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Dolnośląska Izba Aptekarska 
we Wrocławiu 

 
WNIOSEK 

 
O WYDANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FARMACEUTY 

 
Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 19 kwietnia o izbach aptekarskich (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. 

poz. 1419) wnoszę o wydanie mi dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty.  
 

W załączeniu przedkładam: 
1. odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra farmacji; 
2. orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie 

zawodu farmaceuty; 
3. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko 

życiu lub zdrowiu; 
4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych; 
5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (kopia dowodu osobistego); 
6. kwestionariusz zgłoszeniowy, 
7. 2 zdjęcia * (wielkość 3,5 x 4,5 mm, typ „paszportowy”)  
 
Jednocześnie oświadczam, że zamierzam wykonywać zawód farmaceuty na obszarze Dolnośląskiej 

Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. 
 
Miejsce wykonywania zawodu: (nazwa zakładu pracy-apteka, hurtownia farmaceutyczna, inne- adres z kodem pocztowym, telefon) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………...…………………………. 

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1 
 
Wrocław, dnia …………………      .......................………………………  

(podpis wnioskodawcy) 
 
* Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu PWZ przedstawia właściwej radzie swoje dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5x4,5 cm, 
wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobra ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron 
od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 %fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia 
głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i 
zamkniętymi ustami, każde podpisane czytelnie na odwrocie, aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie (tzw. paszportowe). 
Podstawa prawna – Uchwała NRA z dnia 6 grudnia 2006 r. Nr IV/110/2006 

 
1 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) oświadczenia są składane 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowa-
niu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. ” 


