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W 2017 roku zakończył się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania 

zawodu farmaceuty przed w 2007 i w 2012 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również 

osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2017 roku. 

Natomiast w 2018 roku zakończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo 

wykonywania zawodu farmaceuty przed 2004 rokiem, w 2008 i w 2013 roku. Obowiązek zaliczenia okresu 

edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu 

edukacyjnego do końca 2018 roku.   

Jeżeli uzyskaliście Państwo przewidywane prawem 100 punktów edukacyjnych (w tym co najmniej 50 

punktów twardych, czyli uzyskanych w ramach kursów zakończonych testem), to możecie składać Karty 

Ciągłego Szkolenia wraz z uzyskanymi certyfikatami w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie 

w celu zaliczenia okresu edukacyjnego i odnotowanie tego faktu w rejestrze farmaceutów. Uwaga :   

certyfikaty na punkty tzw. twarde mają prawo wydawać wyłącznie wydziały farmaceutyczne uniwersytetów 

medycznych lub collegium medicum uniwersytetów. Certyfikaty z innych wydziałów ( np. lekarskiego) 

mogą być traktowane jak potwierdzenie udziału w szkoleniach na punkty miękkie - 2 punkty za 1 dzień 

szkolenia. Nie przydziela się punktów za udział w studiach podyplomowych.  

W karcie szkolenia należy wpisać jedynie kursy i inne formy szkolenia ciągłego odbyte w okresie  

01.01.2013–31.12.2017 ( osoby kończące okres edukacyjny w 2017 r.) lub 01.01.2014–31.12.2018 ( osoby 

kończące okres edukacyjny w 2017 r.). Szkolenia odbyte po tych terminach mogą wpisać osoby mające 

zgodę na przedłużenie okresu edukacyjnego.  

Kartę szkolenia ciągłego do edycji i wydruku można pobrać: http://www.oia.krakow.pl/index.php/pliki lub 

pobrać w biurze OIA w Krakowie.  

Jeżeli nie posiadacie Państwo certyfikatów za wszystkie szkolenia, proszę o sprawdzenie, czy nie zostały 

przesłane do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Punkty miękkie otrzymane za udział na zebraniach 

kwartalnych zalicza się na podstawie wpisu do karty i okazaniu certyfikatu otrzymanego na zebraniu. 

Tematyka określona jest na informacjach o zebraniach kwartalnych ogłaszanych na stronie ( do sprawdzenia 

w Archiwum strony)  

Na stronie OIA w Krakowie w zakładce „Szkolenia i Konferencje” znajdziecie Państwa informację, za jakie 

inne formy ciągłych szkoleń przysługują punkty edukacyjne miękkie oraz szczegółowe informacje o 

zasadach zaliczania okresu edukacyjnego: http://www.oia.krakow.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje  

  

Jeżeli w ww. okresie nie udało się Państwu uzyskać odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, to możecie 

starać się o przedłużenie okresu edukacyjnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia czas trwania 

okresu edukacyjnego może być przedłużony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie, 

przez Okręgowa Radę Aptekarską o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wniosek o przedłużenie czasu 

odbywania ciągłego szkolenia osoba wnioskująca składa do Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w 

Krakowie. Przedłużenie zaliczenia okresu edukacyjnego nie przesuwa terminu rozpoczęcia nowego 

pięcioletniego okresu edukacyjnego tzn. wszystkie osoby kończące w 2017 okres edukacyjny i mające 

zgodę na jego przedłużenie od roku 2018 zaczęły nowy 5-letni okres edukacyjny w trakcie którego 

ponownie muszą zdobyć 100 punktów oraz punkty brakujące punkty do zaliczenia okresu poprzedniego.     

Jednocześnie przypominam, że nadmiaru punktów edukacyjnych ponad wymaganą minimalna liczbę w 

danym okresie edukacyjnym nie przenosi się na następny okres edukacyjny.   
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