
 

 

 
Uchwała Nr 56/VII/2017 

z dnia 18 lipca 2017r. 

Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej   

w Olsztynie  

w sprawie dochodzenia zaległości z tytułu płatności składki członkowskiej 

w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie 

 

Działając na podstawie art. 29 pkt. 1, pkt 7 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 13, 

art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 66 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1496) w zawiązku z uchwałą 

Nr 55/VII/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Olsztynie,  w sprawie wysokości składek członkowskich i zasad ich 

uiszczania w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie, uchwala się, co następuje: 

 

§1 

 

Okręgowa Rada Aptekarska, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie upoważnia 

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej do podejmowania wszelkich czynności 

organizacyjno – prawnych związanych z dochodzeniem zaległości z tytułu płatności składki 

członkowskiej. 

 

§2 

 

1. Niedopełnienie obowiązku opłacania składki członkowskiej zgodnie                                  

z postanowieniami uchwały Nr 55/VII/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. Okręgowej Rady 

Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie wysokości składek 

członkowskich i zasad ich uiszczania w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie, może 

skutkować wszczęciem postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej. 

2. Nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Na wniosek farmaceuty, Okręgowa Rada Aptekarska w Olsztynie w uzasadnionych 

przypadkach może rozłożyć lub odroczyć zapłatę zaległych składek członkowskich na 

zasadach określonych w § 7 Uchwały wymienionej w ust.1 

 

§3 

 

W przypadku stwierdzenie, że farmaceuta zalega z zapłatą składek członkowskich, 

wymienionemu zostanie wysłane przesądowe wezwanie do zapłaty (stanowiące załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wskazujące na 

obowiązek zapłaty zaległych składek członkowskich.  

 

§4 

 

1. Jeżeli w terminie 7 dni od doręczenia przesądowego wezwania do zapłaty nie zostanie 

dokonana wpłata zaległych składek w pełnej wysokości, albo zapłata nie zostanie 

odroczona lub rozłożona na raty, Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej niezwłocznie 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-19-kwietnia-1991-r-o-izbach-aptekarskich/?on=09.06.2017


kieruje pozew o zapłatę do właściwego sądu rejonowego, uprzednio podejmując uchwałę 

konkretyzującą wysokość długu wraz z odsetkami oraz osobę, której dług dotyczy. 

 

2. Właściwym sądem rejonowym, jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

farmaceuty, o którym mowa w ust. 1. 

 

§5 

 

1. Orzeczenie wydane przez sąd i opatrzone w klauzulę wykonalności  stanowi tytuł 

wykonawczy i stanowi podstawą do ściągnięcia zasądzonej należności według przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

2. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, do farmaceuty, o którym mowa w §4 ust. 1, bez 

zbędnej zwłoki zostanie wysłane upomnienie (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przypominające o obowiązku 

spłaty zasądzonego zadłużenia wraz z odsetkami, kosztami procesu, kosztami 

postępowania klauzulowego  i kosztami upomnienia.  

3. W terminie 7 dni od doręczenia farmaceucie upomnienia powinna zostać dokonana 

wpłata należności, o których mowa w ust. 2.  

4. Jeżeli farmaceuta, o którym mowa w §4 ust. 1, nie postąpi zgodnie z ust. 3, Okręgowa 

Izba Aptekarska w Olsztynie kieruje tytuł wykonawczy do egzekucji w trybie 

postępowania egzekucyjnego w administracji.  

 

§6 

Przepisy niniejszej uchwały mają odpowiednie zastosowanie do zaległych składek, których 

płatność została odroczona lub rozłożona na raty a zobowiązany farmaceuta obowiązku tego 

w wyznaczonym terminie nie wykonał. 

 

§7 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Izby Aptekarskiej  

w Olsztynie. 

 

§8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§9 

 

Z dniem w wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr  1/VII/2016  

z dnia 19 stycznia 2016 r.  w sprawie w sprawie dochodzenia zaległości z tytułu płatności 

składki członkowskiej w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 56/VII /2017 z dnia 18 lipca 2017 r.  

 

  Okręgowa Izba Aptekarska 

     w Olsztynie        

_____________________________________________________________ 

10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 79/9, tel.: 89 534-06-81, fax.: 89 521 27 80 

 e-mail: oiaols@ol.onet.pl ; www.olsztyn.oia.org.pl 

 PEKAO S.A.      O/Olsztyn Nr: 78 12405598 1111 0000 5023 7007 

                     BZ WBK S.A. I O/Olsztyn Nr: 77 10902718 0000 0006 7402 3790 

 
 Olsztyn, dn.  

L.dz.       /        /W 

 

                                Pan/i 

                                 

 

 

 

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY 

 

Działając w imieniu Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej 

w Olsztynie, wzywam Pan/a/ią do zapłaty należności w wysokości ………zł (słownie: …………… 

złotych). Wskazana kwota wynika z nieopłaconych w terminie przez Pan/a/ią składek członkowskich 

za okres ……….-…………… 

W związku z tym, wzywam Pan/a/ią do wpłacenia ww. kwoty zadłużenia na rachunek 

bankowy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie:  

- PEKAO S.A. O/Olsztyn nr: 78124055981111000050237007 lub 

- BZ WBK S.A. O/Olsztyn nr: 77109027180000000674023790 

lub bezpośrednio w biurze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego pisma. 

 

Należy wskazać, iż zgodnie z § 1 uchwały Nr  55/ VII /2017 z dnia 18 lipca  2017r. Okręgowej Rady 

Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w sprawie wysokości składek członkowskich 

i zasad ich uiszczania w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie: Członkowie Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Olsztynie zobowiązani są do terminowego uiszczania składki członkowskiej  

w odpowiedniej wysokości  na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Zapłata składki 

członkowskiej należy do podstawowych obowiązków członka samorządu aptekarskiego. 

Niedopełnienie postanowień  ww.  uchwały skutkować może, zgodnie z uchwałą Nr 56/VII/2017 

z dnia 18 lipca 2017 r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej, w Olsztynie w 

sprawie dochodzenia zaległości z tytułu płatności składki członkowskiej, wszczęciem postępowania z 

zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 2 wspomnianej uchwały, 

nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów  

o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji 

W przypadku, gdy wskazana należność nie zostanie uregulowana w wyznaczonym terminie, 

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie skieruje sprawę 

na drogę postępowania sądowego, a w dalszej kolejności egzekucji. 

 

 

 

 

 

mailto:oiaols@ol.onet.pl
http://www.olsztyn.oia.org.pl/


Załącznik nr 2 do uchwały Nr 56/VII /2017 z dnia 18 lipca 2017 r.  

 Olsztyn, dn.     

………………………….       

(pieczęć wierzyciela) 

Okręgowa Izba Aptekarska 

ul. Partyzantów 79/9 

10-402 Olsztyn 

 

L.dz.          /        /W 

 

Pan/i 

 

 

 

UPOMNIENIE Nr Up  ……/……. 

 

 Działając w imieniu Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej 

w Olsztynie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (Dz. U. z 2012, poz. 1015 z późn. zm.) przypomina się o obowiązku uregulowania 

należności w wysokości: 
 

L.p. Rodzaj należności Kwota 

1.  Składki członkowskie za okres od ……… do …… ……………zł 

2.  Odsetki ustawowe liczone od dnia …….. ……………zł 

3.  Koszty postępowania sądowego ……………zł 

4.  Koszty postępowania klauzulowego  ……………zł 

5.  Koszty upomnienia ……………zł 

6.  RAZEM …………....zł 
 

(słownie:…………………………) 
 

Zgodnie z § 1 uchwały Nr 55/VII/2017 z dnia 18 lipca 2017r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie  w sprawie wysokości składek członkowskich i zasad ich 

uiszczania w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Olsztynie: Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej  

w Olsztynie zobowiązani są do terminowego uiszczania składki członkowskiej w odpowiedniej 

wysokości  na zasadach określonych w niniejszej uchwale. Zapłata składki członkowskiej należy do 

podstawowych obowiązków członka samorządu aptekarskiego . 

Niedopełnienie postanowień  ww.  uchwały skutkować może zgodnie z uchwałą Nr 56/VII/2017 

z dnia 18 lipca 2017 r. Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie w 

sprawie dochodzenia zaległości z tytułu płatności składki członkowskiej, wszczęciem postępowania z 

zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 2 wspomnianej uchwały, 

nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

Należności ww. należy wpłacić na rachunek bankowy Okręgowej Izby Aptekarskiej  

w Olsztynie:  

- PEKAO S.A. O/Olsztyn nr: 78124055981111000050237007      lub 

- BZ WBK S.A. O/Olsztyn nr: 77109027180000000674023790 

w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego upomnienia. 

W przypadku nie wpłacenia ww. kwoty we wskazanym terminie, zostanie wszczęte wobec 

Pan/a/ni postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia ww. należności w trybie 

egzekucji administracyjnej. 

W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego powstanie 

obowiązek uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które będą zaspokajane w pierwszej kolejności. 

 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-17-czerwca-1966-r-o-postepowaniu-egzekucyjnym-w-administracji/?on=25.09.2014

