
      

                                    U C H W A Ł A  Nr  5/02 /VIII 

Okręgowej Rady Aptekarskiej – Okręgowej Izby Aptekarskiej w 

Krakowie 

                                         z dnia 22 lutego 2022 r.  

  w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej      

              

Na zasadzie art. 29  pkt. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 

aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1850 ) w zw. z ustawą z dnia 

10.12.2020 r. o zawodzie farmaceuty (t. j. Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 184)  – 

uchwala się co następuje :   

                                                               § 1. 

Postanawia się uchylić w całości :  

- Uchwałę Nr 04/02/VIII Okręgowej Rady Aptekarskiej – Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Krakowie z dnia 05.02.2021 r. w sprawie określenia wysokości 

składki członkowskiej – tekst jednolity.  

                                                   § 2. 

Postanawia się określić wysokość składki członkowskiej dla farmaceutów 

członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, według następujących zasad:   

1. Składka w wysokości 40 zł miesięcznie obejmuje farmaceutów: 

a) wykonujących zawód w aptekach, punktach aptecznych, aptekach szpitalnych, 

działach farmacji szpitalnej , hurtowniach farmaceutycznych , 

b) sprawujących opiekę farmaceutyczną, udzielających usług farmaceutycznych i 

wykonujących czynności określone w art. 4 ust. 2 – 5 cyt. ustawy o zawodzie 

farmaceuty – z wyłączeniem przypadków wskazanych w pkt. 2 niniejszej 

uchwały.  

2. Składka w wysokości 15 zł miesięcznie obejmuje farmaceutów 

wykonujących zawód w formie :  

- nauczycieli akademickich w szkołach wyższych , które prowadzą studia na 

kierunku farmacja,  

- pracowników w inspekcji farmaceutycznej,  

- pracowników zatrudnionych w podmiotach zobowiązanych do finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędów te podmioty 



obsługujących , w ramach którego wykonuje się czynności związane z 

przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej lub realizacją recept i zleceń na zapotrzebowanie w wyroby 

medyczne, 

- pracy w ramach merytorycznej działalności redakcyjnej, naukowo-zawodowych 

czasopism farmaceutycznych, 

po złożeniu  wniosku – na podstawie decyzji Prezydium Okręgowej Rady 

Aptekarskiej.     

3. Składka w wysokości  15  zł miesięcznie – na podstawie  decyzji Prezydium  

Okręgowej Rady Aptekarskiej – może obejmować :  

- farmaceutów pozostających bez pracy , od dnia złożenia wniosku i 

przedstawieniu decyzji o pozostawaniu na bezrobociu, 

- osób  nie wykonujących zawodu  farmaceuty w formie określonej w art.4 cyt.  

ustawy o zawodzie farmaceuty, od dnia złożenia wniosku , 

- farmaceutów pozostających na bezpłatnym urlopie wychowawczym , od dnia 

złożenia wniosku i przedłożeniu dokumentu poświadczającego fakt przerwy w 

pracy i pozostawaniu na urlopie wychowawczym,  

-  farmaceutów pozostających w trudnej sytuacji życiowej , od dnia złożenia 

udokumentowanego wniosku potwierdzającego ten fakt.  

4. Na podstawie Uchwały Nr VI/27/2012 Krajowego Zjazdu Aptekarzy w dnia 

22.01.2012 r. zwalnia się z obowiązku płacenia składek przez farmaceutów po 

przejściu na emeryturę (lub rentę inwalidzką z orzeczoną niezdolnością do 

wykonywania zawodu farmaceuty) i nie podejmujących pracy w jakiejkolwiek 

formie prawnej. Zwolnienie od płacenia składek obowiązuje od dnia złożenia 

wniosku i przedstawieniu decyzji emerytalnej lub rentowej. 

5. Farmaceuci opłacający składki w  wysokości określonej w § 2 ust. 2  i 3 , 

zobowiązani są do niezwłocznego ( do 14-tu dni) powiadomienia OIA w Krakowie 

o utracie uprawnień do opłaty obniżonej składki.   

                                                          § 3. 

1. Wnioski i dokumentacja o których mowa wyżej składane są w biurze 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie lub przesyłane na adres biura  w formie 

pisma poleconego. 

2. Zobowiązuje się Prezydium OIA w Krakowie do opracowania wzorów wniosków 

o których mowa wyżej.   

                                                 

 



                                                   § 4. 

1. Składka za dany miesiąc winna być wpłacona na konto lub w kasie OIA w 

Krakowie do dnia 15 każdego miesiąca.  

2. W przypadku wpisu na listę członków OIA w Krakowie  

- składka winna być wpłacona za dany  miesiąc, jeżeli wpis był dokonany do 15 

dnia miesiąca  

- składka winna być wpłacona do dnia 15 następnego miesiąca, jeżeli wpis był 

dokonany po 15 dniu miesiąca.  

                                                   § 5.  

1. Stosownie do treści art. 23 Kodeksu Etyki Aptekarza RP ( „Zawinione 

niepłacenia składki członkowskiej jest poważnym naruszeniem zasad  

etyki zawodowej” ) – zobowiązuje się Prezydium OIA do kierowania wniosków 

do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej spraw p-ko farmaceutom 

zalegającym płacenia składek przez 6 miesięcy w okresie 12-to miesięcznym.  

2. Na podstawie art. 66 cyt. ustawy o Izbach aptekarskich,  nieopłacone w 

terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

3. Na podstawie art. 8f ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy o izbach aptekarskich, skreśla 

się farmaceutę z rejestru farmaceutów prowadzonego przez Okręgową Radę  

Aptekarską wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 

24 miesiące.   

                                                   § 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium OIA w Krakowie. 


