
      Stanowisko nr S-RSIA-004-VII-2017 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej  

z dnia 06 czerwca 2017 r.  
w sprawie 

określenia zasad zaliczania stażu wykonywania zawodu farmaceuty 
do uzyskania uprawnień kierownika apteki ogólnodostępnej 

  
Działając w ramach swoich kompetencji określonych w art.1 oraz 29 ust. 1 i 7 i następne w 
związku z art. 7 ust. 1 p. 1, 2, 3, 5, 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich 
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1496 z późn. zm.), w związku z art. 88 ust.2 ustawy - Prawo 
farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2142 z późn. zm.), 
 
 

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zajmuje następujące stanowisko: 
 

Do 5 lub 3 letniego stażu pracy w aptece, o którym mowa w art. 88 ust 2 ustawy Prawo 
farmaceutyczne zalicza się: 
 
1. Okres wykonywania zawodu w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami 

Kodeksu pracy (w tym urlop wypoczynkowy). 
 

2. Okres wykonywania zawodu w aptece na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy 
zlecenia), pod warunkiem przedłożenia dokumentów, z których będzie wynikała ilość 
przepracowanych godzin. 

 
3. Okres otrzymywania wynagrodzenia przewidzianego w art. 92 Kodeksu pracy 

(wynagrodzenie za czas choroby do 33 dni w roku kalendarzowym). 
 

Pozostałe przerwy w wykonywaniu czynności zawodowych nie są zaliczane do stażu pracy 
niezbędnego do uzyskania rękojmi należytego prowadzenia apteki na stanowisku kierownika 
apteki. 

 
Uzasadnienie 

 
W związku ze Stanowiskiem Nr VII/1/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady 

Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie 
obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki, na podstawie 
art. 1 ustawy o izbach aptekarskich, Rada SIA po zapoznaniu się z prawomocnym orzeczeniem 
WSA w Warszawie s. akt VI SA/WA 1389/07 oraz mając na względzie cel przepisu art. 88 ust.2 
ustawy – Prawo farmaceutyczne, jakim jest zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa w 
korzystaniu z usług apteki uznała, że przedstawione stanowisko NRA jako mające na celu 
interes pacjentów oraz ich bezpieczeństwo jest w pełni zasadne. 

Powołany prawomocny wyrok WSA w Warszawie uzasadnia wprowadzenie powyższych 
kryteriów zaliczania okresów wykonywania zawodu do stażu do nabycia uprawnień kierowania 
apteką ogólnodostępną. 
 
 
Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz ………………………………………………………………………… 
 
 
Sekretarz Rady SIA mgr farm. Michał Rzepczyk ……………………………………………………………………. 
 
 
Skarbnik Rady SIA mgr farm. Beatrycze Radlańska-Piątek …………………………………………………… 


