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PowitaliÊmy zim´ i zbli˝amy si´ do radosnego okresu
Êwiàtecznego. Dlatego na Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia i No-
wy Rok pragn´ ˝yczyç Paƒstwu, ˝eby w tym czasie w na-
szych aptekach i rodzinie aptekarskiej na Podkarpaciu
zagoÊci∏o ciep∏o i ̋ yczliwoÊç. Niech te Êwi´ta  b´dà czasem
spokoju, odpoczynku i radoÊci z ofiarowanych prezentów.
Dobiega koƒca 2012 rok, stàd wielu z nas Aptekarzy nasu-
wajà si´ refleksje dotyczàce zmian w aptekach po roku
funkcjonowania nowej ustawy refundacyjnej i przepisu
wprowadzajàcego zakaz reklamy aptek. Poczàtkowo mieliÊmy nadziej´, ˝e
dobiega koniec ery kart rabatowych, ulotek, gazetek reklamowych itp. I wi´k-
szoÊç aptek na Podkarpaciu dostosowa∏a si´ do nowych wymagaƒ. Niestety,
sà i takie apteki, które podejmujà próby obejÊcia prawa.

Wprowadzone przepisy, systematycznie zmieniajàce si´ listy cenowe i zbyt
niskie mar˝e na leki spowodowa∏y znaczàce pogorszenie si´ kondycji ekono-
micznej aptek. Dotyczy to zw∏aszcza ma∏ych, cz´sto rodzinnych aptek, które
borykajà si´ z problemami finansowymi. Te k∏opoty nie wynikajà tylko z coraz
mniejszych obrotów i ni˝szej refundacji, ale tak˝e z ostrej rywalizacji cenowej
narzuconej przez niektóre sieci aptek. Dostrzegajàc wag´ tych zagadnieƒ
samorzàd aptekarski podjà∏ liczne dzia∏ania majàce na celu popraw´ ren-
townoÊci aptek. W niniejszym „Biuletynie” zamieÊciliÊmy obszernà korespon-
dencj´ przedstawiajàcà dzia∏ania Naczelnej Rady Aptekarskiej dotyczàce
skutecznego egzekwowania przepisów w zakresie zakazu reklamy aptek.

W tej sytuacji zastanawiajàcym jest, ̋ e Êrodowisko aptekarskie podzielone
jest co do s∏usznoÊci przepisu zakazujàcego wy∏àczenie aptek z dzia∏aƒ
reklamowych. Sàdz´, ̋ e ka˝dy, kto wyra˝a stanowisko, ̋ e „ma∏e, s∏abe apteki
powinny upaÊç”  powinien przemyÊleç swojà opini´ na ten temat.

OczywiÊcie nie chc´ narzekaç, dlatego przekazujemy równie˝ relacj´
z niedawnego Ogólnopolskiego Âwi´ta Dnia Aptekarza 2012 w Warszawie.
Zas∏u˝eni dzia∏acze odrodzonego samorzàdu aptekarskiego uhonorowani
zostali Medalem im. prof. Bronis∏awa Koskowskiego, przyznawanym przez
Naczelnà Rad´ Aptekarskà za zas∏ugi dla polskiego aptekarstwa. Medale te
otrzymali tak˝e nasi Koledzy – Tadeusz Biernat i Artur Komski. Wr´czone zosta∏y
równie˝ odznaczenia paƒstwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej za zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju samorzàdu zawodu
farmaceuty, odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za zas∏ugi dla ochrony zdro-
wia”, tytu∏y „Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego” i „Mecenasa
Samorzàdu Aptekarskiego”. Z radoÊcià informuj´ te˝, ˝e doktor Aleksander
Czarniawy uhonorowany zosta∏ tytu∏em „Mecenas Samorzàdu Aptekarskiego”,
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a firma „Merido” otrzyma∏a wyró˝nienie „Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Apte-
karstwa Polskiego”. Wszystkim osobom odznaczonym sk∏adam gratulacje i ˝y-
czenia spe∏nienia zawodowych planów. Aby Wasza codzienna praca dawa∏a
satysfakcj´, stawia∏a przed Wami wcià˝ nowe, pasjonujàce wyzwania oraz
przynosi∏a zadowolenie i radoÊç z sukcesów.

W odpowiedzi na liczne proÊby Aptekarzy w sprawie potrzeby zorgani-
zowania szkolenia, na którym zosta∏y by omówione aktualne problemy
zwiàzane z realizacjà recept i w∏aÊciwym kierowaniem aptekà. Stàd te˝,
Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska zorganizowa∏a takie spotkanie.
Odby∏o si´ ono w dniu 16 paêdziernika br. w Sali Konferencyjnej Hotelu Hilton
w Rzeszowie. W spotkaniu bra∏y udzia∏ Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny mgr farm. Monika Urbaniak, Starszy Inspektor Farmaceu-
tyczny mgr farm. Barbara Kurian-S∏awek oraz Naczelnik Wydzia∏u Gospodarki
Lekami POW NFZ mgr farm. Anna PliÊ-Grymanowska.  Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Monika Urbaniak omówi∏a, mi´dzy
innymi, zagadnienia dotyczàce: braku systematycznego uaktualniania danych
dotyczàcych podmiotu prowadzàcego aptek´, obowiàzki kierownika apteki
odnoÊnie przygotowania placówki do kontroli WIF oraz koniecznoÊci syste-
matycznego zapoznawania si´ z treÊcià komunikatów i opracowaƒ zamiesz-
czanych na stronie internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego w Rzeszowie.

Naczelnik Wydzia∏u Gospodarki Lekami Podkarpackiego Oddzia∏u Woje-
wódzkiego NFZ, mgr farm. Anna  PliÊ-Grymanowska podkreÊli∏a koniecznoÊç
uaktualniania danych na Portalu NFZ. Ponadto zwróci∏a uwag´ na kontrol´
prawid∏owo wczytanych numerów PESEL oraz zdublowanych numerów recept.

W zwiàzku z koniecznoÊcià prowadzenia w∏aÊciwej gospodarki finansowej
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, przypominam o systematycznym
regulowaniu sk∏adek cz∏onkowskich. Sk∏adki te nale˝y wp∏acaç „z góry” za
dany miesiàc w roku, tak,  aby wszystkie op∏aty naszej Izby by∏y terminowo
realizowane.

Zapraszam do lektury „Biuletynu” i ̋ ycz´ pi´knego, Êwiàtecznego nastroju.

   Z powa˝aniem

           Prezes
 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Lucyna Samborska
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Komunikat w sprawie zakazu reklamy aptekKomunikat w sprawie zakazu reklamy aptekKomunikat w sprawie zakazu reklamy aptekKomunikat w sprawie zakazu reklamy aptekKomunikat w sprawie zakazu reklamy aptek
i punktów aptecznychi punktów aptecznychi punktów aptecznychi punktów aptecznychi punktów aptecznych

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o zakazie reklamy aptek
i punktów aptecznych zapisanym w art. 94a ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
– Prawo farmaceutyczne.

Zgodnie z art. 94a ust 1 Prawa farmaceutycznego zabroniona jest reklama
aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia∏alnoÊci. Informacje o lokalizacji
i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego nie stanowià reklamy.

Kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklam´ apteki lub punktu
aptecznego oraz ich dzia∏alnoÊci podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci do
50 000 z∏otych.

Informacje o stwierdzonych przez kontrolerów oddzia∏ów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia przypadkach nieprzestrzegania zakazu
reklamy b´dà przekazywane w∏aÊciwym miejscowo wojewódzkim inspektorom
farmaceutycznym oraz przedstawicielom Okr´gowych Izb Aptekarskich.
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W dniu 13 wrzeÊnia 2012 roku, w Warszawie, odby∏o si´ kolejne
posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej prowadzone przez Prezesa NRA,
doktora Grzegorza Kucharewicza. Najwa˝niejszymi, omówionymi przez
cz∏onków Rady Naczelnej tematami, by∏y: informacja Prezesa G. Kucharewicza
nt. spotkaƒ dotyczàcych przeciwdzia∏aniu programom lojalnoÊciowym i rekla-
mie aptek i leków –- w ostatnim czasie Prezes spotka∏ si´ w tej sprawie
z przedstawicielami G∏ównego Inspektoratu Farmaceutycznego, korespon-
dencja dotyczàca tego problemu zamieszczona jest na stronie internetowej
NIA; omówienie harmonogramu wprowadzania w ̋ ycie Centralnego Rejestru
Farmaceutów przez Koordynatora Departamentu Informatycznego, doktora
Tomasza Baja – ze wzgl´du na wag´ zagadnienia wykraczajàcego poza
tematyk´ wykonywania zawodu (przede wszystkim strona informatyczna
przedsi´wzi´cia), konieczne jest przygotowanie szczegó∏owego harmono-
gramu dzia∏aƒ wybranych firm informatycznych; przyj´cia uchwa∏ w sprawie
przyznania Medali im. prof. B. Koskowskiego i tytu∏ów honorowych dla
zas∏u˝onych Aptekarzy z okazji Dnia Aptekarza.

Przyjemnie nam poinformowaç, ˝e równie˝ przedstawiciele Aptekarzy
naszej Izby zostali wyró˝nieni.

W sprawach innych przyj´to uchwa∏´ w sprawie zmiany regulaminu
przyznawania wyró˝nieƒ honorowych Naczelnej Rady Aptekarskiej, przeg∏o-
sowano zmian´ na stanowisku Przewodniczàcego Komisji Egzaminacyjnej
przeprowadzajàcego egzamin z j´zyka polskiego dla aptekarzy cudzoziemców;
rozszerzono kompetencje, a co za tym idzie, nazw´ Departamentu Farmacji
Aptecznej i Edukacji NRA; omówiono treÊç uchwa∏y w sprawie identyfikatorów
dla farmaceutów a tak˝e sprawy zwiàzane z wynajmem pomieszczeƒ dla
potrzeb Naczelnej Rady Aptekarskiej w kontekÊcie powrotu do idei zakupu
lokalu w∏asnego.

Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
                        mgr farm. Lidia Czy˝
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„…za nie∏atwà i odpowiedzialnà prac´, za codziennà„…za nie∏atwà i odpowiedzialnà prac´, za codziennà„…za nie∏atwà i odpowiedzialnà prac´, za codziennà„…za nie∏atwà i odpowiedzialnà prac´, za codziennà„…za nie∏atwà i odpowiedzialnà prac´, za codziennà
s∏u˝b´ pacjentom, którzy mogà liczyç w apteces∏u˝b´ pacjentom, którzy mogà liczyç w apteces∏u˝b´ pacjentom, którzy mogà liczyç w apteces∏u˝b´ pacjentom, którzy mogà liczyç w apteces∏u˝b´ pacjentom, którzy mogà liczyç w aptece

na zaanga˝owanie i profesjonalizm…”na zaanga˝owanie i profesjonalizm…”na zaanga˝owanie i profesjonalizm…”na zaanga˝owanie i profesjonalizm…”na zaanga˝owanie i profesjonalizm…”

To s∏owa podzi´kowania Ministra Zdrowia, który uczestniczy∏ w obcho-
dach Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza 2012, jakie odby∏y si´ we wrzeÊniu
w Warszawie.

Po wystàpieniach Prezesa NRA, dr Grzegorza Kucharewicza i GoÊci
Honorowych, nastàpi∏a najbardziej przyjemna cz´Êç uroczystoÊci – uhonoro-
wanie zas∏u˝onych cz∏onków zawodu odznaczeniami paƒstwowymi i wyró˝-
nieniami samorzàdowymi,

WÊród cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej Medalem
imienia profesora Bronis∏awa Koskowskiego, wyró˝nieni zostali:
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mgr Tadeusz Biernatmgr Tadeusz Biernatmgr Tadeusz Biernatmgr Tadeusz Biernatmgr Tadeusz Biernat

Wieloletni kierownik apteki ogólnodost´pnej w miejscowoÊci, która obejmuje swym

zasi´giem równie˝ rozleg∏e tereny wiejskie. Od chwili reaktywacji pracy samorzàdu

aptekarskiego zaanga˝owany w prac´ okr´gowej izby; podejmowa∏ si´ opracowaƒ wielu

zadaƒ stawianych przed aptekarzami w sytuacji zmiennych warunków pracy aptek.

W poprzednich kadencjach Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej by∏ jej

cz∏onkiem, obecnie jest zast´pcà Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej,

Delegat POIA na Krajowe Zjazdy Aptekarzy. Znajàc doskonale prac´ aptecznà na

ró˝nych stanowiskach i w ró˝nych formacjach gospodarczych, z ca∏ym zaanga˝owaniem

oddaje si´ dzia∏alnoÊci spo∏ecznej na rzecz prawid∏owego funkcjonowania organów

samorzàdu aptekarskiego, aptek i prowadzàcych je aptekarzy, umiej´tnie przenoszàc

i interpretujàc nowo wprowadzane uwarunkowania prawne.

Odznaczony Medalem „Za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”„Za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”„Za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”„Za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”„Za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”
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mgr Artur Komskimgr Artur Komskimgr Artur Komskimgr Artur Komskimgr Artur Komski

Tytu∏ magistra farmacji otrzyma∏ w roku 1993, jest specjalistà pierwszego stopnia

w zakresie farmacji aptecznej. Farmaceuta, który charakteryzuje si´ poczuciem

skromnoÊci, powa˝ania ludzi i respektu dla wiedzy, szanujàcy czas, a dzi´ki temu

osiàgajàcy rezultaty pracy przewy˝szajàce przeci´tnoÊç. Zaskarbia sobie powszechne

uznanie, czego dowodem sà jego funkcje pe∏nione w samorzàdzie zawodowym – jest

cz∏onkiem Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, w poprzednich kadencjach

pe∏ni∏ funkcj´ skarbnika. Zawsze szuka lepszych rozwiàzaƒ i dba, aby powierzone

zadania by∏y wykonywane dok∏adnie i rzetelnie, co przyczynia si´ do lepszej pracy

samorzàdu aptekarskiego. Zwiàzany pracà zawodowà z jednym oÊrodkiem, jest tam

rozpoznawany jako wyjàtkowo obowiàzkowy, cierpliwy i ̋ yczliwy pacjentom aptekarz,

który wiedz´ teoretycznà potrafi zamieniç na satysfakcj´ p∏ynàcà z trafnych rad

udzielanych ludziom chorym.

Odznaczony Medalem „za Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”„za Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”„za Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”„za Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”„za Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”
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W dniu 21 wrzeÊnia br., w siedzibie POIA w Rzeszowie, odby∏o si´ kolejne
posiedzenie Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w Rzeszowie. Prezydium prowadzone by∏o przez Prezesa PORA, dr Lucyn´
Samborskà, w posiedzeniu uczestniczyli GoÊcie w osobach: dr Wojciech
Giermaziak – Dyrektor G∏ównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie; mgr Monika
Urbaniak – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny; mgr Ewa Bilska
– Inspektor WIF w Rzeszowie; mgr Anna PliÊ-Grymanowska – Naczelnik Wy-
dzia∏u Gospodarki Lekami w POW NFZ.

Spotkanie poprzedzi∏o Êlubowanie m∏odych Aptekarzy, którzy odebrali
z ràk Prezesa PORA swe prawa wykonywania zawodu oraz otrzymali znaczek
organizacyjny POIA wraz z okolicznoÊciowymi wydawnictwami. Na tle tego
uroczystego aktu, zgromadzeni cz∏onkowie Prezydium wymienili uwagi nad
przekazywaniem tego dokumentu m∏odym fachowym pracownikom aptek.
Zdarzajà si´ przypadki zupe∏nego niezrozumienia wagi osobistego odbioru
dokumentu uprawniajàcego do samodzielnej pracy i jednoczeÊnie b´dàcego
podstawà decydowania o sprawach bezpieczeƒstwa pacjenta, co w sytuacji
opieki farmaceutycznej jest zagadnieniem kluczowym. Warto by∏oby aby
kierownicy aptek, w których zatrudnieni sà m∏odzi aptekarze, przypilnowali
osobistego odbioru w terminach ustalonych przez Prezydium PORA.

Omówiono spraw´ reaktywacji w Rzeszowie oddzia∏u G∏ównej Biblioteki
Lekarskiej, Dyrektor W. Giermaziak oraz Prezes L. Samborska spotkali si´
z dyrektorem WiMBP w Rzeszowie, B. Chmurà oraz przekazali pisma w tej
sprawie na r´ce Prezydenta miasta Rzeszowa oraz Marsza∏ka Województwa
Podkarpackiego.

Przed spotkaniem z przedstawicielami WIF i NFZ, Prezes PORA, dr L. Sam-
borska podzi´kowa∏a za prac´ w samorzàdzie aptekarskim mgr farm. Ewie
Bilskiej, która przesz∏a do pracy w organach nadzoru farmaceutycznego
w Rzeszowie.

Mgr M. Urbaniak, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, przekaza∏a
cz∏onkom Prezydium ustalenia legislacyjne, które od 1-go listopada br. wpro-
wadzajà rejestr aptek, gdzie b´dzie koniecznoÊç wskazania kierownika apteki.
Temat ten powiàzany jest z wprowadzaniem w ˝ycie Centralnego Rejestru
Farmaceutów, z jego wszystkimi uwarunkowaniami dotyczàcymi aptekarzy
wykonujàcych zawód w aptece.

Naczelnik Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ, mgr A. PliÊ-Gryma-
nowska, omówi∏a zagadnienia zwiàzane z realizacjà recept lekarskich. Ze



BIULETYN 5(202,203,204/2012)BIULETYN 5(202,203,204/2012)BIULETYN 5(202,203,204/2012)BIULETYN 5(202,203,204/2012)BIULETYN 5(202,203,204/2012)42
wzgl´du na organizowane przez POIA spotkanie przedstawicieli aptek w dniu
16 paêdziernika br., wszystkie te tematy oraz przekazane przez Biuro POIA
pytania aptekarzy, zostanà omówione na spotkaniu. Cz∏onkowie Prezydium
PORA zostali upowa˝nieni do szerokiej informacji o spotkaniu w kontekÊcie
przekazywania pytaƒ, dodatkowo komunikat zosta∏ umieszczony na stronie
internetowej POIA.

Zgromadzeni zostali poinformowani przez Prezes PORA, dr L. Samborskà
o odznaczeniach aptekarskich przyznanych przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà
dla cz∏onków POIA: dr Aleksander Czarniawy zosta∏ Mecenasem Samorzàdu
Aptekarskiego, mgr Tadeusz Biernat i mgr Artur Komski wyró˝nieni Medalem
im. prof. B. Koskowskiego; ponadto firma komputerowa MERIDO otrzyma∏a
tytu∏ „Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego”. Wszystkie wyró˝nie-
nia zostanà wr´czone podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza,
w Warszawie 28 wrzeÊnia 2012 roku.

Ponadto Prezydium zadecydowa∏o o planach wydawniczych POIA do
koƒca bie˝àcego roku (Kalendarz POIA, Biuletyn Informacyjny, Thesaurus
Apothecarii) oraz projektowanych wydawnictwach, zwiàzanych ze zjazdem
delegatów POIA oraz jubileuszem XXV-lecia.

Cz∏onkowie Prezydium przyj´li te˝ projekt statuetki, która b´dzie wr´czana
Aptekarzom wykonujàcym czynnie swój zawód przez pi´çdziesiàt lat, dla
uhonorowania takiej pracy.

Przyj´to te˝ z zadowoleniem plan wyk∏adów dla farmaceutów, jakie
odb´dà si´ podczas XV Mi´dzynarodowych Targów Biznes-˚ywnoÊç-Medycyna
Rzeszów 2012 – punkty edukacyjne dla cz∏onków POIA przyznane b´dà wed∏ug
list obecnoÊci.
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W dniu 13 listopada 2012 roku, w siedzibie Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, odby∏o si´ kolejne posiedzenie Prezydium
PORA. Posiedzeniu przewodniczy∏a Prezes PORA, dr n. farm. Lucyna
Samborska.

Cz∏onkowie Prezydium PORA przede wszystkim przedyskutowali zagad-
nienia wià˝àce si´ z Centralnym Rejestrem Farmaceutów. Z uwagi na
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koniecznoÊç okreÊlenia statusu zawodowego cz∏onka samorzàdu aptekar-
skiego, Biuro POIA sporzàdza wykazy aptekarzy wykonujàcych zawód i tych,
którzy z ró˝nych wzgl´dów zaprzestali wykonywania zawodu. Wszyscy apte-
karze, co do których brak by∏o wiadomoÊci o ich sytuacji w zawodzie, zostali
poproszeni o odpowiedê i okreÊlenie swego stanu pracy. W zwiàzku z tym,
dodatkowo omówiono sytuacj´ p∏atnoÊci sk∏adek cz∏onkowskich i ich wyso-
koÊci dla wykonujàcych zawód aptekarza i pozosta∏ych farmaceutów. Cz´stym
b∏´dem aptekarza jest uto˝samianie przejÊcia na emerytur´ z obni˝eniem lub
zaprzestaniem p∏atnoÊci sk∏adki mimo dalszego wykonywania zawodu.
Prezydium PORA zdecydowa∏o, aby w stosunku do osób uporczywie zalega-
jàcych z zap∏atà sk∏adek, przekazaç spraw´ na drog´ post´powania egzeku-
cyjnego.

Prezydium przygotowa∏o trzy projekty uchwa∏, przewidziane do podj´cia
przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà – w sprawie ustanowienia
pamiàtkowego wyró˝nienia zwiàzanego z pi´çdziesi´cioleciem pracy w za-
wodzie Aptekarza; w sprawie zmiany regulaminu przyznawania „Medalu za
zas∏ugi dla aptekarstwa Podkarpacia” oraz w sprawie obj´cia patronatu nad
gromadzeniem i ekspozycjà zbiorów zabytków aptekarstwa Podkarpacia
w aptece Galicyjskiego Rynku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Ze wzgl´du na wzrastajàcà liczb´ Dzia∏ów Farmacji Szpitalnej, powstajàcych
na terenie województwa podkarpackiego, konieczne jest przedyskutowanie
z osobami prowadzàcymi te placówki, zagadnieƒ wyst´pujàcych w ich pracy.
Prezydium zdecydowa∏o o organizacji spotkania w styczniu 2013 roku,
dotyczàcego organizacji i pracy DFS.

Cz∏onkowie Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr L. Samborska i mgr L. Czy˝
przekaza∏y informacje z ostatnich posiedzeƒ NRA i Prezydium NRA, bie˝àce
wyniki pracy Prezesa NRA w formie not, umieszczane sà na stronie internetowej
Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Zdecydowano o przekazaniu pomocy finansowej dla Fundacji Rozwoju
Lubelskiego Wydzia∏u Farmaceutycznego; Fundacji na rzecz osób niewidomych
i niepe∏nosprawnych POMÓ˚ I TY oraz „Szlachetna Paczka”.

Ponadto cz∏onkowie Prezydium przyj´li informacj´ o post´pie prac
zwiàzanych z reaktywacjà Oddzia∏u GBL w Rzeszowie, ustalili termin Zjazdu
Delegatów POIA (11.IV.2013),  omówili harmonogram posiedzeƒ Prezydium
i Rady POIA w I pó∏roczu 2013 roku, konieczne remonty w siedzibie Biura
Izby oraz inne sprawy bie˝àce Biura POIA.

LMC
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W dniu 16 paêdziernika br., w Sali Konferencyjnej Hotelu Hilton w Rze-
szowie, odby∏o si´ drugie w tym roku spotkanie przedstawicieli aptek
pracujàcych na terenie dzia∏ania Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
W spotkaniu bra∏y udzia∏ Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
mgr farm. Monika Urbaniak, Starszy Inspektor Farmaceutyczny mgr farm.
Barbara Kurian-S∏awek oraz Naczelnik Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ
mgr farm. Anna PliÊ-Grymanowska.

G∏ównà cz´Êç spotkania, poÊwi´conà omówieniu zagadnieƒ wyst´pu-
jàcych w pracy aptek, poprzedzi∏ wyk∏ad pana Wojciecha Zieliƒskiego,
konsultanta firmy KAMSOFT na temat ochrony danych osobowych w aptece.
Inspekcja farmaceutyczna, sprawdzajàc prac´ aptek, stwierdzi∏a nast´pujàce
wa˝ne problemy, omówione przez PWIF mgr M. Urbaniak:
a) brak systematycznego uaktualniania danych dotyczàcych podmiotu prowa-

dzàcego aptek´ – koniecznym jest informowanie o ka˝dej zmianie organiza-
cyjnej w funkcjonowaniu placówki,

b) w zwiàzku z zawiadomieniami o planowanej kontroli, obowiàzkiem kiero-
wnika apteki jest w∏aÊciwe przygotowanie placówki do takiej lustracji –
chodzi g∏ównie o obecnoÊç osoby kompetentnej w zakresie udost´pniania
odpowiednich dokumentów koniecznych w pracy apteki,

c) koniecznoÊç zapoznawania si´ z treÊcià komunikatów i opracowaƒ za-
mieszczanych na stronie internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego In-
spektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie – informacje tam umieszczane,
omawiajà mi´dzy innymi najcz´Êciej wyst´pujàce nieprawid∏owoÊci stwier-
dzane podczas kontroli.

W wyniku kontroli, realizowanych przez Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki
NFZ, wynikn´∏y nast´pujàce zagadnienia, które omówi∏a Naczelnik mgr A. PliÊ-
Grymanowska:
a) koniecznoÊç uaktualniania danych na Portalu NFZ, zwiàzanych m.in. z bie-

˝àcà ewidencjà personelu apteki,
b) kontrol´ prawid∏owo wczytanych numerów PESEL oraz zdublowanych

numerów recept,
c) problemy w zakresie wspó∏pracy na linii lekarz – aptekarz.

W najbli˝szym czasie do wszystkich aptek, poprzez portal NFZ, zostanie
przekazana ankieta Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego – prosimy
o zapoznanie si´ z jej treÊcià, odpowiednie wype∏nienie i odes∏anie pod
adresem WIF.
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Zast´pca Prezesa PORA, mgr farm. Lidia Czy˝ omówi∏a zagadnienia zwiàzane
z pracà Biura POIA:
1) dokumentacja zwiàzana ze sk∏adaniem odpowiednich dokumentów przez

magistra farmacji; terminem przygotowania dokumentu; odbiorem oso-
bistym prawa wykonywania zawodu; uaktualnieniem wpisów oraz sposo-
bem wysy∏ki unikalnego aktu;

 2) wysokoÊç i sposób regulowania sk∏adek cz∏onkowskich oraz konsekwencje
wynikajàce z braku wp∏at;

3) terminy sk∏adania dokumentów oraz ich rodzaj, zwiàzanych z wydaniem
r´kojmi prawid∏owego prowadzenia apteki;

4) przekazywanie do wpisu w kartach ciàg∏ego szkolenia uzyskanych certy-
fikatów i zaÊwiadczeƒ, z których wynika zakoƒczenie cyklu szkoleniowego.
Wa˝nym tematem, zwiàzanym z modyfikacjà przekazywania wiadomoÊci
dla magistrów farmacji – cz∏onków samorzàdu, przedstawiciele aptek zostali
poproszeni o przekazanie adresów e-mail swoich aptek.

W spotkaniu brali równie˝ udzia∏ przedstawiciele PKO Banku Polskiego
i MultiBanku oraz firmy Apfarm. Firma Apfarm przekaza∏a zgromadzonym
aptekarzom podstawy wiadomoÊci na temat odpowiedzialnoÊci cywilnej
magistrów farmacji wykonujàcych zawód w ró˝nych aspektach a w∏aÊcicielom
aptek na temat zdarzeƒ losowych, z których taka odpowiedzialnoÊç mo˝e
wynikaç.

LMC
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Podkarpacie to kraina, gdzie w re-
kordowym 1909 roku, wydobywano
ponad 2 miliony ton ropy naftowej,
co dawa∏o Galicji w owym czasie, trze-
cie miejsce w Êwiecie w pozyskiwaniu
tego surowca.

Od wieków t∏uste plamy pokry-
wa∏y wody podkarpackie, od wieków
te˝, kto „znajàcy” wykorzystywa∏ tà

„naturalnà, ciek∏à mieszanin´ w´glowodorów parafinowych”. Ten˝e olej skalny
u˝ywany by∏ w celach wojskowych – siejàce przera˝enie „p∏onàce strza∏y”;
w celach medycznych – leczy∏ choroby skóry u ludzi i zwierzàt; w celach
gospodarskich wreszcie – do oÊwietlenia (choç kopci∏ niezmiernie i nie nadawa∏
si´ do u˝ycia wewnàtrz pomieszczeƒ) czy jako smary drewnianych osi i kon-
serwanty metalowych cz´Êci czy do zmi´kczania skór w garbarstwie.

Od wieków te˝ poszukiwano „w ziemi” skarbów. S∏ynny by∏ w Polsce
Seweryn Bonar, podskarbi z czasów Zygmunta Starego, starosta biecki, który
z∏ota szuka∏ we wsi swojej, wsi noszàcej nazw´ Ropa. I ropa w∏aÊnie kopalni´
zala∏a, skàd powiedzonko posz∏o o Bonarze: „Ten, co w Ropie z∏ota szuka∏,
smo∏à si´ op∏uka∏”. Nie przypuszczano w owych czasach, ˝e istotnie „z∏oto”
to b´dzie.

Ale czy tylko gospodarcze wykorzystanie ropy naftowej (kto wyobra˝a
sobie Êwiat bez tej substancji ?) wp∏ywa∏o na inwencje ludzkà ?

Marian Wiele˝yƒski, jeden z przedsi´biorców naftowych, w roku 1912
za∏o˝y∏ koncern Gazolina. Radzie nadzorczej Gazoliny, zanim sta∏ si´ Prezy-
dentem Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczy∏ Ignacy MoÊcicki. Ale te˝ innà
s∏aw´ zdoby∏ ten koncern. Powsta∏ tam spo∏eczny projekt akcjonariatu
pracowniczego jako sposobu uw∏aszczenia. Dzia∏aniami tymi zainteresowa∏
si´ nuncjusz papieski w pierwszych latach niepodleg∏oÊci Polski, kardyna∏
Achille Ratti. Marian Wiele˝yƒski by∏ niejako konsultantem w zakresie akcjo-
nariatu pracowniczego ju˝ papie˝a Piusa XI, autora encykliki „Quadragessimo
anno” (1931).

Szlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na PodkarpaciuSzlachetne minera∏y na Podkarpaciu

Kamfina, kipiàczka, ska∏olej cieknàcy, „krew ziemna” wreszcie ..........

Od M´ciny w Nowosàdeckiem, a˝ po KosówOd M´ciny w Nowosàdeckiem, a˝ po KosówOd M´ciny w Nowosàdeckiem, a˝ po KosówOd M´ciny w Nowosàdeckiem, a˝ po KosówOd M´ciny w Nowosàdeckiem, a˝ po Kosów
na Huculszczyênie ...na Huculszczyênie ...na Huculszczyênie ...na Huculszczyênie ...na Huculszczyênie ...
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O roli ropy nafto-

wej jako surowca kopal-
nego, przynoszàcego nie
tylko zyski osobiste, mo-
˝na te˝ powiedzieç, ˝e
by∏a ona podstawà
i opokà literatury pol-
skiej. Tak entuzjastycznie
zrecenzowane „Sklepy
cynamonowe” Brunona
Schulza nie ujrza∏yby
pó∏ek ksi´garskich gdyby
nie kapita∏ Izydora
Schulza, brata Brunona,
dyrektora Galicji, jednej z najwi´kszych rafinerii.

Ojcem Stanis∏awa Vincenza, autora eposu huculskiego „Na wysokiej po∏o-
ninie”, by∏ Feliks Vincenz, który wraz ze Stanis∏awem Prus-Szczepanowskim
zak∏ada∏ kopalnie w okolicy Ko∏omyi. W mieÊcie tym, w miejscowym gim-
nazjum uczyli profesorowie z krakowskiej Akademii Umiej´tnoÊci, w „towa-
rzystwie” mówiono po francusku i angielsku, a w bibliotekach znajdowa∏y
si´ najnowsze dzie∏a literackie i filozoficzne.

Do klasyki literackiej przesz∏y te˝ „Nafta” Ignacego Maciejowskiego
(Sewera) czy „Szambelan Sar” Adolfa Neuwerta Nowaczyƒskiego (nb. ucznia
Gimnazjum w Rzeszowie).

A Hugo Steinhaus, matematyk Êwiatowej s∏awy, jeden z twórców Lwo-
wskiej Szko∏y Matematycznej, urodzi∏ si´ i wychowa∏ w JaÊle, w czasach tak
zwanego drugiego renesansu pól naftowych w Bóbrce, Wietrznie, Równem;
w czasach budowy linii Galicyjskiej Kolei Transwersalnej (1878 -1882).
Wspomina∏ po latach jak wtedy to powstawa∏y majàtki nafciarskie pozwalajàce
na utrzymywanie domów równie˝ w Wiedniu, Londynie i Pary˝u. Ale i ch∏opi
galicyjscy, którzy rzadko mieli do czynienia z „˝ywym pieniàdzem”, w pracy
w przemyÊle naftowym dorabiali si´ ziemi i domów krytych dachem a nie
strzechà.

W II Rzeczypospolitej, Senatorem z listy PSL Piast i Prezesem Paƒstwowej
Rady Naftowej by∏ w∏aÊciciel dóbr w Siarach ko∏o Gorlic, W∏adys∏aw D∏ugosz.
Jego eklektyczny pa∏ac i grobowiec w S´kowej warte sà uwagi do dzisiejszego
dnia.

A z zupe∏nie innego punktu widzenia historii – W∏adys∏aw Gomu∏ka,
w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej I Sekretarz KC PZPR, za m∏odu
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by∏ Êlusarzem w kroÊnieƒskiej rafinerii, a jako cz∏onek KPP organizowa∏ w latach
trzydziestych XX wieku, strajki naftowców w Drohobyczu i Borys∏awiu.

Przez nasze województwo przebiega du˝a cz´Êç Karpackiego Traktu
Naftowego, rozpoczynajàcego si´ w Gorlicach a koƒczàcego we Lwowie. A po
drodze Êwiatowej s∏awy Muzeum-Skansen Przemys∏u Naftowego i Gazowni-
czego w Bóbrce.

LMC
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„... da ad vitrum rostratum ...”„... da ad vitrum rostratum ...”„... da ad vitrum rostratum ...”„... da ad vitrum rostratum ...”„... da ad vitrum rostratum ...”

Recepta lekarska jest pozornie drukiem, na którym lekarz przepisuje
choremu zaordynowane Êrodki lecznicze. Niemniej jednak ka˝da jej cz´Êç, od
superscriptio przez praescriptio inaczej zwane ordinatio a˝ do nomen medici
ma swoje znaczenie, które jednakowo zinterpretowaç muszà i autor recepty
– lekarz, i wykonawca leku z∏o˝onego – aptekarz.

W cz´Êci recepty zwanej signatura, oprócz podawanego zwykle sposobu
dawkowania Êrodka leczniczego, znajdujà si´ te˝ wskazówki dotyczàce opa-
kowania gotowej postaci leku.

Takà wskazówkà dla aptekarza, dla u∏atwienia dawkowania Êrodka
leczniczego przez chorego, by∏a adnotacja da ad vitrum rostratum czyli, t∏u-
maczàc dowolnie acz dos∏ownie: wydaj Aptekarzu krople w butelce z dziob-
kiem aby Pacjent móg∏ ∏atwo odmierzyç iloÊç przepisanych kropli.

Opakowanie vitrum rostratum czyli szk∏o dziobowe, jak t∏umaczyli to
aptekarze z praktykà, by∏o opakowaniem luksusowym a tym samym drogim.
Kroplomierz by∏ w „tamtych” czasach urzàdzeniem nieznanym. Jak móg∏ sobie
poradziç pacjent, który odmierza∏ lek w kroplach ? Bra∏ czysty patyczek,
w miar´ równej Êrednicy na ca∏ej d∏ugoÊci, ∏ama∏, ale nie do koƒca, w mniej
wi´cej w dwóch trzecich d∏ugoÊci i cz´Êç d∏u˝szà umieszcza∏ w butelce czy
innym pojemniku. Po przechyleniu naczynia, z krótszej cz´Êci patyczka sp∏ywa∏y
krople.

LMC
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Aby odliczyç wydatki na lekarstwa, trzeba mieç faktur´ albo rachunek

Niepe∏nosprawni albo osoby, które ich utrzymujà, mogà skorzystaç z ulgi
rehabilitacyjnej. Muszà jednak pami´taç o jej formalnych warunkach.

Przekona∏a si´ o tym pani Justyna, która opiekuje si´ chorà mamà. Lekarz
przepisa∏ jej lekarstwa, a pani Justyna odliczy∏a wydatki na nie w zeznaniu
rocznym. Zosta∏a w tej sprawie wezwana do urz´du skarbowego, a tam
powiedziano jej, ˝e wydatki powinny byç dokumentowane fakturami.
Czytelniczka ma natomiast tylko paragony. Czy faktycznie nie mo˝e skorzystaç
z odliczenia? - pyta.

Niestety, z przepisów wynika, ̋ e dokument stwierdzajàcy poniesienie wydatku
musi zawieraç dane identyfikujàce kupujàcego i sprzedajàcego, rodzaj
zakupionego towaru lub us∏ugi oraz kwot´ zap∏aty. Tak wi´c powinno z niego
wynikaç, kto, za jakà kwot´ i jaki lek kupi∏. Na paragonie nie ma informacji
o nabywcy. Dlatego urz´dy skarbowe ˝àdajà, aby wydatki by∏y dokumento-
wane fakturami.

OczywiÊcie mo˝na spróbowaç wymieniç paragon na faktur´, powo∏ujàc si´
na przepisy ordynacji podatkowej. Wynika jednak z nich, ˝e sprzedawca nie
ma takiego obowiàzku, jeÊli zg∏osiliÊmy si´ po up∏ywie trzech miesi´cy od
wydania towaru. Po tym terminie zale˝y to wi´c od jego dobrej woli.

Przypomnijmy te˝ ogólne warunki korzystania z ulgi. Przys∏uguje ona niepe∏no-
sprawnym, czyli osobom posiadajàcym:
q orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepe∏nospraw-

noÊci lub
q decyzj´ przyznajàcà rent´ z powodu ca∏kowitej lub cz´Êciowej niezdolnoÊci

do pracy, rent´ szkoleniowà albo rent´ socjalnà lub
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100 z∏100 z∏100 z∏100 z∏100 z∏     wydatki na leki powy˝ej tej kwoty odliczymy od dochodu
    (limit miesi´czny)

q orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci (dotyczy osób, które nie ukoƒczy∏y 16.
roku ˝ycia).

Ulga polega na odliczeniu wydatków od dochodu. Mogà z niej tak˝e skorzystaç
osoby, które utrzymujà niepe∏nosprawnych. Dotyczy to jednak tylko niektórych
cz∏onków rodziny, poza tym dochody osób znajdujàcych si´ pod opiekà bliskich
nie mogà przekroczyç w ciàgu roku 9120 z∏.

JeÊli chodzi o zakupy lekarstw, to odliczyç mo˝na tylko ró˝nic´ mi´dzy
poniesionymi w danym miesiàcu wydatkami a kwotà 100 z∏. Przyk∏adowo,
jeÊli czytelniczka utrzymuje niepe∏nosprawnà matk´ i kupi∏a jej w paêdzierniku
medykamenty za 250 z∏, to mo˝e pomniejszyç swój dochód o 150 z∏ (250 z∏
-100 z∏).

Pami´tajmy te˝, ˝e wydatki na leki mo˝emy odliczyç, je˝eli lekarz specjalista
stwierdzi, ˝e osoba niepe∏nosprawna powinna je przyjmowaç (stale lub
czasowo).

Przeczytaj wi´cej o:  lekarstwa, niepe∏nosprawni, paragon, ulga rehabilitacyjna
Rzeczpospolita

Z dnia 20.21 paêdziernika 2012 r.
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Kolekcja bo˝onarodzeniowych szopek w Starej WsiKolekcja bo˝onarodzeniowych szopek w Starej WsiKolekcja bo˝onarodzeniowych szopek w Starej WsiKolekcja bo˝onarodzeniowych szopek w Starej WsiKolekcja bo˝onarodzeniowych szopek w Starej Wsi

Niedaleko Brzozowa, tu˝ przy
trasie Rzeszów – Sanok, po∏o˝ona jest
wieÊ, lokowana przez Kazimierza Wiel-
kiego w 1359 roku, nad rzekà Stob-
nicà, pierwotnie nazwana Brzozo-
wem. Cz´ste wylewy rzeki spowodo-
wa∏y przeniesienie Brzozowa na pobli-
skie wzgórze, na starym miejscu pozo-
sta∏a Stara WieÊ.

W okresie intensywnych poszu-
kiwaƒ z∏ó˝ ropy naftowej w koƒcu
wieku XIX, w okolicy Starej Wsi w∏a-
Êcicielem „pola naftowego” by∏ Fran-
ciszek Pik-Mirandola, aptekarz, poeta
i t∏umacz.

Charakterystycznym obiektem,
tu˝ przy szosie, znajduje si´ monu-
mentalna, póênobarokowa Bazylika
i obiekty przyleg∏ego do niej klasztoru
Ojców Jezuitów. Na terenie klasztoru

powsta∏a, wÊród innych bardzo ciekawych zbiorów Muzeum Towarzystwa
Jezusowego Prowincji Polski Po∏udniowej, unikalna kolekcja szopek bo˝ona-
rodzeniowych ze wszystkich kontynentów. Najstarsze z poÊród ponad stu,
które cieszà oczy, liczà
ju˝ oko∏o stu lat. Misjo-
narze, osoby zaintereso-
wane zachowaniem tak
charakterystycznych oz-
dób Âwi´ta Bo˝ego Na-
rodzenia, kustosze mu-
zeum pozyskujà je ze
wszystkich kontynen-
tów. Sà szopki niemiec-
kie z prze∏omu XIX i XX
wieku, sà w∏oskie z Ne-
apolu i Gubbio, sà pol-
skie, austriackie, hisz-
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paƒskie. Najbarwniejsze,
dla nas najbardziej egzo-
tyczne, sà szopki z Afryki
– z Madagaskaru (w bu-
telce) i Zanzibaru; z Au-
stralii, Nowej Gwinei
i Haiti. Pi´kne sà szopki
indiaƒskie, tak z Pó∏noc-
nej jak i Po∏udniowej
Ameryki – z Peru, Boliwii
czy z Meksyku. Chyba
jedyne to muzeum
w kraju z takimi zbio-
rami.

Warto zatrzymaç si´ po drodze w Bieszczady w Starej Wsi, zobaczyç
bazylik´, jej zbiory, popatrzeç ze wzgórza Parnas na okolic´, przystanàç pod
kapliczkà na kurhanie konfederatów barskich ...
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UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010UCHWA¸A NR  34 /V/2010
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

w RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIE
dnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 rokudnia 9  marca 2010 roku

w sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onkóww sprawie:  terminu p∏atnoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków
Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856)
oraz Uchwa∏y  Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia
2008 roku w sprawie ustalenia wysokoÊci cz´Êci sk∏adki cz∏onkowskiej odpro-
wadzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekar-
skiej, Podkarpacka Okr´gowa Rada  Aptekarska uchwala co nast´puje:

 § 1
1.Sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej nale˝y wp∏acaç
na konto POIA w terminie do 20 dnia ka˝dego miesiàca za dany miesiàc
kalendarzowy.
2. Sk∏adk´ cz∏onkowskà za miesiàc grudzieƒ nale˝y wp∏aciç do 15 grudnia
br., tak aby rok kalendarzowy pokrywa∏ si´ z rokiem bud˝etowym i by∏ rokiem
zamkni´tym.

§ 2
 Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w przed-
miocie odpowiedzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 3
  1.Ostateczny termin rozliczenia sk∏adek cz∏onkowskich przez Biuro POIA za
dany rok kalendarzowy up∏ywa 31 marca nast´pnego roku kalendarzowego.
2. Po up∏ywie w/w terminu nieop∏acone sk∏adki cz∏onkowskie podlegaç b´dà
Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4
 Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia z mocà obowiàzujàcà od 1 lipca
2010 roku.
            Sekretarz PORA                                                      Prezes PORA

              mgr Lidia Czy˝                                                   dr Aleksander Czarniawy



Nasz firma powsta∏a z ch´ci Êwiadczenia us∏ug w pierwszej kolejnoÊci dla
osób fizycznych i firm zwiàzanych  ze „Êwiatem medycznym”.
Dzia∏alnoÊç naszà prowadzimy mi´dzy innymi za poÊrednictwem strony
internetowej: www.apfarm.com.pl.
Na wspomnianej stronie mo˝na odnaleêç placówki medyczne zlokalizowane
na terenie ca∏ego kraju oraz informacje o Êwiadczonych przez te placówki
us∏ugach, terminach ich realizacji i formie finansowania.
Nasza dzia∏alnoÊç to równie˝ poÊrednictwo ubezpieczeniowe.
Wspó∏pracujemy z takimi firmami jak: PZU, Compensa, Interpolska,  Pramerica.
W naszej wieloletniej praktyce zauwa˝yliÊmy, ̋ e przedsi´biorcy ubezpieczenie
odpowiedzialnoÊci cywilnej nadal traktujà, „jak z∏o konieczne”, nie zdajàc
sobie sprawy z wagi tego ubezpieczenia.  Wed∏ug  kodeksu cywilnego (art.
415) „Kto z winy swojej wyrzàdzi∏ drugiemu szkod´, obowiàzany jest do jej
naprawienia”.
Ubezpieczenie to spe∏nia dwie funkcje: z jednej strony chroni osob´
Ubezpieczonà (sprawc´) przed kosztami wynik∏ymi z tytu∏u koniecznoÊci
naprawienia wyrzàdzonej szkody, z drugiej strony chroni poszkodowanego
przed ewentualnà niewyp∏acalnoÊcià sprawcy.
Zainteresowanym udzielimy wszelkich informacji zwiàzanych z tym ubezpie-
czeniem oraz innymi telefonicznie lub drogà mailowà.
Zapraszamy Paƒstwa do korzystania z naszych us∏ug i odwiedzenia strony
internetowej.

APFARM Spó∏ka z o.o.
35-084 Rzeszów, ul. Poznaƒska 2c
tel. +48 501 009 249
E-mail: info@apfarm.com.pl
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Witam serdecznie

Pragn´ Paƒstwu podzi´kowaç za mo˝liwoÊç spotkaƒ i wspó∏-
pracy przez ostatnie 10 lat. Czas ten przysporzy∏ mi wiele cennych
doÊwiadczeƒ. Ogromnie mi∏o mi by∏o, ˝e mog∏am niejednokrotnie
dzieliç  Paƒstwa i moje  smutki i radoÊci i uczestniczyç we wspólnych
zadaniach.

Z wyrazami szacunku.
Ewa Hubka-Saleh.
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