Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W związku z zapytaniami w sprawie regulacji składek członkowskich uchwalonych przez
Okręgowa Radę Aptekarską – Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie uchwałą nr 5/12/VI
z dnia 22.03.2012 r. chciałam Państwu przedstawić przesłanki jakimi kierowała się Rada w
podejmowaniu uchwały.
– Art. 29 pkt. 3 ustawy z dn. 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich stanowi, że
Okręgowa Rada Aptekarska określa wysokość składek członkowskich, które z mocy art. 64
ust 1 pkt 1 ustawy stanowią jej podstawowe dochody. Działalność samorządów zawodowych
w Polsce oparta jest o zasadę „samofinansowania”, tzn. bez udziału środków z budżetu
państwa, z wyłączeniem kwot należnych samorządom za wykonywanie czynności
w zastępstwie administracji państwowej (wydawanie prawa wykonywania zawodu,
sądownictwo korporacyjne).
– Obowiązująca do 30 czerwca br. wysokość składki członkowskiej została ustalona
uchwałą nr 4/111/00 Okręgowego Zjazdu Aptekarzy z dn. 21 października 2000 r. z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. czyli obowiązywała od 12 lat.
Zauważyć należy, że określenie wysokości składki dokonane zostało przez
Okręgowy Zjazd Aptekarzy, a nie zgodnie z delegacją ustawową (art. 29 pkt 3 ustawy),
przez Okręgową Radę Aptekarską.
Przy ustalaniu dotychczas obowiązujących składek brano pod uwagę znaczne zróżnicowanie
zarobków kierowników aptek i pozostałych magistrów zatrudnionych w aptekach
ogólnodostępnych jak i aptekach szpitalnych. Wspomniana różnica sięgała często 100%
pensji. Ponadto w znakomitej większości kierownikami byli aptekarze pracujący we własnych
aptekach. Z uwagi na obowiązujący wówczas wymóg posiadania przez kierownika apteki
specjalizacji, magister farmacji spełniający warunki do objęcia tego stanowiska był
pracownikiem bardzo poszukiwanym i bardzo dobrze opłacanym.

W okresie ustanawiania dotychczasowych wysokości składek członkowskich (2000 r.)
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie podjęła i w dalszych latach kontynuowała wysiłek
związany z zakupem i wyposażaniem własnego lokalu (przeprowadzka z dzierżawionego
lokalu z ul. Mikołajskiej do własnego przy ul. Kobierzyńskiej). Z uwagi na powyższe
zadecydowano, że ciężar finansowy tego przedsięwzięcia należy rozłożyć stosownie do
osiąganych dochodów, co stało się przesłanką do takiego a nie innego zróżnicowania
wysokości składki. Należy również przypomnieć, że władze izby zwróciły się do właścicieli
aptek (aptekarzy) o jednorazowe dobrowolne wpłaty na wyżej wymieniony cel. Spora grupa
naszych koleżanek i kolegów wyszła naprzeciw temu apelowi i zasiliła izbę dodatkowymi
(oprócz składek) środkami finansowymi.
Z uwagi na powyższe względy, świadomie wówczas zróżnicowano wysokość składki
członkowskiej na rzecz samorządu, starając się proporcjonalnie do ówczesnych możliwości

poszczególnych członków naszej korporacji zabezpieczyć bazę finansową do zrealizowania
tego ważnego dla naszego środowiska przedsięwzięcia jakim było pozyskanie i wyposażenie
własnego lokalu. Pozwalamy sobie jednocześnie zauważyć, że ujednolicone składki
występują w innych korporacjach zawodowych
Wyżej przedstawione przesłanki uzasadniające różnicowanie wysokości składki
członkowskiej dawno już wygasły.

W chwili obecnej nie ma podstaw formalno-prawnych, ani innych przesłanek do
różnicowania składek członkowskich, a wręcz przeciwnie – opinie prawne wskazują, że
wszyscy członkowie korporacji mają w niej równe prawa i obowiązki i powinni ponosić
równe koszty członkowstwa w korporacji.
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zaplanowanych środków jak i decyzji o zwolnieniu z płacenia składki emerytów i rencistów
niepracujących oraz umożliwienie starania się o obniżenie składki w wypadkach losowych
określonych w uchwale Rady.

Proces wyrównywania składek członkowskich będzie postępował we wszystkich izbach
aptekarskich w Polsce. Z tego co wiem przed nami zrobiła to w ubiegłym roku Podkarpacka
Okręgowa Izba Aptekarska ustalając jednolitą składkę dla wszystkich swoich członków na
poziomie 44 zł.
W związku z sugestiami niektórych naszych kolegów, że regulacja składek spowoduje
drastyczny wzrost przychodów izby, poniżej przedstawiam Państwu zestawienie wpływów
przed i po regulacji zakładając wpłaty składek wszystkich członków izby.
Przed regulacją:
Kierownicy aptek i hurtowni 1063
Kierownicy aptek szpitalnych
48
Emeryci
168
Magistrzy
1575

65,00 69 095,00
35,00 1 680,00
5,00
840,00
20,00 31 500,00

103 115,00

Po regulacji:
Kierownicy aptek i hurtowni
Kierownicy aptek szpitalnych
Emeryci
Magistrzy

1063
48
168
1575

40,00
40,00
0,00
40,00

42 520,00
1 920,00
0,00
63 000,00

107 440,00

W związku z zarzutami, że nie było informacji o regulacji składek, chciałam przypomnieć
Państwu:
Uchwała zostało podjęta w dniu 22.03.2012 r. Nie podaliśmy Państwu informacji na stronie
internetowej izby, ponieważ chciałam zrobić to osobiście na kwartalnych zebraniach
aptekarzy wraz z wyjaśnieniem tej decyzji Rady. Zrobiłam to w dniu:
– 23.04.2012 r. w Krakowie;
– 24.04.2012 r. w Tarnowie;
– 25.04.2012 r. w Nowym Sączu.
Po zapoznaniu z tym faktem Aptekarzy, Uchwała została w dniu 06.05.2012 r. umieszczona
na stronie internetowej naszej Izby.
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