradczym, nieb´dàcy delegata-
mi cz∏onkowie ust´pujàcych organów Izby.
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2. Liczb´ delegatów z poszczególnych izb aptekar-
skich okreÊla Naczelna Rada Aptekarska zgodnie z re-
gulaminem, o którym mowa w art. 37 pkt 3.

3. Krajowy Zjazd Aptekarzy zwo∏uje Naczelna Rada
Aptekarska co 4 lata.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy zwo∏uje
Naczelna Rada Aptekarska:

1) z w∏asnej inicjatywy;

2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek co najmniej 1/3 okr´gowych rad apte-
karskich.

5. Nadzwyczajny Zjazd powinien byç zwo∏any
w ciàgu 3 miesi´cy od dnia wp∏ywu wniosku o zwo∏a-
nie Zjazdu.

Art. 37. Krajowy Zjazd Aptekarzy w szczególnoÊci:

1) opracowuje zasady etyki i deontologii zawodowej;

2) uchwala program dzia∏alnoÊci samorzàdu aptekar-
skiego;

3) zatwierdza regulaminy wyborów do organów sa-
morzàdu;

4) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej
Rady Aptekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
Naczelnego Sàdu Aptekarskiego i Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej;

5) zatwierdza zasady gospodarki finansowej samo-
rzàdu;

6) uchwala regulaminy naczelnych organów Izby
i ogólne wytyczne do regulaminu sàdów aptekar-
skich;

7) ustala liczb´ cz∏onków organów Izby i zast´pców
Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej;

8) wybiera Prezesa i cz∏onków Naczelnej Rady Apte-
karskiej, cz∏onków Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
cz∏onków Naczelnego Sàdu Aptekarskiego oraz
Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej i jego zast´pców;

9) ustala zasady podzia∏u sk∏adki cz∏onkowskiej.

Art. 38. 1. W sk∏ad Naczelnej Rady Aptekarskiej
wchodzà: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezesi
okr´gowych rad aptekarskich oraz cz∏onkowie wybra-
ni przez Krajowy Zjazd Aptekarzy.

2. Naczelna Rada Aptekarska wybiera spoÊród
swoich cz∏onków Prezydium. Prezydium Naczelnej Ra-
dy Aptekarskiej stanowià: Prezes oraz wybrani przez
Rad´ wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i cz∏onkowie.

3. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej dzia∏a
w imieniu Rady w sprawach okreÊlonych jej uchwa∏à.

Art. 39. 1. Naczelna Rada Aptekarska kieruje dzia-
∏alnoÊcià samorzàdu aptekarskiego w okresie mi´dzy
Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególnoÊci:

1) realizuje uchwa∏y Krajowego Zjazdu Aptekarzy;

2) czuwa nad prawid∏owà realizacjà zadaƒ samorzà-
du aptekarskiego;

3) koordynuje i nadzoruje dzia∏alnoÊç okr´gowych
rad aptekarskich;

4) reprezentuje zawód aptekarza2);

5) opracowuje ramowe regulaminy organizacji i trybu
dzia∏ania organów okr´gowych izb aptekarskich,
z wy∏àczeniem okr´gowych sàdów aptekarskich;

6) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdo-
wi Aptekarzy regulaminy wyborów do organów
samorzàdu aptekarskiego oraz tryb odwo∏ywania
tych organów i ich cz∏onków;

7) okreÊla zasady podejmowania uchwa∏ przez orga-
ny samorzàdu aptekarskiego;

8) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdo-
wi Aptekarzy zasady gospodarki finansowej samo-
rzàdu aptekarskiego;

9) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz
Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej, jeÊli ich mandat wygas∏ w czasie kadencji;

10) rozpatruje odwo∏ania od uchwa∏ okr´gowych rad
aptekarskich;

11) analizuje i opiniuje dzia∏alnoÊç w zakresie asorty-
mentu, jakoÊci, produkcji i dystrybucji produktów
leczniczych;

12) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczàce
farmacji;

13) negocjuje warunki pracy i p∏acy pracowników ap-
tek lub hurtowni;

14) uchwala bud˝et Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz
rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.

2. Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwa∏y okr´-
gowych rad aptekarskich sprzeczne z prawem lub
z uchwa∏ami i regulaminami wydanymi na podstawie
ustawy.

3. Naczelna Rada Aptekarska mo˝e zwróciç si´ do
okr´gowej rady aptekarskiej o podj´cie uchwa∏y
w okreÊlonej sprawie nale˝àcej do zakresu dzia∏ania
rady. Uchwa∏a rady powinna byç podj´ta w ciàgu mie-
siàca od dnia dor´czenia wniosku Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej.

4. Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Ap-
tekarski oraz mo˝e prowadziç innà dzia∏alnoÊç wy-
dawniczà.

Art. 40. Naczelna Rada Aptekarska przedstawia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia coroczne
informacje o dzia∏alnoÊci samorzàdu aptekarskiego.
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Art. 41. Przewodniczàcemu Naczelnej Komisji Re-
wizyjnej, Przewodniczàcemu Naczelnego Sàdu Apte-
karskiego oraz Naczelnemu Rzecznikowi Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej s∏u˝y prawo udzia∏u w posie-
dzeniach Naczelnej Rady Aptekarskiej i jej Prezydium.

Art. 42. Naczelna Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje finansowà i gospodarczà dzia∏alnoÊç
Naczelnej Izby Aptekarskiej;

2) przedstawia sprawozdania z dzia∏alnoÊci kontrol-
nej Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy;

3) sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià okr´gowych
komisji rewizyjnych;

4) zg∏asza wniosek o udzielenie absolutorium Naczel-
nej Radzie Aptekarskiej.

Art. 43. Naczelny Sàd Aptekarski:

1) uchwala regulamin sàdów aptekarskich;

2) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialnoÊci za-
wodowej aptekarzy2);

3) sprawuje piecz´ nad dzia∏alnoÊcià okr´gowych sà-
dów aptekarskich;

4) sk∏ada Naczelnej Radzie Aptekarskiej okresowe in-
formacje o stanie spraw z zakresu odpowiedzial-
noÊci zawodowej;

5) sk∏ada sprawozdania z dzia∏alnoÊci Krajowemu
Zjazdowi Aptekarzy.

Art. 44. Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej prowadzi post´powanie w sprawach odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy2) oraz sprawuje
nadzór nad dzia∏alnoÊcià okr´gowych rzeczników od-
powiedzialnoÊci zawodowej.

Rozdzia∏ 5

OdpowiedzialnoÊç zawodowa

Art. 45. Cz∏onkowie samorzàdu aptekarskiego pod-
legajà odpowiedzialnoÊci zawodowej przed sàdami
aptekarskimi za post´powanie sprzeczne z zasadami
etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami praw-
nymi dotyczàcymi wykonywania zawodu aptekarza2).

Art. 46. 1. Sàd aptekarski mo˝e orzekaç kary:

1) upomnienia;

2) nagany;

3) zawieszenia prawa wykonywania zawodu apteka-
rza 2) na okres od trzech miesi´cy do trzech lat;

4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu apteka-
rza 2).

2. Od orzeczenia Naczelnego Sàdu Aptekarskiego,
w którym orzeczono lub utrzymano w mocy w II instan-
cji kar´ wymienionà w ust. 1 pkt 3 i 4, aptekarzowi 2)

przys∏uguje prawo wniesienia odwo∏ania do w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na miejsce zamieszkania obwinionego

sàdu apelacyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych w terminie 14 dni od dnia dor´czenia orzecze-
nia wraz z uzasadnieniem. 

3. Do rozpatrzenia odwo∏ania stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji. Od orze-
czenia sàdu apelacyjnego kasacja nie przys∏uguje.

Art. 47. 1. Aptekarz2), wobec którego sàd aptekar-
ski orzek∏ w I instancji kar´ wymienionà w art. 46
ust. 1 pkt 3 i 4, mo˝e byç przez ten sàd tymczasowo
zawieszony w czynnoÊciach zawodowych. Postano-
wienie o zawieszeniu wydaje sàd aptekarski z urz´du
lub na wniosek rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej.

2. Postanowienie sàdu aptekarskiego o tymczaso-
wym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Je˝eli
okres tymczasowego zawieszenia trwa d∏u˝ej ni˝ trzy
miesiàce, Naczelny Sàd Aptekarski bada z urz´du za-
sadnoÊç zawieszenia.

Art. 48. 1. W razie uniewinnienia lub umorzenia
post´powania w drodze rewizji nadzwyczajnej28) lub
w wyniku wznowienia post´powania, aptekarzowi 2)

przys∏uguje w stosunku do okr´gowej izby aptekar-
skiej roszczenie o odszkodowanie.

2. Roszczenie wygasa w razie niez∏o˝enia wniosku
w terminie rocznym od daty uprawomocnienia si´
orzeczenia.

3. W sprawach roszczeƒ o odszkodowanie orzeka-
jà sàdy powszechne.

Art. 49. Na wniosek zainteresowanego aptekarza2)

orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu post´po-
wania w sprawie z zakresu odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej podlega opublikowaniu w organie prasowym
samorzàdu aptekarskiego.

Art. 50. 1. Sprawy odpowiedzialnoÊci zawodowej
aptekarzy2) rozpatrujà okr´gowe sàdy aptekarskie
i Naczelny Sàd Aptekarski.

2. Okr´gowe sàdy aptekarskie orzekajà we wszyst-
kich sprawach jako I instancja, z zastrze˝eniem ust. 3
pkt 2, z tym ˝e w sprawach odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej i okr´go-
wej komisji rewizyjnej orzeka okr´gowy sàd aptekar-
ski wyznaczony przez Naczelny Sàd Aptekarski.

3. Naczelny Sàd Aptekarski:

1) rozpatruje odwo∏ania od orzeczeƒ okr´gowych sà-
dów aptekarskich;
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28) Obecnie: kasacji, stosownie do art. 1 pkt 45 i 56 ustawy

z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu post´powania
cywilnego, rozporzàdzeƒ Prezydenta Rzeczypospolitej —
Prawo upad∏oÊciowe i Prawo o post´powaniu uk∏ado-
wym, Kodeks post´powania administracyjnego, ustawy
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 lipca 1996 r.



2) orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzial-
noÊci zawodowej cz∏onków: Naczelnej Rady Apte-
karskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelne-
go Sàdu Aptekarskiego, Naczelnego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej i jego zast´pców,
a tak˝e cz∏onków okr´gowych sàdów aptekarskich
oraz okr´gowych rzeczników odpowiedzialnoÊci
zawodowej i ich zast´pców;

3) rozpatruje w innym sk∏adzie odwo∏ania od orze-
czeƒ wydanych w trybie okreÊlonym w pkt 2.

Art. 51. 1. Kary: upomnienia, nagany i zawieszenia
prawa wykonywania zawodu pociàgajà za sobà utrat´
prawa wybieralnoÊci do organów izb aptekarskich do
czasu usuni´cia z rejestru wzmianki o ukaraniu.

2. W razie prawomocnego ukarania karà wymie-
nionà w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek pracy apteka-
rza2) wygasa z mocy prawa. WygaÊni´cie to pociàga
za sobà skutki, jakie przepisy prawa wià˝à z rozwiàza-
niem umowy o prac´ bez wypowiedzenia z winy pra-
cownika.

Art. 52. Post´powanie w przedmiocie odpowie-
dzialnoÊci zawodowej o ten sam czyn toczy si´ nieza-
le˝nie od post´powania karnego lub post´powania
dyscyplinarnego wszcz´tego w jednostce organizacyj-
nej, w której przepisy szczególne przewidujà takie po-
st´powanie. Mo˝e jednak byç ono zawieszone do cza-
su ukoƒczenia post´powania karnego.

Art. 53. 1. Je˝eli w post´powaniu w przedmiocie
odpowiedzialnoÊci zawodowej Êwiadek lub bieg∏y nie
stawi∏ si´ na rozpraw´ bez usprawiedliwienia albo
bezpodstawnie odmawia zeznaƒ, sàd aptekarski mo-
˝e zwróciç si´ do sàdu rejonowego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby wezwanej
o przes∏uchanie jej w charakterze Êwiadka lub bieg∏e-
go na okolicznoÊci wskazane przez sàd aptekarski.
O terminie przes∏uchania sàd rejonowy zawiadamia
strony, a protokó∏ przes∏uchania przesy∏a sàdowi ap-
tekarskiemu.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
Êwiadek lub bieg∏y nie stawi∏ si´ bez usprawiedliwie-
nia na wezwanie rzecznika odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej albo bezpodstawnie odmawia z∏o˝enia przed
nim zeznaƒ.

Art. 54. 1. Post´powania w przedmiocie odpowie-
dzialnoÊci zawodowej nie wszczyna si´, a wszcz´te
umarza, je˝eli zasz∏a okolicznoÊç, która wed∏ug Kodek-
su post´powania karnego wy∏àcza Êciganie.

2. W razie Êmierci obwinionego przed ukoƒcze-
niem post´powania, toczy si´ ono nadal, je˝eli za˝àda
tego — w terminie dwumiesi´cznym od dnia zgonu
obwinionego — jego ma∏˝onek, krewny w linii prostej,
brat lub siostra.

Art. 55. (uchylony).29)

Art. 56. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania
w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej, je˝eli
od chwili pope∏nienia czynu up∏yn´∏y trzy lata.

2. Je˝eli czyn zawiera znamiona przest´pstwa,
przedawnienie odpowiedzialnoÊci zawodowej nast´-
puje nie wczeÊniej ni˝ przedawnienie karne.

3. KaralnoÊç przewinienia ustaje, je˝eli od czasu je-
go pope∏nienia up∏yn´∏o pi´ç lat.

Art. 57. Oskar˝ycielem w post´powaniu dotyczà-
cym odpowiedzialnoÊci zawodowej jest rzecznik od-
powiedzialnoÊci zawodowej.

Art. 58. Obwiniony mo˝e przybraç w post´powaniu
dotyczàcym odpowiedzialnoÊci zawodowej obroƒców
spoÊród cz∏onków izby aptekarskiej lub adwokatów.

Art. 59. Cz∏onkowie sàdów aptekarskich w zakresie
orzekania sà niezawiÊli i podlegajà tylko ustawom
oraz zasadom etyki i deontologii zawodowej.

Art. 60. 1. Naczelna Rada Aptekarska prowadzi
rejestr ukaranych.

2. Informacji o ukaraniu udziela si´ organom izb
aptekarskich oraz osobom i instytucjom posiadajàcym
lub mogàcym wykazaç interes prawny w uzyskaniu ta-
kich informacji.

2a.30) Informacji o ukaraniu okr´gowa rada apte-
karska jest obowiàzana udzieliç na wniosek odpowied-
nich w∏adz lub organizacji innego ni˝ Rzeczpospolita
Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej.

3. Usuni´cie z rejestru wzmianki o ukaraniu nast´-
puje z urz´du po up∏ywie:

1) roku od daty uprawomocnienia si´ orzeczenia
o ukaraniu karà upomnienia,

2) dwóch lat od daty uprawomocnienia si´ orzecze-
nia o ukaraniu karà nagany,

3) pi´ciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wy-
konywania zawodu,

je˝eli aptekarz2) nie zostanie w tym czasie ukarany
lub nie zostanie wszcz´te przeciwko niemu post´po-
wanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej.

4. Nie usuwa si´ wzmianki o karze pozbawienia
prawa wykonywania zawodu.

Art. 61. (uchylony).31)

Art. 62. 1. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszej ustawie do post´powania w przedmiocie od-
powiedzialnoÊci zawodowej przed okr´gowymi sàda-
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29) Przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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30) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 9.
31) Przez art. 80 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sà-

dzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.



mi aptekarskimi i Naczelnym Sàdem Aptekarskim sto-
suje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania
karnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozu-
mieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, post´powanie w sprawach odpowie-
dzialnoÊci zawodowej farmaceutów, uwzgl´dniajàc
w∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdów aptekarskich, a tak˝e sposób
post´powania wyjaÊniajàcego, post´powania w I i II in-
stancji, koszty post´powania oraz sposób wykonywa-
nia prawomocnych orzeczeƒ sàdów aptekarskich.

Rozdzia∏ 6

Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 63. 1. Okr´gowe sàdy aptekarskie, za pisemnà
zgodà stron, mogà rozpatrywaç — jako sàd polubow-
ny — spory mi´dzy aptekarzami 2) oraz mi´dzy apteka-
rzami 2) a innymi pracownikami s∏u˝by zdrowia, a tak-
˝e mi´dzy aptekarzami 2) a innymi osobami lub insty-
tucjami, je˝eli spory te dotyczà wykonywania zawodu
aptekarza 2).

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sàdy
aptekarskie stosujà odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania cywilnego o sàdach polubownych.

Rozdzia∏ 7

Majàtek i gospodarka finansowa

Art. 64. 1. Dochodami izby aptekarskiej sà:

1) sk∏adki cz∏onkowskie;

2) zapisy, darowizny, dotacje;

3) wp∏ywy z dzia∏alnoÊci gospodarczej;

4) inne wp∏ywy.

2. Majàtkiem i dochodami izby zarzàdza w∏aÊciwa
rada aptekarska.

Art. 65. 1. Izby aptekarskie mogà otrzymywaç z bu-
d˝etu paƒstwa dotacje na pokrycie kosztów czynnoÊci:

1) stwierdzania prawa wykonywania zawodu i wyda-
wania dokumentu „Prawo wykonywania zawodu
farmaceuty”;

2) prowadzenia rejestru farmaceutów;

3) prowadzenia spraw zwiàzanych z odpowiedzialno-
Êcià zawodowà, wykonywania czynnoÊci rzeczni-
ków odpowiedzialnoÊci zawodowej;

4) wykonywania czynnoÊci sàdu aptekarskiego.

2. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 1,
przeznaczone sà tak˝e na pokrycie kosztów czynnoÊci
samorzàdu zawodowego w odniesieniu do obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób naliczania wysoko-
Êci dotacji, o której mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci kryteria naliczania wysokoÊci dotacji
oraz tryb przekazywania dotacji.

Art. 66. Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkow-
skie i koszty post´powania w przedmiocie odpowie-
dzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 67. (pomini´ty).32)

Rozdzia∏ 9

Przepisy szczególne, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 68. 1. Stosunek s∏u˝bowy i wynikajàce z niego
prawa i obowiàzki cz∏onków izb aptekarskich pe∏nià-
cych zawodowà lub okresowà s∏u˝b´ wojskowà, a tak-
˝e ich odpowiedzialnoÊç za przewinienia dyscyplinar-
ne, okreÊlajà odr´bne przepisy.

2. ˚o∏nierze, o których mowa w ust. 1, nie mogà
byç pociàgni´ci do odpowiedzialnoÊci zawodowej
przed sàdami aptekarskimi za swoje czynnoÊci s∏u˝bo-
we bez zgody Ministra Obrony Narodowej.

3. (pomini´ty).32)

Art. 69. Uprawnienia ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2
i art. 19 ust. 2, przys∏ugujà odpowiednio Ministrowi
Obrony Narodowej.

Art. 70. Do czasu opracowania zasad etyki i deon-
tologii zawodowej, o których mowa w art. 37 pkt 1, sà-
dy aptekarskie stosujà „Zbiór zasad etyczno-deontolo-
gicznych polskiego farmaceuty”.

Art. 71—77. (pomini´te).32)

Art. 78. Do cz∏onków samorzàdu aptekarskiego nie
majà zastosowania przepisy ustawy z dnia 18 lipca
1950 r. o odpowiedzialnoÊci zawodowej fachowych
pracowników s∏u˝by zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332
oraz z 2001 r. Nr 113, poz. 1207).

Art. 79. Tracà moc art. 4 i 6 ustawy z dnia 8 stycz-
nia 1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2, z 1987 r.
Nr 3, poz. 19 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192).

Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia33), z wyjàtkiem przepisów
art. 15—18, art. 45—63, art. 67, art. 78 i art. 79, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏o-
szenia.
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