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 Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy! Kole˝anki i Koledzy!

Ostatni w tej V kadencji doroczny XXVI Zjazd Delega-
tów POIA odby∏ si´ 7 kwietnia br. przy 56 proc. obecnoÊci
delegatów z udzia∏em goÊci:
q Prezesa NRA – dr. Grzegorza Kucharewicza,
q Z-cy dyr. Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ –

dr. Wojciecha Giermaziaka,
q Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farma-

ceutycznego  – mgr Moniki Urbaniak.
 Zebrani wys∏uchali ciekawego wyk∏adu dr n. farm. Nataszy Staniak z za-

kresu opieki farmaceutycznej pt.: „Uzale˝nienia od nikotyny – problem dla
pacjenta i szansa dla farmaceuty” a nast´pnie zgodnie z wymogami ustawy
o izbach aptekarskich  Zjazd przyjà∏  sprawozdania merytoryczne i finansowe
za okres od XXIV Zjazdu Delegatów, przedstawione przez organy POIA a tak˝e
uchwali∏  bud˝et Izby na rok 2011,oraz podjà∏ uchwa∏y zwiàzane z przygoto-
waniem XXVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego POIA.

Prezes NRA – dr Grzegorz Kucharewicz zapozna∏ delegatów z tokiem prac
przedstawicieli NRA nad  legislacjà ustawy refundacyjnej, majàcych na celu
poprawienie niekorzystnych zapisów w projekcie rzàdowym, zarówno dla
aptek jak i naszych pacjentów. Przekazany do Senatu RP projekt zawiera
wi´kszoÊç poprawek wskazywanych przez samorzàd, chocia˝ nie wszystkie
uwagi zaakceptowano.
Zjazd wyrazi∏ aprobat´ dla dzia∏aƒ NRA

Poniewa˝ by∏ to ostatni Zjazd Delegatów V Kadencji Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, organu samorzàdu, który swà prac´
reaktywowa∏ dwadzieÊcia lat temu, jako Prezes PORA z∏o˝y∏em delegatom
podzi´kowania za aktywny udzia∏ w pracach dla dobra ca∏ego Êrodowiska
aptekarskiego Podkarpacia, przekazujàc tak˝e im wydawnictwo Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej – pierwszy numer „Thesaurusa Apothecarii” –
opracowania majàcego na celu zachowanie od zapomnienia dziejów galicyj-
skich aptekarzy.

*    *    *

Nadal trwa batalia o kszta∏t ustawy refundacyjnej.  Brak  jednomyÊlnoÊci
naszego Êrodowiska utrudnia doprowadzenie do korzystnych zmian w tym
zakresie. Jeszcze Senat RP nie zakoƒczy∏ nad nià prac, a ju˝ naciski okreÊlonych
lobby na Prezydenta RP, dotyczàcych wàtpliwoÊci zgodnoÊci z Konstytucjà RP
projektu ustawy, o czym donosi prasa – dà˝à do zawetowania ustawy.
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Dlatego Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska w Êlad za stanowiskiem
naszego XXVI Okr´gowego Zjazdu wystosowa∏a pismo do Kancelarii Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym daje wyraz poparcia dla dotychcza-
sowych dzia∏aƒ przyj´tych przez NRA w zakresie regulacji obrotu lekami refun-
dowanymi w Polsce.

Delegaci naszej Izby uwa˝ajà, ˝e przyj´te przez Sejm RP rozwiàzania sà
zgodne z odczuciami spo∏ecznoÊci aptekarskiej Podkarpacia, gdy˝ przywracajà
godnoÊç zawodu, sytuujà aptek´ w∏asnoÊci pojedynczego aptekarza na rów-
nym poziomie z aptekami grupowymi, majàcymi wi´ksze mo˝liwoÊci uzyski-
wania korzystnych warunków zakupu Êrodków leczniczych, w tym refundo-
wanych przez NFZ.

 *    *    *

Ostatnie posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej odby∏o si´ w Warszawie,
w dniu 17 marca br. na którym przyj´to sprawozdanie finansowe NIA za rok
2010 oraz uchwalono bud˝et Izby na rok 2011.

NRA  ustali∏a wysokoÊç cz´Êci sk∏adki cz∏onkowskiej odprowadzanej przez
Okr´gowe Izby Aptekarskie na rzecz NIA w roku 2011 – na kwot´  7,30 z∏ od
ka˝dego cz∏onka Izby aptekarskiej. Przyj´to te˝ tzw. klucz wyborczy delegatów
na okr´gowe oraz Krajowy Zjazd  Delegatów,  wybieranych odpowiednio na
zebraniach rejonowych oraz Okr´gowych Zjazdach Delegatów.

Krajowy Zjazd Aptekarzy zaplanowano na 19-21 stycznia 2012 roku.
Wybrano równie˝ komitet organizacyjny Zjazdu (wi´cej  w Biuletynie).

*    *    *

Na wniosek Komisji Aptek Szpitalnych PORA wystàpiliÊmy do Wojewody
Podkarpackiego z proÊbà o powo∏anie na terenie naszego województwa
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej. Przy rosnàcej
roli apteki szpitalnej w strukturze opieki nad pacjentem w systemie lecznictwa
zamkni´tego i coraz bardziej wyspecjalizowanych zadaniach tej dziedziny,
konieczne jest ustanowienie formalne farmaceuty doÊwiadczonego w pracy
aptekarza szpitalnego, którego by∏o brak na terenie województwa podkar-
packiego. Nasze starania popar∏ i zaakceptowa∏ Konsultant Krajowy ds. Far-
macji Szpitalnej prof. dr Edmund GrzeÊkowiak. Niestety – ówczesna Wicewo-
jewoda, a obecnie Wojewoda – Ma∏gorzata Chomycz, nie zaakceptowa∏a
naszego wniosku.

Odwo∏aliÊmy si´ od ówczesnej decyzji, proszàc o ponowne rozpatrzenie
naszego wniosku. ZwróciliÊmy si´ tak˝e o interwencj´ do Konsultanta Krajo-
wego.
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W ostatni dzieƒ marca, Wojewoda Podkarpacki powo∏a∏ wreszcie, na nasz
wniosek, mgr farm.Henryk´ Paszko, kierownika apteki szpitalnej w D´bicy,
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej. GRATULU-
JEMY!

*    *    *

Ostatnio POIA obj´∏a patronat honorowy nad plebiscytem „Przyjazna
Apteka 2011” organizowanym przez Gazet´ Codziennà Nowiny. Ideà plebi-
scytu jest wybór najbardziej przyjaznej, zdaniem czytelników Nowin, apteki
mieszczàcej si´ na terenie województwa podkarpackiego. Plebiscyt ma na
celu wyró˝nianie i promowanie aptek, które wychodzà naprzeciw oczekiwa-
niom pacjentów. Tych, które nie poprzestajà na dostarczaniu szerokiego
asortymentu leków i produktów, ale oferujà tak˝e pomoc edukujà pacjentów.

*    *    *

Tego roku Pani Wiosna nie bardzo kwapi si´ z ogrzaniem zmarzni´tej
ziemi i ludzi – mo˝e  wi´c wyjàtkowo póêna Wielkanoc nadrobi te zaleg∏oÊci.

Dlatego te˝ na t´ Wielkanoc ˝ycz´ Paƒstwu:
oprócz pisankowo - radosnego  ALLELUJA!
ciep∏a domowego, mi∏oÊci bliêniego,
placka wybornego i spokoju Êwi´tego.

   Prezes
      Podkarpackiej Okr´gowej
            Rady Aptekarskiej

dr n. farm. Aleksander Czarniawy
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Protokó∏ z XXVI Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIAProtokó∏ z XXVI Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIAProtokó∏ z XXVI Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIAProtokó∏ z XXVI Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIAProtokó∏ z XXVI Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
w Rzeszowie, który odby∏ si´w Rzeszowie, który odby∏ si´w Rzeszowie, który odby∏ si´w Rzeszowie, który odby∏ si´w Rzeszowie, który odby∏ si´

w dniu 7 kwietnia 2011 roku w Rzeszowie.w dniu 7 kwietnia 2011 roku w Rzeszowie.w dniu 7 kwietnia 2011 roku w Rzeszowie.w dniu 7 kwietnia 2011 roku w Rzeszowie.w dniu 7 kwietnia 2011 roku w Rzeszowie.

1. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.

Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej dr Aleksander
Czarniawy otworzy∏ Zjazd, powita∏ zaproszonych goÊci: dr. Grzegorza Kucha-
rewicza Prezesa NRA, dr. Wojciecha Giermaziaka zast´pc´ dyrektora
Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ, cz∏onka NRA, mgr farm. Monik´
Urbaniak Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz
delegatów na Zjazd.

Z uwagi na brak kworum, uczestniczàcy w Zjeêdzie wys∏uchali wyk∏adu
dr Nataszy Staniak nt. „Uzale˝nienie od nikotyny – problem dla pacjenta
i szansa dla farmaceuty”.

O godz. 10.30 przy udziale 60 delegatów, co potwierdzi∏a Komisja
Mandatowa Zjazd rozpoczà∏ obrady.

2. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXVI Okr´-2. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXVI Okr´-2. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXVI Okr´-2. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXVI Okr´-2. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXVI Okr´-
gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.

Na wst´pie Zjazdu
Prezes przedstawi∏ ze-
branym delegatom treÊç
uchwa∏y Nr 1  w sprawie
przyj´cia regulaminu
obrad XXVI Okr´gowe-
go Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej Okr´go-
wej Izby Aptekarskiej.
Zgodnie z tà uchwa∏à
Zjazd przebiega∏ b´dzie
wed∏ug postanowieƒ
zawartych w w/w Regu-
laminie.  Delegaci jedno-
g∏oÊnie przyj´li uchwa∏´
Nr 1.

W dalszej kolejnoÊci dr Aleksander Czarniawy poprosi∏ zgromadzonych
o uczczenie minutà ciszy zmar∏ych w ostatnim roku cz∏onków samorzàdu.
Nast´pnie Prezes NRA wr´czy∏ Medal im. prof. B. Koskowskiego odznaczonej

Sala obrad Zjazdu
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nim mgr farm. Renacie Olech. Prezes NRA i Prezes PORA wr´czyli równie˝
prawa wykonywania zawodu m∏odym aptekarzom, którzy z∏o˝yli Êlubowanie
aptekarskie.

3. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.3. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.3. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.3. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.3. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.

Realizujàc kolejny punkt Regulaminu Zjazdu dokonano wyboru Prze-
wodniczàcego Zjazdu. Zosta∏ nim mgr  farm. Witold Prokopiak a Sekretarzami
zjazdu mgr farm. Maria Wójcik i mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska. Wybór

tych osób przeg∏oso-
wano jednog∏oÊnie.
Nast´pnie Przewodni-
czàcy Zjazdu zarzàdzi∏
g∏osowanie w sprawie
przyj´cia porzàdku ob-
rad. Porzàdek przyj´to
jednog∏oÊnie.

4. Wybór Komisji Zjazdowych.4. Wybór Komisji Zjazdowych.4. Wybór Komisji Zjazdowych.4. Wybór Komisji Zjazdowych.4. Wybór Komisji Zjazdowych.

Prezydium Zjazdu

b Prezesi wr´czajà Prawo
wykonywania zawodu

n Medal im. prof. B. Kosko-
wskiego odbiera mgr farm.
Renata Olech



BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)8

4. Kolejnym punktem Zjazdu by∏ wybór Komisji Zjazdowych:4. Kolejnym punktem Zjazdu by∏ wybór Komisji Zjazdowych:4. Kolejnym punktem Zjazdu by∏ wybór Komisji Zjazdowych:4. Kolejnym punktem Zjazdu by∏ wybór Komisji Zjazdowych:4. Kolejnym punktem Zjazdu by∏ wybór Komisji Zjazdowych:

a) Komisji Mandatowej
Wybrano: dr n. farm. Henryka Ptasiƒskiego, mgr farm. Halin´ Sikorskà,
mgr farm. Lilian´ Dziadek,

b) Komisji Uchwa∏ i Wniosków
Wybrano: mgr farm. Roberta Janoch´, dr n. farm. Lucyn´ Samborskà,
mgr farm. Ann´ Stamirskà,

c) Komisji Skrutacyjnej
Wybrano: mgr farm. Ew´ Bilskà, mgr farm. Jacka Jaszewskiego,
 mgr farm. Renat´ Olech,

d) Komisji Regulaminowej
Wybrano: mgr farm. Jana Mrozka, mgr farm. Ma∏gorzat´ Wróbel,
mgr farm. Tadeusza Biernata.

Wszystkie Komisje zosta∏y wybrane jednog∏oÊnie.

5. Wystàpienie zaproszonych goÊci.5. Wystàpienie zaproszonych goÊci.5. Wystàpienie zaproszonych goÊci.5. Wystàpienie zaproszonych goÊci.5. Wystàpienie zaproszonych goÊci.

Wystàpienie goÊci:
1. dr Grzegorz Kucharewicz

2. dr Wojciech Giermaziak

W dalszej cz´Êci Zjazdu g∏os
zabrali zaproszeni goÊcie. Prezes
NRA dr Grzegorz Kucharewicz
omówi∏ stan prac nad ustawà
o refundacji leków. Dyrektor
Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji MZ dr Wojciech Gierma-
ziak przedstawi∏ aktualnà sytuacj´
w farmacji polskiej.

Pomi´dzy wystàpieniami Ko-
misja Mandatowa stwierdzi∏a pra-
womocnoÊç obrad. Obecnych na
zjeêdzie jest 60 delegatów z wa-
˝nymi mandatami na 107 delega-
tów, którzy winni uczestniczyç
w Zjeêdzie.
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6. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w r. 2010.6. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w r. 2010.6. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w r. 2010.6. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w r. 2010.6. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w r. 2010.

Zgodnie z przyj´tym porzàdkiem Zjazdu przedstawiono sprawozdania:
a) Sprawozdanie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej przedstawi∏
Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej dr Aleksander Czarniawy,
b) Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej przedstawi∏a Przewodniczàca
mgr farm. Dorota Kapa∏ka,
c) Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego przedstawi∏a Przewod-
niczàca Sàdu mgr farm. El˝bieta Kluz,
d) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
przedstawi∏ Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej POIA mgr farm. Ewa
Bilska.

7. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów7. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów7. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów7. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów7. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów
PORA za rok 2010.PORA za rok 2010.PORA za rok 2010.PORA za rok 2010.PORA za rok 2010.
Po z∏o˝eniu sprawozdaƒ Przewodniczàcy Zjazdu odczyta∏ uchwa∏´ Nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej za rok 2010 i zarzàdzi∏ g∏osowanie za przyj´ciem uchwa∏y.
Uchwa∏´ nr 2 przyj´to jednog∏oÊnie.

8. Wystàpienie Przewodniczàcych Komisji Problemowych.8. Wystàpienie Przewodniczàcych Komisji Problemowych.8. Wystàpienie Przewodniczàcych Komisji Problemowych.8. Wystàpienie Przewodniczàcych Komisji Problemowych.8. Wystàpienie Przewodniczàcych Komisji Problemowych.

Nast´pnie Przewodniczàcy Komisji Problemowych Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej przedstawili sprawozdania z dzia∏alnoÊci Komisji
w roku 2010.
q Komisja Nauki i Szkolenia - mgr farm. Lidia Czy˝,
q Komisja Prawa Wykonywania Zawodu - mgr farm. Witold Prokopiak,
q Komisja Informatyczna
    - dr n. farm. Lucyna Samborska,
q Komisja Ekonomiczna
   - mgr farm. Stanis∏awa Go∏´bie-
     wska,
q Komisja Aptek Szpitalnych
    - mgr farm. Jacek Kozaczuk,
q Komisji Legislacyjnej
    - mgr farm. Robert Janocha.

9. Zatwierdzenie bilansu za rok 2010.9. Zatwierdzenie bilansu za rok 2010.9. Zatwierdzenie bilansu za rok 2010.9. Zatwierdzenie bilansu za rok 2010.9. Zatwierdzenie bilansu za rok 2010.

W kolejnym punkcie porzàdku obrad, Przewodniczàcy Zjazdu odda∏ g∏os
skarbnikowi PORA mgr farm. Marii Wójcik, która przedstawi∏a sprawo-

dr n. farm. Lucyna Samborska



BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)10
zdanie finansowe za rok 2010 i by∏o to wprowadzenie do podj´cia uchwa∏
finansowych tj.
- Uchwa∏y Nr 3 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji
bud˝etu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2010,

- Uchwa∏y Nr 4 w sprawie uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Pod-
karpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2011.

Po zarzàdzeniu g∏osowania uchwa∏y przyj´to jednog∏oÊnie.

10. Podj´cie Uchwa∏ Zjazdu.10. Podj´cie Uchwa∏ Zjazdu.10. Podj´cie Uchwa∏ Zjazdu.10. Podj´cie Uchwa∏ Zjazdu.10. Podj´cie Uchwa∏ Zjazdu.

Kolejny punkt porzàdku Zjazdu dotyczy∏ podj´cia dwóch uchwa∏:
- Uchwa∏a Nr 5 w sprawie: uchwalenia Regulaminu wyboru delegatów na

okr´gowe zjazdy POIA oraz przebiegu zebraƒ rejonowych.
- Uchwa∏a Nr 6 w sprawie: uchwalenia Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego

i Okr´gowego Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
Mecenas Bogus∏awa Szybisz przygotowa∏a i omówi∏a nowe treÊci Regu-

laminów, które poddano pod g∏osowanie. W wyniku g∏osowania przyj´to
obydwie uchwa∏y jednog∏oÊnie.

Do Komisji Uchwa∏ i Wniosków wp∏ynà∏ wniosek mgr farm. El˝biety
Kluz w sprawie wyra˝enia podzi´kowania dla Prezesa NRA oraz Prezesa PORA.
Wniosek ten zosta∏ przekszta∏cony  w Stanowisko Zjazdu i przyj´ty przez akla-
macj´.

11. Zamkni´cie obrad Zjazdu.11. Zamkni´cie obrad Zjazdu.11. Zamkni´cie obrad Zjazdu.11. Zamkni´cie obrad Zjazdu.11. Zamkni´cie obrad Zjazdu.

Na zakoƒczenie Przewodniczàcy Zjazdu podsumowa∏ obrady i podzi´kowa∏
delegatom za przybycie i udzia∏ w Zjeêdzie, przypominajàc jednoczeÊnie
o uczestnictwie w ze-
braniach rejonowych,
które odb´dà si´ w czer-
wcu br.

Kuluary Zjazdu
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UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1
XXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 roku

w sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXV I  Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXV I  Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXV I  Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXV I  Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXV I  Okr´gowego Zjazdu Delegatów
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 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku
o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856) XXVI
Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
uchwala co nast´puje:

§ 1

Zjazd postanawia prowadziç obrady  zgodnie z Regulaminem Obrad
Nadzwyczajnego i Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej uchwalonego UCHWA¸Ñ NR 5 XXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU
DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ w RZESZOWIE
z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Obrad
Nadzwyczajnego i Okr´gowego Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej.

§ 2

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

   Przewodniczàcy Zjazdu              Sekretarze
mgr farm. Witold Prokopiak     mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

            mgr farm. Maria Wójcik
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci PORASprawozdanie z dzia∏alnoÊci PORASprawozdanie z dzia∏alnoÊci PORASprawozdanie z dzia∏alnoÊci PORASprawozdanie z dzia∏alnoÊci PORA
mi´dzy XXV a XXVI Zjazdem Delegatów PORAmi´dzy XXV a XXVI Zjazdem Delegatów PORAmi´dzy XXV a XXVI Zjazdem Delegatów PORAmi´dzy XXV a XXVI Zjazdem Delegatów PORAmi´dzy XXV a XXVI Zjazdem Delegatów PORA

za okres 15.04.2010r  - 06.04.2011 rza okres 15.04.2010r  - 06.04.2011 rza okres 15.04.2010r  - 06.04.2011 rza okres 15.04.2010r  - 06.04.2011 rza okres 15.04.2010r  - 06.04.2011 r

Szanowni GoÊcie, Kole˝anki i Koledzy !Szanowni GoÊcie, Kole˝anki i Koledzy !Szanowni GoÊcie, Kole˝anki i Koledzy !Szanowni GoÊcie, Kole˝anki i Koledzy !Szanowni GoÊcie, Kole˝anki i Koledzy !

Spotykamy si´, na ostatnim w tej V kadencji dorocznym Zjeêdzie Dele-
gatów POIA, by zgodnie z wymogami ustawy o izbach aptekarskich:
q rozliczyç si´ z wykonania uchwa∏ poprzedniego Zjazdu Delegatów POIA,
q przyjàç sprawozdanie organów POIA za okres od XXIV Zjazdu Delegatów,
q przyjàç sprawozdanie z realizacji bud˝etu POIA za rok 2010,
q uchwaliç bud˝et Izby na rok 2011,
q podjàç uchwa∏y zwiàzane z przygotowaniem XXVII Zjazdu Sprawozdawczo-

Wyborczego POIA.

Wykonanie uchwa∏Wykonanie uchwa∏Wykonanie uchwa∏Wykonanie uchwa∏Wykonanie uchwa∏
XXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJXXV OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ

OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIEOKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIEOKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIEOKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIEOKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE
z dnia 15 kwietnia 2010 roku.z dnia 15 kwietnia 2010 roku.z dnia 15 kwietnia 2010 roku.z dnia 15 kwietnia 2010 roku.z dnia 15 kwietnia 2010 roku.

 Zjazd podjà∏ 2 merytoryczne uchwa∏y:
q uchwa∏a nr 8uchwa∏a nr 8uchwa∏a nr 8uchwa∏a nr 8uchwa∏a nr 8 w sprawie: „Zagro˝eƒ dla funkcjonowania aptek i aptekarzy

p∏ynàcych z coraz powszechniejszych praktyk monopolistycznych w dystry-
bucji leków w Polsce”,

q Uchwa∏a nr 7Uchwa∏a nr 7Uchwa∏a nr 7Uchwa∏a nr 7Uchwa∏a nr 7 w sprawie: „Pilnej potrzeby nowelizacji ustaw farmaceu-
tycznych” oraz

q APELAPELAPELAPELAPEL w sprawie: „Przestrzegania przez farmaceutów zrzeszonych w izbie
aptekarskiej w∏aÊciwych procedur obiegu korespondencji s∏u˝bowej”.

Zgodnie z decyzjà Zjazdu ostateczna treÊç apelu zosta∏a zredagowana
przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà i podana do wiadomoÊci
naszym cz∏onkom oraz przekazana do NRA.

Uchwa∏y i Stanowisko Zjazdu zosta∏y te˝ przekazane przez naszych
przedstawicieli w NRA jako stosowny wniosek do podj´cia podobnych uchwa∏
lub stanowiska przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà, co NRA uczyni∏a.

Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,Szanowni Paƒstwo,

W ostatnim czasie dzia∏ania naszego samorzàdu skierowane by∏y g∏ównie
na pilotowaniu prac legislacyjnych dotyczàcych farmacji, w tym kontrower-
syjnego projektu ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjal-projektu ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjal-projektu ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjal-projektu ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjal-projektu ustawy o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjal-
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nego przeznaczenia oraz wyrobów medycznychnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznychnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznychnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznychnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych, wprowadzajàcego bardzo
istotne zmiany w funkcjonowaniu ca∏ego rynku leków. Dodatkowo, stary 2010
rok zamknà∏ si´ zmianami personalnymi w Ministerstwie Zdrowia, d∏ugo
odwlekanymi nowymi listami leków refundowanych a w Nowy Rok 2011
weszliÊmy z nowymi stawkami VAT.

Prace legislacyjne nad nowelizacjà ustaw farmaceutycznych ustaw farmaceutycznych ustaw farmaceutycznych ustaw farmaceutycznych ustaw farmaceutycznych utkn´∏y a kon-
trowersyjna ustawa refundacyjnaustawa refundacyjnaustawa refundacyjnaustawa refundacyjnaustawa refundacyjna, d∏ugo procedowana, zosta∏a wreszcie
uchwalona przez Sejm RP 25.03.br.

W zwiàzku z brakiem porzàdkowania rynku dystrybucji leków zarówno
pod wzgl´dem finansowym jak i merytorycznym a tak˝e zaniechaniem przez
Ministerstwo Zdrowia nowelizacji ustawodawstwa farmaceutycznego oraz
brakiem reakcji  na zg∏aszane od lat postulaty samorzàdu aptekarskiego, NRA
podj´∏a Stanowisko „W sprawie akcji protestacyjnejakcji protestacyjnejakcji protestacyjnejakcji protestacyjnejakcji protestacyjnej samorzàdu aptekar-
skiego”, która zosta∏a zawieszona w oczekiwaniu na zakoƒczenie prac nad
ustawà refundacyjnà.

W minionym roku nasze aptekarskie problemy omawialiÊmy na:
q rejonowych zebraniach informacyjno-szkoleniowych kierowników aptek,
q posiedzeniach PORA,
q posiedzeniach organów NIA.

                                                STAN  ORGANIZACYJNY STAN  ORGANIZACYJNY STAN  ORGANIZACYJNY STAN  ORGANIZACYJNY STAN  ORGANIZACYJNY

Na koniec 2010 roku POIA liczy∏a 1128 cz∏onków  (na koniec 2009 rok –
1100).
Przyby∏o – 66 aptekarzy.
Wyrejestrowa∏o si´ – 38 aptekarzy.
Ogólnie liczba cz∏onków POIA wzros∏a o 28 aptekarzy.
Wydano 52 prawa wykonywania zawodu.

Podzia∏ wg miejsca zatrudnienia:                2009 rok                         2010 rok

Apteki szpitalne                                             49 osób                         49 osób
Hurtownie farmaceutyczne                             22 osoby                         20 osób
Apteki ogólnodost´pne                               931osób                       977 osób
Zawodu nie wykonuje                                       98 osób                         82 osoby

RAZEM     1.100 osób                       1.128 osób

Wg danych WIF na 31.12.2010 r .na terenie woj. podkarpackiego dzia∏a:
apteki ogólnodost´pne – 625,
placówki lecznictwa zamkni´tego – 31, w tym:
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q apteki szpitalne – 24,
q dzia∏y farmacji aptecznej – 5,
q 1 apteka zak∏adowa Zak∏ad Karny,
q 1 apteka MON – apteka 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnià Specjali-

stycznà,
q 13 hurtowni.
W minionym roku przyby∏o w sumie 18 aptek ogólnodost´pnychprzyby∏o w sumie 18 aptek ogólnodost´pnychprzyby∏o w sumie 18 aptek ogólnodost´pnychprzyby∏o w sumie 18 aptek ogólnodost´pnychprzyby∏o w sumie 18 aptek ogólnodost´pnych a na te
liczb´ sk∏adajà si´:
28 przypadków wygaszenia 28 przypadków wygaszenia 28 przypadków wygaszenia 28 przypadków wygaszenia 28 przypadków wygaszenia zezwoleƒ na apteki, w tym 12 aptek zlikwidowano
a 16 wygaszeƒ nie spowodowa∏o likwidacji aptek ,ale przeniesienie do innych
lokali, zmiana w∏aÊciciela i funkcjonowanie apteki nadal w tym samym lokalu.

W tym samym czasie WIF wyda∏ zezwolenia dla 4747474747 aptek, w tym 17
w tych samych lokalach i w 30 przypadkach no nowe apteki.

Per saldo w 2010 roku na terenie naszego województwa przyby∏o 18przyby∏o 18przyby∏o 18przyby∏o 18przyby∏o 18
aptekaptekaptekaptekaptek ogólnodost´pnych w których pracowa∏o 28 aptekarzy wi´cej ni˝ w roku
ubieg∏ym, co spowodowa∏o niewielki przyrost wskaênika Êredniego zatrud-
nienia aptekarzy w tych aptekach z 1,54 do 1,56.Jest to trend pozytywny.

ÂrednioÂrednioÂrednioÂrednioÂrednio na jednà aptek´ ogólnodost´pnà przypada obecnie w ca∏ym
województwie podkarpackim oko∏o 3 357 mieszkaƒców3 357 mieszkaƒców3 357 mieszkaƒców3 357 mieszkaƒców3 357 mieszkaƒców (dla porównania
w grudniu 2010 r. – 3.500 a w 2002 roku by∏o to oko∏o 3.900 mieszkaƒców).
Wliczajàc do ogólnej iloÊci placówek zaopatrzenia farmaceutycznego w woje-
wództwie równie˝ punkty apteczne, liczba ta zmniejsza si´ do 2718 miesz-
kaƒców (w 2010r – 2.800).

Ârednia liczba mieszkaƒców przypadajàca na jednà aptek´ w miastach
powiatowych Podkarpacia jest ni˝sza w porównaniu ze Êrednià krajowà.
W czterech g∏ównych miastach Podkarpacia jest jeszcze ni˝sza i wynosi:

Rzeszów ok. 1.970 mieszkaƒców
Tarnobrzeg ok. 2.630 mieszkaƒców
PrzemyÊl ok. 1.670 mieszkaƒców
Krosno         ok. 1.445 mieszkaƒców

Nadal na terenie naszego województwa funkcjonuje najwi´ksza liczba
Punktów AptecznychPunktów AptecznychPunktów AptecznychPunktów AptecznychPunktów Aptecznych ze wszystkich województw w Polsce – jest ich 147147147147147.

DZIA¸ALNOÂå WEWNÑTRZORGANIZACYJNADZIA¸ALNOÂå WEWNÑTRZORGANIZACYJNADZIA¸ALNOÂå WEWNÑTRZORGANIZACYJNADZIA¸ALNOÂå WEWNÑTRZORGANIZACYJNADZIA¸ALNOÂå WEWNÑTRZORGANIZACYJNA

Od poprzedniego Zjazdu, PORA odby∏a 6 posiedzeƒPORA odby∏a 6 posiedzeƒPORA odby∏a 6 posiedzeƒPORA odby∏a 6 posiedzeƒPORA odby∏a 6 posiedzeƒ na których podj´∏a:
2 uchwa∏y2 uchwa∏y2 uchwa∏y2 uchwa∏y2 uchwa∏y o charakterze ogólnym, w tym w sprawie:
q  zasad dzia∏ania Komisji oraz organów PORA przy stwierdzaniu r´kojmi

nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika
(14 .05.2010),
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q  stwierdzenia nie podlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów
(7.03.2011) oraz

    105 wewnàtrzorganizacyjnych105 wewnàtrzorganizacyjnych105 wewnàtrzorganizacyjnych105 wewnàtrzorganizacyjnych105 wewnàtrzorganizacyjnych dotyczàcych m.in.:
q  przed∏u˝enia okresu edukacyjnego dla osób które nie uzyska∏y100 punktów

w pierwszym okresie edukacyjnym tj. do dnia 31.12.2008 roku. – 22
uchwa∏y).

q oceny osoby nadzorujàcej odbywanie praktyki zawodowej w aptece pod
kàtem prowadzonego procesu dydaktycznego (31 uchwa∏).

q przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty – PORA wyda∏a 52
prawa wykonywania zawodu.

Wr´czanie nowych praw wykonywania zawodu odbywa∏o si´ w sposób
uroczysty na posiedzeniach PORA  lub Prezydium i poprzedza∏o je z∏o˝enie
Êlubowania  przez m∏odego aptekarza zgodnie z zapisem znowelizowanej
ustawy o izbach aptekarskich.
       W zwiàzku z dyskusjà nad stosownym zapisem w projekcie ustawy
refundacyjnej PORAPORAPORAPORAPORA podj´∏a te˝:
q Stanowisko w sprawie sposobu kszta∏towania cen, mar˝ i odp∏atnoÊciStanowisko w sprawie sposobu kszta∏towania cen, mar˝ i odp∏atnoÊciStanowisko w sprawie sposobu kszta∏towania cen, mar˝ i odp∏atnoÊciStanowisko w sprawie sposobu kszta∏towania cen, mar˝ i odp∏atnoÊciStanowisko w sprawie sposobu kszta∏towania cen, mar˝ i odp∏atnoÊci

pacjentów w przypadku leków refundowanych. PORA opowiedzia∏a si´  za
wprowadzeniem regulacji gwarantujàcych: sztywne ceny na wszystkich
poziomach obrotu refundowanymi produktami leczniczymi, tj. sztywne
ceny zbytu, hurtowe i detaliczne oraz jednakowà odp∏atnoÊç pacjentów
we wszystkich aptekach.

NRA na posiedzeniu 21.XII.2010 r. przeg∏osowa∏a równie˝ takie stanowisko,
choç by∏y i zdania odmienne.

Prezydium RadyPrezydium RadyPrezydium RadyPrezydium RadyPrezydium Rady odby∏o 12 posiedzeƒ zwyczajnych oraz  55 w sprawach12 posiedzeƒ zwyczajnych oraz  55 w sprawach12 posiedzeƒ zwyczajnych oraz  55 w sprawach12 posiedzeƒ zwyczajnych oraz  55 w sprawach12 posiedzeƒ zwyczajnych oraz  55 w sprawach
nie cierpiàcych zw∏oki nie cierpiàcych zw∏oki nie cierpiàcych zw∏oki nie cierpiàcych zw∏oki nie cierpiàcych zw∏oki na których rozpatrzono 117117117117117 wniosków Komisji ds. prawa
wykonywania zawodu i podj´to stosowne uchwa∏y zgodnie z Uchwa∏à Nr
17/V/2008 z marca 2008 roku w sprawie zakresu dzia∏ania Prezydium PORA,
zwo∏ywanego w sprawach nie cierpiàcych zw∏oki.
Dotyczy∏y one wydania r´kojmi dla kandydata na kierownika apteki:
q nowo otwieranej apteki (wniosek z WIF) – 46 opinii,
q zmiana kierownika apteki – 6o opinii,
q przed∏u˝enia- po osiàgni´ciu wieku emerytalnego – 7opinii,
q wniosek innej izby aptekarskiej – 5 opinii,
q zmiana kierownika hurtowni – 4 opinii.

Rada i jej PrezydiumRada i jej PrezydiumRada i jej PrezydiumRada i jej PrezydiumRada i jej Prezydium podejmowa∏y m. in. takie tematy jak:
q bie˝àce opiniowanie aktów prawnych dotyczàcych farmacji, w tym m.in.:

zmiany na listach refundacyjnych oraz ustosunkowanie si´ do problemów
wynikajàcych z kontrowersyjnego projektu ustawy  refundacyjnej,
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q projekt Porozumienia pomi´dzy GIF a NRA w sprawach dotyczàcych
nale˝ytego wykonywania zawodu,

q wdra˝ania  w pracy aptek ogólnodost´pnych systemu HACCP,
q szkolenie w zakresie zwalczania po˝arów i ewakuacji pracowników,
q usprawnienie obiegu informacji, szersze korzystanie z mediów elektro-

nicznych, rozszerzenie funkcji witryny internetowej POIA, przekazywanie
wa˝nych informacji kierowanych do cz∏onków izby za poÊrednictwem plat-
formy OSOZ,

q przed∏u˝enia okresu edukacyjnego oraz szkolenie ciàg∏e farmaceutów w ro-
ku 2010,

q sprawy zwiàzane ze szkodami popowodziowymi w aptekach – przyznano
zapomog´ (wniosek Komisji Ekonomicznej) dla aptekarza poszkodowanego
w wyniku zalania przez powódê domu w JaÊle – w wysokoÊci 1000 (jeden
tysiàc) z∏otych,

q zaleg∏e sk∏adki cz∏onkowskie cz∏onków POIA,
q sprawy zwiàzane z remontem lokalu Biura POIA,
q monitorowanie temperatury w urzàdzeniach ch∏odniczych (mapowanie)

i pomieszczeniach aptek, gdzie przechowywane sà Êrodki lecznicze.
Funkcje doradcze dla PORA pe∏ni∏y  komisje sta∏e  powo∏ane na okres

V Kadencji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
q Komisja Legislacyjna – przewodniczàcy mgr farm. Robert Janocha,
q Komisja Nauki i Szkolenia – przewodniczàcy mgr farm. Lidia Czy˝,
q Komisja Ekonomiczna – przewodniczàcy mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska,
q Komisja ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty – przewodniczàcy mgr farm.

Witold Prokopiak,
q Komisja ds. Aptek Szpitalnych – przewodniczàcy mgr  farm. Jacek Kozaczuk,
q Komisja Informatyczna – przewodniczàca dr n. farm. Lucyna Samborska.

Informacje z dzia∏alnoÊci tych komisji z∏o˝à ich przewodniczàcy.
Dzia∏alnoÊç spo∏ecznà organów naszej Izby wspiera bardzo dobrze fun-

kcjonujàce biuro Izby.

DZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNADZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNADZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNADZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNADZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNA

SPRAWY WYDAWNICZESPRAWY WYDAWNICZESPRAWY WYDAWNICZESPRAWY WYDAWNICZESPRAWY WYDAWNICZE

Du˝y nacisk w swojej pracy stawialiÊmy na w∏aÊciwy i pe∏ny obieg infor-
macji zarówno do aptek jak i organów  naczelnych.

Nadal wydajemy Biuletyn POIABiuletyn POIABiuletyn POIABiuletyn POIABiuletyn POIA,  postanowiliÊmy jednak, ˝e wzgl´du na
coraz bardziej popularnà stron´ internetowà izby (oko∏o 8 tysi´cy „wejÊç”
miesi´cznie), by by∏ on dwumiesi´cznikiem w którym b´dziemy podawaç
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najwa˝niejsze informacje. Biuletyn Szkoleniowy zostaje zawieszony jako wy-
dawnictwo samodzielne, jego treÊç b´dzie w miar´ potrzeby (artyku∏y poglà-
dowe cz∏onków POIA przekazane do redakcji) w∏àczana do treÊci Biuletynu
Informacyjnego pod osobnà winietà.

Z okazji XIX Sympozjum Historii Farmacji „Sanok 2010”, wydaliÊmy spe-
cjalny biuletyn POIA poÊwi´cony historii aptek sanockich. Zapoczàtkowa∏ on
pomys∏ wydawania serii biuletynów historycznych. I dlatego, w zwiàzku z nad-
chodzàcym XX-leciem samorzàdu aptekarskiego, PORA postanowi∏a wydawaç
dwukrotnie w ciàgu roku seri´ biuletynów  – zarejestrowanych jako „ThesaurusThesaurusThesaurusThesaurusThesaurus
Apothecarii”Apothecarii”Apothecarii”Apothecarii”Apothecarii” – skarbiec aptekarski, w którym  b´dà zamieszczane prace doty-
czàce historii aptekarstwa i samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu.
Powo∏any zosta∏ Komitet Redakcyjny periodyku.

EKONOMICZNE I MERYTORYCZNE PROBLEMY APTEKEKONOMICZNE I MERYTORYCZNE PROBLEMY APTEKEKONOMICZNE I MERYTORYCZNE PROBLEMY APTEKEKONOMICZNE I MERYTORYCZNE PROBLEMY APTEKEKONOMICZNE I MERYTORYCZNE PROBLEMY APTEK

Sytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomicznaSytuacja ekonomiczna aptek  z naszego terenu jest bardzo zró˝nicowana
w zale˝noÊci od lokalizacji, liczby aptek w miejscowoÊci, kosztów w∏asnych
czy tytu∏u w∏asnoÊci. W tym ostatnim przypadku, nadal w  nierównej kon-
kurencji, znajdujà si´ wobec du˝ych sieci aptek, rodzinne apteki prywatne.

W/g danych zawartych w biuletynie OSOZ (Ogólnopolski System Ochrony
Zdrowia):

q Êrednie miesi´czne obroty statystycznej apteki w Polsce wynosi∏y ok. 168
tys. z∏ , (w 2009 r. 160 tys. z∏) – du˝e wahania sezonowe!,

q Êrednia mar˝a apteczna w 2010 r. wynosi∏a 27,23%; w 2009 r. -26,16%;
q udzia∏ refundacji w ca∏kowitej sprzeda˝y wyniós∏ 31,84%, dla leków

refundowanych by∏o to 70,03%,
q wartoÊç sprzeda˝y odr´cznej wynios∏a 35,9% ca∏oÊci obrotu,
q statystyczna apteka w 2010 r. dokona∏a 100,5tys transakcji wartoÊci

ok.2 mln. z∏.,
q liczba pacjentów w aptece Êrednio-miesi´cznie ok.3700.

Obroty miesi´czne aptek w woj. podkarpackim by∏y zbli˝one do Êredniej
krajowej, przy czym by∏y ni˝sze od Êredniej dla np. woj. mazowieckiego o 25-
30%.
Dane te ilustrujà mniejszà zamo˝noÊç spo∏eczeƒstwa podkarpackiego w sto-
sunku do innych regionów kraju. Nadal wyst´puje bardzo wysoki poziom
wspó∏p∏acenia pacjentów za leki refundowane. Obecnie wynosi on 32 %.
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Najwa˝niejszym dokumentem, który b´dzie mia∏ znaczàcy, jeÊli nie
decydujàcy, na kondycj´ ekonomiczna aptek jest obecnie uchwalona 25 marca
br. Ustawa o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przezna-Ustawa o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przezna-Ustawa o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przezna-Ustawa o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przezna-Ustawa o refundacji leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przezna-
czenia ˝ywieniowego i wyrobów medycznychczenia ˝ywieniowego i wyrobów medycznychczenia ˝ywieniowego i wyrobów medycznychczenia ˝ywieniowego i wyrobów medycznychczenia ˝ywieniowego i wyrobów medycznych.

Do przygotowanego przez rzàd projektu uda∏o si´ – na poziomie prac
sejmowej Komisji Zdrowia a zw∏aszcza podkomisji nadzwyczajnej do
rozpatrzenia tego rzàdowego projektu – wprowadziç kilka korzystnych zmian,
w tym równie˝ propozycj´ nowej tabeli mar˝ detalicznych. Utrzymany jednak
zosta∏ nowy niekorzystny dla aptek zapis o naliczaniu mar˝ aptecznych tylkonaliczaniu mar˝ aptecznych tylkonaliczaniu mar˝ aptecznych tylkonaliczaniu mar˝ aptecznych tylkonaliczaniu mar˝ aptecznych tylko
do limitu refundacyjnegodo limitu refundacyjnegodo limitu refundacyjnegodo limitu refundacyjnegodo limitu refundacyjnego. W praktyce oznacza to, ˝e realne mar˝e apteczne
b´dà dla wielu leków znacznie ni˝sze, ni˝ wartoÊci podane w urz´dowej tabeli
mar˝.
Podkomisja wprowadzi∏a te˝ takie zmian jak:
q apteka zobowiàzana jest stosowaç odp∏atnoÊç wynikajàcà z ustawy”,
q podmiot prowadzàcy aptek´ zawieraç b´dzie “umow´ na realizacj´ recept”

na czas nieokreÊlony. Wzoru umowy nie b´dzie okreÊla∏ prezes NFZ, ale mi-
nister zdrowia,

q nie mo˝na stosowaç ˝adnych form zach´ty odnoszàcych si´ do leków,
q dodano przepis przewidujàcy kar´ pieni´˝nà za stosowanie innych odp∏at-

noÊci i dop∏at ni˝ wynikajàce z ustawy.
Wprowadzono ca∏kowity zakaz reklamy aptek i ich dzia∏alnoÊci.

Sprawozdawca Komisji ZdrowiaSprawozdawca Komisji ZdrowiaSprawozdawca Komisji ZdrowiaSprawozdawca Komisji ZdrowiaSprawozdawca Komisji Zdrowia na plenarnym posiedzeniu Sejmu  pose∏
Andrzej OrzechowskiAndrzej OrzechowskiAndrzej OrzechowskiAndrzej OrzechowskiAndrzej Orzechowski stwierdzi∏, ˝e projekt zawiera istotne rozwiàzania, nad
którymi debatowano d∏ugo i burzliwie. Najwa˝niejsze z tych rozwiàzaƒ to:
instrument dzielenia ryzyka, ca∏kowity bud˝et, czyli limit na refundacj´ leków,
payback,  czyli zwrot po przekroczeniu tego limitu, sztywne mar˝e i sztywne
ceny, op∏ata 3proc. wartoÊci refundowanego  leku, zabezpieczenie p∏atnoÊci
wnioskodawców w postaci aktu notarialnego, a tak˝e zawieranie umów po-
mi´dzy Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli p∏atnikiem, i aptekami.

Je˝eli uda si´ MZ wynegocjowaç z producentem ni˝sze ceny leków, to
mo˝e odp∏atnoÊç dla pacjenta nie wzroÊnie, jednak wprowadzone mechani-
zmy nie gwarantujà tego. Na pewno natomiast, zapisy ustawy znacznie obni˝à
rentownoÊç aptek nie mówiàc o utrudnieniach administracyjnych zwiàzanych
z obowiàzkiem zawierania umów z NFZ.

Wed∏ug symulacji przeprowadzonych przez IMS straty Êredniej apteki
w Polsce spowodowane wejÊciem w ̋ ycie systemu naliczania mar˝ aptecznych
zawartego w projekcie ustawy refundacyjnej mogà wynosiç oko∏o 5 tysi´cy
z∏otych miesi´cznie, co daje kwot´ oko∏o 60 tysi´cy rocznie. Poniewa˝ wed∏ug
wyliczeƒ IMS od 30% do 40% aptek w Polsce funkcjonuje na granicy p∏ynnoÊci
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finansowej, wejÊcie w ˝ycie takiego systemu naliczania mar˝ aptecznych
spowoduje w krótkim czasie likwidacj´ cz´Êci  aptek.

GOÂCIEGOÂCIEGOÂCIEGOÂCIEGOÂCIE
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

Na  posiedzeniu Rady oraz Prezydium PORA zapraszaliÊmy cz´sto goÊci
celem omówienia bie˝àcych problemów aptek.

Z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym,Z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym,Z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym,Z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym,Z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym,
mgr farm. Monikà Urbaniak omówiono:mgr farm. Monikà Urbaniak omówiono:mgr farm. Monikà Urbaniak omówiono:mgr farm. Monikà Urbaniak omówiono:mgr farm. Monikà Urbaniak omówiono:

q problemy zwiàzane z kontrolami planowymi, przeprowadzanymi w aptekach
ogólnodost´pnych,

q zagadnienia wynikajàce z analizy ankiet aptecznych:
– z cz´Êciowej analizy ankiet wynika, ̋ e wzros∏a liczba aptek wyposa˝onych

w klimatyzacj´, co znaczàco polepsza warunki przechowywania Êrodków
leczniczych,

– 95%  aptek posiada dost´p do poczty elektronicznej,
–  liczba recept z∏o˝onych, wykonanych przez apteki w pierwszym pó∏roczu

nieznacznie spad∏a,
– coraz wi´ksza jest liczba placówek, które po przeprowadzanych kontrolach

nie otrzymujà ˝adnych zaleceƒ.

Z Naczelnikiem  Wydz. Gospodarki Lekami PO NFZ mgr farm. Annà GutZ Naczelnikiem  Wydz. Gospodarki Lekami PO NFZ mgr farm. Annà GutZ Naczelnikiem  Wydz. Gospodarki Lekami PO NFZ mgr farm. Annà GutZ Naczelnikiem  Wydz. Gospodarki Lekami PO NFZ mgr farm. Annà GutZ Naczelnikiem  Wydz. Gospodarki Lekami PO NFZ mgr farm. Annà Gut
omawialiÊmy:omawialiÊmy:omawialiÊmy:omawialiÊmy:omawialiÊmy:

q bie˝àce zagadnienia pracy nadzoru nad realizacja recept lekarskich,
q problemy wynikajàce z projektu tzw. „ustawy refundacyjnej” pod kàtem

umów podpisywanych przez podmioty prowadzàce apteki,
q uchybienia w wystawieniu i realizacji recept a tak˝e problem okreÊlenia

zakresu odpowiedzialnoÊci  lekarz/aptekarz,
q problemy wynikajàce m.in. z w/w wytycznych Prezesa NFZ w sprawie kontroli

aptek.

 Z Kierownikiem Dzia∏u ds. Ârodków Pomocniczych i Przedmiotów Z Kierownikiem Dzia∏u ds. Ârodków Pomocniczych i Przedmiotów Z Kierownikiem Dzia∏u ds. Ârodków Pomocniczych i Przedmiotów Z Kierownikiem Dzia∏u ds. Ârodków Pomocniczych i Przedmiotów Z Kierownikiem Dzia∏u ds. Ârodków Pomocniczych i Przedmiotów
Ortopedycznych POW NFZ mgr Bo˝enà Kloc,Ortopedycznych POW NFZ mgr Bo˝enà Kloc,Ortopedycznych POW NFZ mgr Bo˝enà Kloc,Ortopedycznych POW NFZ mgr Bo˝enà Kloc,Ortopedycznych POW NFZ mgr Bo˝enà Kloc,

analizowaliÊmy spraw´ zaopatrzenia pacjentów w aptekach w Êrodki
pomocnicze, przede wszystkim w pieluchomajtki. Realizacja zleceƒ na wyroby
medyczne b´dàce przedmiotami ortopedycznymi i Êrodkami pomocniczymi
nie sà podstawowà dzia∏alnoÊcià apteki, w∏aÊciciele obowiàzani sà do podpi-
sywania oddzielnych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Âwiadczenio-
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dawca realizujàcy zlecenia z tego zakresu, finansowane ze Êrodków publicz-
nych, ponosi konsekwencje z tytu∏u wydania przedmiotu umowy osobie
nieuprawnionej. Z tego powodu nale˝y dochowaç nale˝ytej starannoÊci na
ka˝dym etapie realizacji umowy.

Z przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych.Z przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych.Z przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych.Z przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych.Z przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych.

Omówiono skutki wprowadzenia zapisów ustawy refundacyjnej dla hur-
towni i aptek. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele HF PGF, oraz Medicare,
swoje uwagi do projektu oraz przewidywane zmiany we wspó∏pracy z apte-
kami nades∏a∏a HF Farmacol.

Z Przewodniczàcà Ko∏a Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich PolskiZ Przewodniczàcà Ko∏a Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich PolskiZ Przewodniczàcà Ko∏a Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich PolskiZ Przewodniczàcà Ko∏a Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich PolskiZ Przewodniczàcà Ko∏a Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski
w Rzeszowie – mgr farm. Dorotà Mularz-Kaêmieruk.w Rzeszowie – mgr farm. Dorotà Mularz-Kaêmieruk.w Rzeszowie – mgr farm. Dorotà Mularz-Kaêmieruk.w Rzeszowie – mgr farm. Dorotà Mularz-Kaêmieruk.w Rzeszowie – mgr farm. Dorotà Mularz-Kaêmieruk.

W zwiàzku z organizacjà Sympozjum Objazdowego po Podkarpaciu
„Âwi´ci Kosma i Damian, patroni aptekarzy i lekarzy” i wp∏ywem pisma Zespo∏u
Sekcji Historii Farmacji jako wspó∏organizatora sympozjum, przewodniczàca
Ko∏a SFKP omówi∏a tematyk´ i tras´ oraz powód wystàpienia do POIA o dotacj´
przeznaczonà na obs∏ug´ przewodnika podczas zwiedzania zabytków na trasie
przejazdu. Zgromadzeni przeg∏osowali jednog∏oÊnie przyznanie wnioskowanej
kwoty 600 (szeÊçset) z∏otych celem uregulowania faktury wystawionej przez
Biuro PTTK w Sanoku.

Z przedstawicielem firmy „MERIDO” Rafa∏em Szczyg∏em.Z przedstawicielem firmy „MERIDO” Rafa∏em Szczyg∏em.Z przedstawicielem firmy „MERIDO” Rafa∏em Szczyg∏em.Z przedstawicielem firmy „MERIDO” Rafa∏em Szczyg∏em.Z przedstawicielem firmy „MERIDO” Rafa∏em Szczyg∏em.

Omówiono warunki porozumienia w zakresie ∏àcznoÊci komputerowej
oraz wykorzystania systemu OSOZ. Przedstawiciel firmy „MERIDO”, przed-
stawi∏ te˝ techniczne warunki wdro˝enie do pracy Izby oprogramowania
pozwalajàcego na bezpoÊrednià ∏àcznoÊç a tym samym przesy∏anie komu-
nikatów Biura POIA do aptek. W zwiàzku z tym, ̋ e w aptekach województwa
podkarpackiego apteki pos∏ugujà si´ kilkoma programami komputerowymi,
postanowiono o zaproszeniu na posiedzenie we wrzeÊniu przedstawicieli
wszystkich firm obs∏ugujàcych apteki naszego województwa.

Z   przedstawicielami firm komputerowychZ   przedstawicielami firm komputerowychZ   przedstawicielami firm komputerowychZ   przedstawicielami firm komputerowychZ   przedstawicielami firm komputerowych
– obieg informacji.– obieg informacji.– obieg informacji.– obieg informacji.– obieg informacji.

q zapoznanie si´ z ich opinià nt. funkcjonowania systemów umo˝liwiajàcych
aptekom jak najszybsze przekazywanie wa˝nych dla ich pracy informacji,

q wypracowania wspólnego porozumienia w  sprawie przyspieszenia i uspraw-
nienia komunikacji pomi´dzy organami samorzàdu aptekarskiego i farma-
ceutami – cz∏onkami POIA bezpoÊrednio do aptek z wykorzystaniem progra-
mów komputerowych  dost´pnych w aptece.
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     Ka˝dy  z przedstawicieli przedstawi∏ swojà metod´ ∏àcznoÊci z placówkami.
Cz∏onkowie Komisji Informatycznej przekazali informacj´ z rozmów

przeprowadzonych z firmà PRONET w sprawie obiegu informacji drogà
elektronicznà pomi´dzy Biurem Izby - aptekarzami - aptekami. Firma KAMSOFT
jest przygotowana do takiego przekazywania informacji. Pozosta∏e firmy
informatyczne dzia∏ajàce na terenie województwa podkarpackiego zosta∏y
poinformowane pisemnie o inicjatywie POIA.

W imieniu PORA zach´ciliÊmy te˝ firmy komputerowe by do∏o˝y∏y staraƒ,
aby inne wa˝ne dla aptek komunikaty m.in. GIF, WIF czy NFZ równie˝ dociera∏y
do aptek tà drogà.

Z przedstawicielkà Wojewódzkiej Inspekcji SanitarnejZ przedstawicielkà Wojewódzkiej Inspekcji SanitarnejZ przedstawicielkà Wojewódzkiej Inspekcji SanitarnejZ przedstawicielkà Wojewódzkiej Inspekcji SanitarnejZ przedstawicielkà Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej
mgr Alinà Woênicàmgr Alinà Woênicàmgr Alinà Woênicàmgr Alinà Woênicàmgr Alinà Woênicà

omówiliÊmy wdra˝anie ustawy dotyczàcej m.in. obrotu suplementami
diety w aptekach ogólnodost´pnych a tak˝e w sieci pozaaptecznej.

qqqqq Szkolenie HACCP i p. po˝. Szkolenie HACCP i p. po˝. Szkolenie HACCP i p. po˝. Szkolenie HACCP i p. po˝. Szkolenie HACCP i p. po˝.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point czyli Analizy Zagro˝eƒ - Krytycznyczyli Analizy Zagro˝eƒ - Krytycznyczyli Analizy Zagro˝eƒ - Krytycznyczyli Analizy Zagro˝eƒ - Krytycznyczyli Analizy Zagro˝eƒ - Krytyczny
Punkt  KontroliPunkt  KontroliPunkt  KontroliPunkt  KontroliPunkt  Kontroli). Wynika z tego obowiàzek szkoleƒ oraz opracowania i prowa-
dzenia specjalnej dokumentacji.

q Omówiono ramowe dokumenty, szkolenia i protoko∏y, jakie obowiàzany
jest prowadziç ka˝ pracodawca w stosunku do pracowników zatrudnionych
przy obrocie takim asortymentem.

       Poniewa˝ uwa˝amy ,˝e apteki obowiàzuje szczególny rygor dotyczàcy
obrotu Êrodkami leczniczymi, który w swym zakresie jest szerszy od HACCP
zwróciliÊmy si´ do NRA z wnioskiem o podj´cie natychmiastowych dzia∏aƒ
majàcych na celu zwolnienia aptek z obowiàzku wdra˝ania HACCP. NRA
podzieli∏a nasz poglàd i wystàpi∏a ze stosownym wnioskiem do GIS. W odpo-
wiedzi G∏ówny Inspektor Sanitarny stwierdzi∏, ˝e „...mo˝liwym wydaje si´
ograniczenie wdra˝ania systemu HACCP w aptekach ogólnodost´pnych,
punktach aptecznych oraz hurtowniach farmaceutycznych poprzez wdro˝enie
i stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz wymagaƒ wst´p-
nych”.

q Omówiono te˝ zagadnienie wymogów stawianych przez s∏u˝by po˝arnicze
w zakresie dozoru przeciwpo˝arowego prowadzonego przez aptek´ oraz
szkolenia w tym zakresie, jak równie˝ uzyskiwania uprawnieƒ w zakresie
pierwszej pomocy przedmedycznej, do udzielania której zobowiàzana jest
ka˝da apteka.
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Z Pos∏em na Sejm RP Kazimierzem Moskalem,Z Pos∏em na Sejm RP Kazimierzem Moskalem,Z Pos∏em na Sejm RP Kazimierzem Moskalem,Z Pos∏em na Sejm RP Kazimierzem Moskalem,Z Pos∏em na Sejm RP Kazimierzem Moskalem,
cz∏onkiem Komisji Zdrowiacz∏onkiem Komisji Zdrowiacz∏onkiem Komisji Zdrowiacz∏onkiem Komisji Zdrowiacz∏onkiem Komisji Zdrowia

q przekazano uwagi dotyczàce projektu tzw. ustawy refundacyjnej,
q poruszono przede wszystkim sprawy tabeli mar˝owej (mar˝e apteczne sà

stanowczo zani˝one),
q odpowiedzialnoÊci za realizacje recept z uchybieniami formalnymi ze strony

wystawiajàcego recept´, za które to uchybienia karany jest aptekarz czyli
realizujàcy a najbardziej poszkodowanym – pacjent,

q akcje promocyjne przedsi´biorców prowadzàcych apteki zwiàzane z obni˝o-
nymi odp∏atnoÊciami za leki refundowane,

q obrót Êrodkami leczniczymi poza aptekami,
Pan Pose∏, stwierdzi∏, ˝e cz∏onkowie PORA dostarczyli mu wiele materia-

∏ów do wykorzystania w jego wystàpieniach sejmowych. Poruszone tematy
dajà podstaw´ do ewentualnego zg∏oszenia poprawek do projektów uchwa∏
podczas obrad Komisji Zdrowia.

W imieniu Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej przekazaliÊmy
równie˝ na piÊmie nasze uwagi w tej sprawie wszystkim pos∏om z naszego
terenu, zw∏aszcza cz∏onkom Sejmowej Komisji Zdrowia, przedstawiajàc
zagro˝enia wynikajàce z tego projektu ustawy dla naszych pacjentów oraz
bytu zw∏aszcza ma∏ych rodzinnych aptek .

Zebranie informacyjno-szkolenioweZebranie informacyjno-szkolenioweZebranie informacyjno-szkolenioweZebranie informacyjno-szkolenioweZebranie informacyjno-szkoleniowe
kierowników aptek z terenu woj. podkarpackiegokierowników aptek z terenu woj. podkarpackiegokierowników aptek z terenu woj. podkarpackiegokierowników aptek z terenu woj. podkarpackiegokierowników aptek z terenu woj. podkarpackiego

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska zorganizowa∏a w dniu
17.06.2010 roku w sali konferencyjnej hotelu OSTOYA w Jasionce ko∏o Rze-
szowa coroczne spotkanie kierowników aptek ogólnodost´pnych z udzia∏em
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz
Naczelnika Wydzia∏u Gospodarki Lekiami POW NFZ.

Bardzo liczne, ok.300 osobowe grono kierowników, wys∏ucha∏o m.in
wyk∏adu dyrektora OSOZ z Przedsi´biorstwa Informatycznego KAMSOFT S.A.,
który przekaza∏ ciekawe informacje dotyczàce mo˝liwoÊci szerszego wyko-
rzystania systemów informatycznych w pracy apteki oraz szybszego przep∏ywu
informacji na drodze lekarz- pacjent- apteka- NFZ,
q  mgr farm. Monika Urbaniak  przedstawi∏a bie˝àce problemy w pracy aptek,

w tym najcz´stsze uchybienia jakie inspektorzy WIF stwierdzajà w trakcie
kontroli dzia∏alnoÊci aptek ogólnodost´pnych a tak˝e problem tzw. „mapo-
wania” urzàdzeƒ ch∏odniczych znajdujàcych si´ na wyposa˝eniu aptek,

q mgr farm. Anna Gut omówi∏a zagadnienia wynikajàce z dzia∏alnoÊci aptek
oraz przypomnia∏a szczegó∏owe zasady realizacji recept refundowanych.
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PrzedstawiliÊmy równie˝ ostatnie dzia∏ania samorzàdu aptekarskiego,
w tym dotyczàce szkoleƒ ciàg∏ych.

DZIA¸ALNOÂå SZKOLENIOWADZIA¸ALNOÂå SZKOLENIOWADZIA¸ALNOÂå SZKOLENIOWADZIA¸ALNOÂå SZKOLENIOWADZIA¸ALNOÂå SZKOLENIOWA

I. Zakoƒczenie pierwszego okresu edukacyjnego.I. Zakoƒczenie pierwszego okresu edukacyjnego.I. Zakoƒczenie pierwszego okresu edukacyjnego.I. Zakoƒczenie pierwszego okresu edukacyjnego.I. Zakoƒczenie pierwszego okresu edukacyjnego.

q W pierwszym okresie edukacyjnym (2004 - 2008) wydano 853 karty ciàg∏ego
szkolenia, z tego 55 osób wykonuje zawód poza aptekami i hurtowniami
farmaceutycznymi lub nie wykonuje go wcale.

q W chwili obecnej, po zakoƒczeniu I okresu oraz dwuletniego okresu
przed∏u˝enia ,pozostaje 272 cz∏onków POIA,  SpoÊród tej liczby, do dnia
31 grudnia 2010 roku, tj. 5-cioletni okres ustawowy oraz 2-letni okres
maksymalnego przed∏u˝enia, obowiàzku nie wype∏ni∏y 171 osoby.

q Na naszym terenie w 2010 r. zorganizowano12 kursów i posiedzeƒ, jedno
szkolenie: „Europejskie wsparcie dla farmaceutów Podkarpacia”.

q Cztery portale internetowe:Cztery portale internetowe:Cztery portale internetowe:Cztery portale internetowe:Cztery portale internetowe:
    Kraków i ¸ódê – szkolenie bezp∏atne,
    Warszawa i PTFarm. – szkolenie p∏atne.

PORA podj´∏a te˝ uchwa∏´  (7. marca 2011r.7. marca 2011r.7. marca 2011r.7. marca 2011r.7. marca 2011r.) w sprawie: „Stwierdzeniaw sprawie: „Stwierdzeniaw sprawie: „Stwierdzeniaw sprawie: „Stwierdzeniaw sprawie: „Stwierdzenia
niepodlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów”niepodlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów”niepodlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów”niepodlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów”niepodlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów” w której stwier-
dza, ˝e w razie niedope∏nienia obowiàzku szkolenia ciàg∏ego przez osoby
zatrudnione w aptece lub hurtowni, inne ni˝ opisane w § 1 ust. 1 i 2, Komisja
Nauki i  Szkoleƒ Ciàg∏ych, po przeprowadzonej analizie realizacji obowiàzku
szkoleƒ przez farmaceutów, sk∏ada sprawozdanie PORA, która w uza-
sadnionych przypadkach mo˝e skierowaç wnioski do Rzecznika Odpowied-
zialnoÊci Zawodowej przy POIA dotyczàce naruszenia art. 89 e ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001r, tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 o izbach
aptekarskich.

II. Apteki szpitalneII. Apteki szpitalneII. Apteki szpitalneII. Apteki szpitalneII. Apteki szpitalne

Na wniosek Komisji Aptek Szpitalnych PORA wystàpiliÊmy do Wojewody
Podkarpackiego z proÊbà o powo∏anie na terenie naszego województwa
Konsultanta WojewódzkiegoKonsultanta WojewódzkiegoKonsultanta WojewódzkiegoKonsultanta WojewódzkiegoKonsultanta Wojewódzkiego w dziedziniedziedziniedziedziniedziedziniedziedzinie farmacji szpitalnej. Przy rosnàcej
roli apteki szpitalnej w strukturze opieki nad pacjentem w systemie lecznictwa
zamkni´tego i coraz bardziej wyspecjalizowanych zadaniach tej dziedziny,
konieczne jest ustanowienie formalne farmaceuty, doÊwiadczonego w pracy
aptekarza szpitalnego, którego brak na terenie województwa podkarpackiego.
Nasze starania popar∏ i zaakceptowa∏ Konsultant Krajowy ds. farmacji szpitalnej
prof. Edmund GrzeÊkowiak. Niestety – wtedy – Wicewojewoda Podkarpacki
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a obecnie Wojewoda Ma∏gorzata Chomycz nie zaakceptowa∏a naszego
wniosku. Odwo∏aliÊmy si´ od ówczesnej decyzji Wojewody, proszàc o ponowne
rozpatrzenie naszego wniosku. ZwróciliÊmy si´ tak˝e o interwencj´  do Konsul-
tanta Krajowego.

W ostatni dzieƒ marca Wojewoda Podkarpacki powo∏a∏ wreszcie, na nasz
wniosek, mgr farm. Henryk´ Paszko, kierownika apteki szpitalnej w D´bicy
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej.

O szczegó∏ach prowadzonych przez naszà Izb´ dzia∏aƒ w zakresie szkole-
nia poinformuje Paƒstwa przewodniczàca Komisji Nauki, Specjalizacji i Szkoleƒ
Ciàg∏ych.

OrganizowaliÊmy równie˝ dla naszych cz∏onków szkolenie BHP o czym
poinformuje Paƒstwa przewodniczàca Komisji Ekonomicznej.

DZIA¸ALNOÂå HISTORYCZNADZIA¸ALNOÂå HISTORYCZNADZIA¸ALNOÂå HISTORYCZNADZIA¸ALNOÂå HISTORYCZNADZIA¸ALNOÂå HISTORYCZNA

q Nie zapominamy o korzeniach naszego zawodu – Nie zapominamy o korzeniach naszego zawodu – Nie zapominamy o korzeniach naszego zawodu – Nie zapominamy o korzeniach naszego zawodu – Nie zapominamy o korzeniach naszego zawodu – „Nasz samorzàd bez„Nasz samorzàd bez„Nasz samorzàd bez„Nasz samorzàd bez„Nasz samorzàd bez
korzeni nie rozkwitnie”korzeni nie rozkwitnie”korzeni nie rozkwitnie”korzeni nie rozkwitnie”korzeni nie rozkwitnie”
– powinniÊmy  wi´c utrwalaç wszystkie Êlady pozostawione przez nasz zawód
w s∏u˝bie spo∏eczeƒstwa, podnoszàce rang´ zawodu aptekarza zgodnie
z Kartà Aptekarstwa Europejskiego.

                    1. Ustanowienie logo i znaczka organizacyjnego POIA1. Ustanowienie logo i znaczka organizacyjnego POIA1. Ustanowienie logo i znaczka organizacyjnego POIA1. Ustanowienie logo i znaczka organizacyjnego POIA1. Ustanowienie logo i znaczka organizacyjnego POIA
                        tzw.„pinsy”                        tzw.„pinsy”                        tzw.„pinsy”                        tzw.„pinsy”                        tzw.„pinsy”

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska Uchwa∏à Nr 22 /V/2008Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska Uchwa∏à Nr 22 /V/2008Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska Uchwa∏à Nr 22 /V/2008Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska Uchwa∏à Nr 22 /V/2008Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska Uchwa∏à Nr 22 /V/2008
z 9 czerwca 2008 roku przyj´∏a logo Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie.
Znaczek (tzw. pinsa) – jako  wyró˝nik aptekarzy ,zrzeszonych w Podkarpackiej
Okr´gowej Izbie Aptekarskiej, stanowi jej szczególny symbol dla wszystkich
cz∏onków.
Znaczek dotychczas by∏ uroczyÊcie wr´czany:
q m∏odym adeptom zawodu aptekarskiego wraz z „Prawem wykonywania

zawodu”,
q osobom nie b´dàcym cz∏onkami POIA a szczególnie zas∏u˝onym dla apte-

karstwa Podkarpacia i samorzàdu aptekarskiego jako „honorowe cz∏on-
kostwo”, osobom i instytucjom spoza zawodu aptekarza, wyró˝nionym
„Medalem za zas∏ugi dla aptekarstwa Podkarpacia”.

Wype∏niajàc decyzj´ Prezydium   Podkarpackiej Okr´gowej Rady  Aptekarskiej
przes∏aliÊmy wraz z ostatnim numerem „Biuletynu Informacyjnego POIA”
wszystkim Kole˝ankom i Kolegom ten nasz znaczek.
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2. Wydawnictwa historyczne2. Wydawnictwa historyczne2. Wydawnictwa historyczne2. Wydawnictwa historyczne2. Wydawnictwa historyczne

q „Apteki sanockie 1839-1939”„Apteki sanockie 1839-1939”„Apteki sanockie 1839-1939”„Apteki sanockie 1839-1939”„Apteki sanockie 1839-1939” – biuletyn specjalny POIA.
q Seria wydawnicza pt.„Thesaurus Apotecarii”Seria wydawnicza pt.„Thesaurus Apotecarii”Seria wydawnicza pt.„Thesaurus Apotecarii”Seria wydawnicza pt.„Thesaurus Apotecarii”Seria wydawnicza pt.„Thesaurus Apotecarii” (Skarbiec Aptekarski):
„Galicja i jej aptekarze”cz.1- 2010(m.in. o aptekach w Dynowie, Soko∏owie
M∏p., Frysztaku),
„Galicja i jej aptekarze”cz.2 (m.in.„Apteki  i aptekarze miasta Krosna od XVI-
XX wieku”).
q „XX lat samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu” – numer jubileuszowy.

3. Konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”3. Konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”3. Konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”3. Konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”3. Konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”

Cz∏onkowie PORA przyj´li uchwa∏´ o og∏oszeniu  konkursu i opublikowano
jà, ∏àcznie z Regulaminem, na naszej stronie internetowej. Konkurs trwa∏ b´dzie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku, a og∏oszenie wyników nastàpi na
uroczystoÊci XX-lecia samorzàdu aptekarskiego we wrzeÊniu 2011 roku.
Nagrodzone prace zostanà opublikowane w okolicznoÊciowym numerze
„Thesaurus Apothecarii”.

4. XIX Sympozjum Historii Farmacji „SANOK 2010”4. XIX Sympozjum Historii Farmacji „SANOK 2010”4. XIX Sympozjum Historii Farmacji „SANOK 2010”4. XIX Sympozjum Historii Farmacji „SANOK 2010”4. XIX Sympozjum Historii Farmacji „SANOK 2010”

Po raz kolejny historycy farmacji z ca∏ej Polski, z inicjatywy naszej kole˝anki
mgr farm. Lidii Czy˝-wybrali Podkarpacie na zorganizowanie XIX SympozjumXIX SympozjumXIX SympozjumXIX SympozjumXIX Sympozjum
Historii Farmacji „SANOK 2010"Historii Farmacji „SANOK 2010"Historii Farmacji „SANOK 2010"Historii Farmacji „SANOK 2010"Historii Farmacji „SANOK 2010".

GoÊciliÊmy wi´c ich m.in.w Sanoku gdzie, jako Prezes PORA  przywita∏em
goÊci w towarzystwie Burmistrza Królewskiego Miasta Sanoka, wr´czajàc im
równoczeÊnie naszà publikacj´ w postaci biuletynu specjalnego POIA pt. „Apte-biuletynu specjalnego POIA pt. „Apte-biuletynu specjalnego POIA pt. „Apte-biuletynu specjalnego POIA pt. „Apte-biuletynu specjalnego POIA pt. „Apte-
ki sanockie 1839-1939"ki sanockie 1839-1939"ki sanockie 1839-1939"ki sanockie 1839-1939"ki sanockie 1839-1939" autorstwa sanockiego historyka Edwarda Zajàca.
Z zainteresowaniem zebrani przyj´li mojà informacj´, ̋ e POIA zamierza wyda-
waç seri´ wydawniczà o charakterze historycznym „Thesaurus Apotecarii”„Thesaurus Apotecarii”„Thesaurus Apotecarii”„Thesaurus Apotecarii”„Thesaurus Apotecarii”.

5. Sympozjum Objazdowe po Podkarpaciu5. Sympozjum Objazdowe po Podkarpaciu5. Sympozjum Objazdowe po Podkarpaciu5. Sympozjum Objazdowe po Podkarpaciu5. Sympozjum Objazdowe po Podkarpaciu

      Zorganizowane zosta∏o przez Zespó∏ Sekcji Historii Farmacji PTFarm. i Sto-
warzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski w dniach 16-19 wrzeÊnia br.

6. Wspó∏praca z  Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie6. Wspó∏praca z  Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie6. Wspó∏praca z  Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie6. Wspó∏praca z  Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie6. Wspó∏praca z  Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie

Wokó∏ dwóch z najcenniejszych zabytków, nie tylko aptekarskich –
„Zielnika” Szymona Syreƒskiego (Syreniusza) z roku 1613 i „Herbarza Pol-
skiego”  Marcina z Urz´dowa z roku 1595 powsta∏a w muzeum rzeszowskim
wystawa naczyƒ i utensylii aptecznych, autentycznych przedmiotów z aptek
podkarpackich.
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Wystawie towarzyszy publikacja pod tytu∏em „Apteczne Reminiscencje”
trojga Autorów: Lidii Czy˝, Damiana Dràga i Teresy Drupki. Wystawa „Apteczne
Reminiscencje”, ze wspó∏udzia∏em Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej,
otwarta zosta∏a 21 kwietnia 2010 roku. Podkarpaccy aptekarze liczà, ̋ e b´dzie
to ekspozycja trwa∏a – najbli˝szym dotychczas miejscem, gdzie mo˝na by∏o
zapoznaç m∏odych farmaceutów z przesz∏oÊcià zawodu by∏y muzea w Bieczu
i Krakowie.

Prowadzimy równie˝ rozmowy z Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku, na terenie którego ma powstaç Rynek Galicyjski, by w zlokalizownej
tam aptece powsta∏o Muzeum Aptekarstwa Podkarpacia.

7. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza7. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza7. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza7. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza7. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza

Tegoroczne obchody Dnia Aptekarza – Âwi´ta Kosmy i Damiana –
zainaugurowa∏o na naszym terenie Sympozjum Objazdowe po Podkarpaciu
w dniach 16-19 wrzeÊnia br. rozpoczynajàce si´ w Sanoku a zorganizowane
przez Zespó∏ Sekcji Historii Farmacji PTFarm. i Stowarzyszenie Farmaceutów
Katolickich Polski pod patronatem Prezesów PTFarm., NRA I POIA.

Natomiast obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza odby∏y w Warsza-
wie w Teatrze Sabat z udzia∏em skromnej reprezentacji w∏adz centralnych.
Mi∏o mi poinformowaç, ̋ e z tej okazji wyró˝nieni odznaczeniami resortowymi
oraz samorzàdowymi zostali nasi cz∏onkowie:
q „Za zas∏ugi dla ochrony zdrowia”:  dr Aleksander Czarniawy i mgr farm.Lidia

Czy˝,
q „Medal im. prof. Bronis∏awa Koskowskiego „Ad gloriam pharmaciae”: mgr

farm. Ewa Bilska, mgr farm. Renata Olech,
q „Mecenas Samorzàdu Aptekarskiego”: mgr farm. Anna Gut, mgr farm.

Monika Urbaniak.
Równie˝ nasza Kole˝anka mgr farm. Lidia Czy˝ podczas Sesji Sejmiku

Województwa Podkarpackiego w dniu 27.09.2010 r. zosta∏a odznaczona
odznakà  – „Zas∏u˝ony dla Województwa Podkarpackiego”.

DZIA¸ALNOÂå ZEWN¢TRZNADZIA¸ALNOÂå ZEWN¢TRZNADZIA¸ALNOÂå ZEWN¢TRZNADZIA¸ALNOÂå ZEWN¢TRZNADZIA¸ALNOÂå ZEWN¢TRZNA

Nadal kontynuowaliÊmy zorganizowanà z naszej inicjatywy akcj´ zbiórkizbiórkizbiórkizbiórkizbiórki
przeterminowanych lekówprzeterminowanych lekówprzeterminowanych lekówprzeterminowanych lekówprzeterminowanych leków.
Do 31 grudnia 2010 uczestniczy∏o w niej 83 apteki i 1 Punkt Apteczny, w 2011
roku kolejne 5 aptek przystàpi∏o do zbiórki.

Ostatnio POIA obj´∏a patronat honorowy nad  plebiscytem „Przyjaznapatronat honorowy nad  plebiscytem „Przyjaznapatronat honorowy nad  plebiscytem „Przyjaznapatronat honorowy nad  plebiscytem „Przyjaznapatronat honorowy nad  plebiscytem „Przyjazna
Apteka 2011”Apteka 2011”Apteka 2011”Apteka 2011”Apteka 2011”organizowanym przez Gazet´ Codziennà Nowiny. Ideà plebiscytu
jest wybór najbardziej przyjaznej, zdaniem czytelników Nowin, apteki miesz-
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czàcej si´ na terenie województwa podkarpackiego. Plebiscyt ma na celu wy-
ró˝nianie i promowanie aptek, które wychodzà naprzeciw oczekiwaniom
pacjentów. Tych, które nie poprzestajà na dostarczaniu szerokiego asortymentu
leków i produktów, ale oferujà tak˝e pomoc i edukujà pacjentów.

Cz∏onkowie POIA aktywnie dzia∏ali w organach Naczelnej Izby Aptekar-Naczelnej Izby Aptekar-Naczelnej Izby Aptekar-Naczelnej Izby Aptekar-Naczelnej Izby Aptekar-
skiejskiejskiejskiejskiej.

Prezes PORA dr n. farm. Aleksander Czarniawy oraz mgr farm. Lidia Czy˝
jako cz∏onkowie NRA, uczestniczyli  w pracach tego gremium. Mgr farm. Ma-
ria Wójcik dzia∏a∏a jako Z-ca Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej a dr n. farm. Lucyna Samborska jako Z-ca Przewodniczàcego
Naczelnego Sàdu Aptekarskiego.

Zast´pca Prezesa mgr Witold Prokopiak – pe∏ni równie˝ funkcj´ obser-
watora Rady POW NFZ w Rzeszowie.

UczestniczyliÊmy te˝ na spotkaniu przedstawicieli izb aptekarskich z G∏ów-
nym Inspektorem Farmaceutycznym i inspektorami farmaceutycznymi w Pie-
chowicach ko∏o Jeleniej Góry.

Kole˝anki i Koledzy!Kole˝anki i Koledzy!Kole˝anki i Koledzy!Kole˝anki i Koledzy!Kole˝anki i Koledzy!

Przed nami ostatni rok V kadencji w∏adz POIA. Czeka wi´c nas kampania
sprawozdawczo - wyborcza:
14-15-16-17 czerwca14-15-16-17 czerwca14-15-16-17 czerwca14-15-16-17 czerwca14-15-16-17 czerwca  rejonowe zebrania aptekarzy (Rzeszów, PrzemyÊl, Kro-
sno, Tarnobrzeg)
3 paêdziernika3 paêdziernika3 paêdziernika3 paêdziernika3 paêdziernika  -  XXVI Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA - VI Sprawozdawczo-
Wyborczy Zjazd POIA (Âwilcza Nowy Dwór)
26 paêdziernika26 paêdziernika26 paêdziernika26 paêdziernika26 paêdziernika  2011 r. – dwudziestolecie reaktywacji dzia∏alnoÊci samorzàdu
aptekarskiego.
W zwiàzku z tà rocznicà g∏ówne uroczystoÊci odb´dà si´ w dniu  26 paêdzier-
nika w salach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Patronat honorowyPatronat honorowyPatronat honorowyPatronat honorowyPatronat honorowy nad tymi obchodami przyj´∏a Wojewoda Podkarpacka
oraz Marsza∏ek Województwa, a GC Nowiny obj´∏a patronat medialny.
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  Szanowni Paƒstwo!Szanowni Paƒstwo!Szanowni Paƒstwo!Szanowni Paƒstwo!Szanowni Paƒstwo!

Na posiedzenie Sejmu w dniu 17 marca 2011 r. Podsekretarz StanuPodsekretarz StanuPodsekretarz StanuPodsekretarz StanuPodsekretarz Stanu
w Ministerstwie  Zdrowia Adam Fronczak w Ministerstwie  Zdrowia Adam Fronczak w Ministerstwie  Zdrowia Adam Fronczak w Ministerstwie  Zdrowia Adam Fronczak w Ministerstwie  Zdrowia Adam Fronczak powiedzia∏, ˝e:
„Farmaceuta musi byç przewodnikiem w aptece dla pacjenta, musi byç dorad-
cà, ale doradcà, który w pierwszym momencie nie myÊli o cenie i o sprzeda˝y
leku, tylko o tym, jak pomóc pacjentowi, jak mu doradziç, ˝eby wyszed∏
usatysfakcjonowany i by∏ leczony w∏aÊciwie.”

Mam nadziej´, ̋ e zrozumienie tego faktu znajdzie potwierdzenie w dzia-
∏aniach legislacyjnych Resortu a zw∏aszcza pilnej potrzeby zarówno nowelizacji
ustaw farmaceutycznych jak i przygotowania wreszcie ustawy o zawodzie
farmaceuty.

Przy ciàgle nie uregulowanym w∏aÊciwie porzàdku prawnym na rynku
dystrybucji leków, samorzàd aptekarski jako reprezentant aptekarza – zawodu
zaufania publicznego – ma nie tylko prawo, ale obowiàzek zwracania uwagi
decydentów, w tym Ministra Zdrowia oraz pos∏ów i senatorów, na w∏aÊciwà
polityk´ lekowà Paƒstwa oraz w∏aÊciwe warunki wykonywaniu zawodu
farmaceuty. Ma obowiàzek upomnieç si´  O PRAWA NASZYCH PACJENTÓWO PRAWA NASZYCH PACJENTÓWO PRAWA NASZYCH PACJENTÓWO PRAWA NASZYCH PACJENTÓWO PRAWA NASZYCH PACJENTÓW
I ZAWODU APTEKARZAI ZAWODU APTEKARZAI ZAWODU APTEKARZAI ZAWODU APTEKARZAI ZAWODU APTEKARZA.

                                                                                  Prezes PORA

dr n.farm. Aleksander Czarniawy



SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ POIA 29

SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Okr´gowej IzbyKomisji Rewizyjnej Podkarpackiej Okr´gowej IzbyKomisji Rewizyjnej Podkarpackiej Okr´gowej IzbyKomisji Rewizyjnej Podkarpackiej Okr´gowej IzbyKomisji Rewizyjnej Podkarpackiej Okr´gowej Izby

Aptekarskiej w RzeszowieAptekarskiej w RzeszowieAptekarskiej w RzeszowieAptekarskiej w RzeszowieAptekarskiej w Rzeszowie

Komisja Rewizyjna w sk∏adzie:
mgr farm. Dorota Kapa∏ka – przewodniczàca
mgr  farm.Dominik Szewc
mgr farm.Beata Siteƒ
przeprowadzi∏a w siedzibie Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
w Rzeszowie kontrol´ w wyniku której stwierdzono:
- zestawienie sald i obrotów prowadzone sà na bie˝àco,
- zak∏adane w preliminarzu na 2010 rok przychody na kwot´ 770 863,30
wynios∏y na dzieƒ 31.12.2010 roku 880 024.01 – co stanowi 114% , wydatki
z planowanych  535 580,00 – zrealizowano w kwocie 531 896,51,

- ÊciàgalnoÊç sk∏adek cz∏onkowskich wykonana w 107%,
- kwota wynagrodzeƒ planowana w preliminarzu na rok 2010 wzros∏a o 10 %
z tytu∏u zawarcia umów o dzie∏o,

- w kosztach administracyjnych jest wzrost wydatków spowodowany
przeprowadzonym remontem w siedzibie POIA,

- w stosunku do zaplanowanych, zmniejszy∏y si´ koszty:
druku i prenumeraty, us∏ug  telekomunikacyjnych,
obs∏ugi informatycznej, szkoleƒ,
obs∏ugi prawnej, zjazdów, czynszu.
Zosta∏ za∏o˝ony rachunek bankowy „Dobry zysk dla firm”.

Komisja nie ma zastrze˝eƒ, co do wydatkowania Êrodków pieni´˝nych.

Rok 2010 Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska zamkn´∏a dodatnim
wynikiem finansowym w kwocie 71 996,86. Jest to wynik znacznie lepszy od
wyniku finansowego za rok 2009 (22 848,58).
Stan konta bankowego   w dniu 31 grudnia 2010 roku wynosi∏ 81 657,77
z∏otych.
Stan kasy w dniu 31 grudnia 2010 roku wynosi∏   133,07 z∏otych
Na rachunku bankowym znajdowa∏o si´ 194 339,80.

Komisja Rewizyjna nie stwierdzi∏a uchybieƒ w prowadzeniu dzia∏alnoÊci
i udziela absolutorium Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej w Rze-
szowie.
                                                                        Przewodniczàca Komisji
                                                                      mgr farm. Dorota Kapa∏ka
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izbyz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izbyz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izbyz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izbyz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby

Aptekarskiej w Rzeszowie  za rok 2010Aptekarskiej w Rzeszowie  za rok 2010Aptekarskiej w Rzeszowie  za rok 2010Aptekarskiej w Rzeszowie  za rok 2010Aptekarskiej w Rzeszowie  za rok 2010

Sàd Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie dzia∏a na
podstawie:
- Ustawy o Izbach Aptekarskich z dn. 19.04.1991 r.  (Dz. U. Nr 41 z 14.05.1991);
- Rozporzàdzenia MZ.z 31.03.2003 r. w sprawie post´powania w sprawach
odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów (Dz. U. Nr 63 z 16.04.12003)
-  Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.
Do zakresu dzia∏ania Sàdu nale˝y orzekanie:
f w pierwszej instancji: w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej cz∏onków

samorzàdu aptekarskiego zrzeszonych w  P. O. I. A. za post´powanie
sprzeczne  z przepisami prawnymi dotyczàcymi wykonywania zawodu
aptekarza oraz z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Rozpatruje sprawy
skierowane przez Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej naszej Izby.

f Post´powanie mo˝e tak˝e dotyczyç cz∏onków innych izb aptekarskich – ze
skierowania Naczelnego Sàdu Aptekarskiego.

Sàd Aptekarski POIA pracowa∏  w nast´pujàcym sk∏adzie:

mgr farm. El˝bieta Kluz – przewodniczàca
mgr farm. Bogus∏awa DryÊ
mgr farm. Anna Gàs∏awska
mgr farm. Teresa Kielar
mgr farm. Maria ¸´gowiecka-Bajda
dr Henryk Ptasiƒski
mgr farm. Marta Smo∏a
mgr farm. Ma∏gorzata Wróbel

W omawianym okresie Okr´gowy Sàd POIA nie rozpatrywa∏ ̋ adnej sprawy
z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy.

                                                                            Przewodniczàca Sàdu
      mgr farm.El˝bieta Kluz



SPRAWOZDANIE RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOÂCI ZAW. PRZY POIA 31

SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejRzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejRzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejRzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejRzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

Zakres obowiàzków Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej okreÊla art.
33 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity
Dz. U. Nr 9 poz. 108) Zapis w ustawie okreÊla, ̋ e Okr´gowy Rzecznik Odpowie-
dzialnoÊci prowadzi post´powanie w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej
aptekarzy b´dàcych cz∏onkami izby aptekarskiej w tym wypadku: Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Szczegó∏owy sposób post´powania okreÊla Roz-
porzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku  w sprawie post´po-
wania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów. Brak
mo˝liwoÊci zastosowania przepisów wymienionych ustaw pozwala na zasto-
sowanie przepisów kpk. Zasady i regu∏y wykonywania zawodu farmaceuty
okreÊla ustawa Prawo farmaceutyczne oraz ca∏y szereg ustaw wykonawczych.
Ich naruszenie mo˝e byç przyczynà skierowania wniosku do rzecznika.

Rok 2010 by∏ kolejnym rokiem pe∏nienia funkcji Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej bez zmian na stanowiskach Zast´pcy Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej .

Do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w 2010 roku wp∏yn´∏y trzy
sprawy. By∏y to dwie sprawy z wniosku Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego w Rzeszowie i jedna z wniosku Prezydium PORA. Ze
wzgl´du na charakter jednej ze spraw do jej prowadzenia zosta∏ wyznaczony
Zast´pca ROZ mgr Renata Olech, pozosta∏e dwie sprawy prowadzi∏ ROZ.
Zast´pca ROZ po wnikliwej analizie i zebraniu materia∏u odmówi∏ wszcz´cia
post´powania wyjaÊniajàcego. Pozosta∏e dwie sprawy rozpatrywane przez
ROZ z wniosku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczy∏a
wielu nieprawid∏owoÊci zwiàzanych z funkcjonowaniem apteki.

Nieprawid∏owoÊci te zosta∏y stwierdzone w trakcie kontroli przeprowa-
dzonej w aptece przez Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych.
Obejmowa∏y one takie nieprawid∏owoÊci jak:
1. przeterminowanych surowców farmaceutycznych w recepturze,
2. niezgodnej z przepisami realizacji recept farmaceutycznych,
3. rejestru recept farmaceutycznych nie prowadzonego na bie˝àco,,
4. nie opisanych zacz´tych butelek z wodà destylowanà w recepturze,
5. czasu w jakim sporzàdzane sà leki recepturowe (niezgodny z obowià-

zujàcymi wymogami – powy˝ej 48 godzin),
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6. nieprawid∏owej ewidencji leków recepturowych (data i czas przyj´cia

recepty do realizacji jest taki sam jak data i czas sporzàdzania recepty),
7. comiesi´cznych wydruków ewidencyjnych substancji psychotropowych

i prekursorów kategorii 1 nie obejmujàcych wszystkich pozycji,
8. braku kontroli skutecznoÊci sterylizacji goràcym, suchym powietrzem,
9. braku aktualnego Urz´dowego Wykazu Produktów Leczniczych dopu-

szczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
10. nie uporzàdkowanej dokumentacji dotyczàcej wstrzymanych/wycofanych

z obrotu produktów leczniczych,
11. u˝ytkowania pomieszczeƒ aptecznych niezgodnie ze stosownà opinià

o lokalu (w pomieszczeniu magazynu produktów leczniczych wydzielono
cz´Êç biurowà, w magazynie wyrobów medycznych zgromadzono zu˝yte
taÊmy z kas fiskalnych),

12. braku porzàdku w pomieszczeniach aptecznych.

Rzecznik po przeanalizowaniu zebranego materia∏u jednà spraw´ umo-
rzy∏, a w przypadku drugiej ze wzgl´du na szereg stwierdzonych nieprawid∏o-
woÊci wszczà∏ post´powanie wyjaÊniajàce przedstawiajàc zarzuty farmaceucie
– kierownikowi apteki. Sprawa jest nadal w toku.

Analizujàc charakter spraw skierowanych do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej POIA nasuwa si´ pytanie zwiàzane ze znajomoÊcià przepisów
prawnych obowiàzujàcych farmaceut´ przy wykonywaniu zawodu. Mo˝e nie
sà one do koƒca idealne ale obowiàzujàce.

Na zakoƒczenie apeluj´ do wszystkich farmaceutów – cz∏onków Podkar-
packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej o czynny udzia∏ przy wypracowaniu
nowych zasad etyki i deontologii majàcych zastosowanie przy wykonywaniu
zawodu farmaceuty.

Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
         mgr farm. Ewa Bilska



UCHWA¸A POIA 33

UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2
XXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej za rok 2010Izby Aptekarskiej za rok 2010Izby Aptekarskiej za rok 2010Izby Aptekarskiej za rok 2010Izby Aptekarskiej za rok 2010

Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856) XXVI Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co
nast´puje :

§ 1
Zjazd zatwierdza przedstawione sprawozdania organów Podkarpackiej

Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2010.
1) Sprawozdanie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
2) Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej.
3) Sprawozdanie Sàdu Aptekarskiego.
4) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

§ 2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

   Przewodniczàcy Zjazdu              Sekretarze
mgr farm. Witold Prokopiak     mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

            mgr farm. Maria Wójcik
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
Komisji ds. Wykonywania Zawodu FarmaceutyKomisji ds. Wykonywania Zawodu FarmaceutyKomisji ds. Wykonywania Zawodu FarmaceutyKomisji ds. Wykonywania Zawodu FarmaceutyKomisji ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty

za okres 2010 rokuza okres 2010 rokuza okres 2010 rokuza okres 2010 rokuza okres 2010 roku
Komisja ds. wykonywania zawodu farmaceuty zosta∏a powo∏ana uchwa∏à

nr 12/V/2007 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 grudnia
2007 roku.
W sk∏ad komisji weszli:
Przewodniczàcy Komisji: Witold Prokopiak
Zast´pca Przewodniczàcego Komisji: Lidia Czy˝
Sekretarz Komisji: Stanis∏awa Go∏´biewska
oraz cz∏onkowie: Marek Chojnacki, Marta Piekie∏ek,

        Lucyna Samborska, Maria Wójcik.
  Do zadaƒ Komisji nale˝y:
k wypracowanie zasad dotyczàcych sprawowania pieczy nad wykonywaniem

zawodu farmaceuty,
k weryfikacja dokumentów niezb´dnych do uzyskania prawa wykonywania

zawodu farmaceuty,
k przygotowanie opinii w sprawie nale˝ytego prowadzenia apteki przez

kandydata na stanowisko kierownika apteki,
k przygotowanie opinii w sprawie przed∏u˝enia pe∏nienia funkcji kierownika

apteki przez farmaceut´ który ukoƒczy∏ 65 lat,
k przygotowanie opinii w sprawie odbycia sta˝u przypominajàcego przez farma-

ceut´, który mia∏ przerw´ w wykonywaniu zawodu, przez okres ponad 5 lat.
Przy rozpatrywaniu spraw Komisja dzia∏a w sk∏adzie co najmniej trzyoso-

bowym wyznaczonym przez Przewodniczàcego Komisji lub Jego Zast´pc´.
W okresie od 1 styczeƒ do 31 grudzieƒ 2010 odby∏o si´ 55 posiedzeƒ Komisji,
na których wydano ∏àcznie 117 opinii, w tym:
k 46 opinii w sprawie kierowników nowych aptek,
k 60 opinii w sprawie zmian na stanowisku kierownika apteki istniejàcej,
k 7 opinii w sprawie przed∏u˝enia wieku emerytalnego kierownika,
k 4 opinie w sprawie zmian na stanowisku kierownika hurtowni lub sk∏adu

konsygnacyjnego.
WÊród wydanych opinii by∏a jedna opinia negatywna. W dwóch przypadkach
odstàpiono od wydania opinii ze wzgl´du na niespe∏nianie przez kandydatów
wymogów Prawa Farmaceutycznego. Ponadto Komisja zapozna∏a si´ z 5 opi-
niami skierowanymi do POIA z innych izb aptekarskich. Pe∏ne dane dotyczàce
Komisji oraz dokumenty przez nià opracowane zosta∏y umieszczone na stronie
internetowej Izby.

   Przewodniczàcy Komisji
mgr farm. Witold Prokopiak



SPRAWOZDANIE KOMISJI NAUKI I SZKOLENIA PORA

SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
Komisji Nauki i Szkolenia Podkarpackiej Okr´gowejKomisji Nauki i Szkolenia Podkarpackiej Okr´gowejKomisji Nauki i Szkolenia Podkarpackiej Okr´gowejKomisji Nauki i Szkolenia Podkarpackiej Okr´gowejKomisji Nauki i Szkolenia Podkarpackiej Okr´gowej

Rady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady Aptekarskiej

Rok 2010 by∏ ostatnim rokiem, w którym aptekarze przyst´pujàcy do
pierwszego cyklu szkolenia ciàg∏ego w roku 2004 mogli go zakoƒczyç, wraz
z maksymalnym okresem przed∏u˝enia, zgodnie z uwarunkowaniem rozporzà-
dzenia Ministra Zdrowia. Zakoƒczy∏y si´ te˝ okresy rozpocz´te w roku 2005
(nominalny czas zakoƒczenia 2009) oraz w roku 2006 (zakoƒczenie 2010).

SpoÊród osób, które otrzyma∏y z Biura Izby kart´ ciàg∏ego szkolenia w roku
2004 (853 farmaceutów), obowiàzek uzyskania 100 punktów edukacyjnych
na koniec roku 2010  (z pe∏nymi przed∏u˝eniami) powinno spe∏niç 733 cz∏on-
ków izby. Pozosta∏e osoby w chwili zakoƒczenia cyklu szkoleƒ, wykonywa∏y
zawód poza aptekà i hurtownià farmaceutycznà lub zosta∏y skreÊlone z listy
cz∏onków POIA.

Komisja przeprowadzi∏a analiz´ zakoƒczonych cykli edukacyjnych i stwier-
dzi∏a, ̋ e  w dniu 31 grudnia 2010 roku, spoÊród cz∏onków POIA, wykonujàcych
zawód w tym dniu a obowiàzanych uzyskaç pe∏nà iloÊç punktów edukacyj-
nych 31 grudnia 2010 roku znajduje si´ 171 magistrów farmacji (23 procent),
którzy nie przedstawili do wpisu kompletu certyfikatów  i zaÊwiadczeƒ a tym
samym nie zaliczyli swego pierwszego okresu szkolenia. Jest to grupa zró˝ni-
cowana tak pod wzgl´dem pozycji zawodowej (kierownik apteki, w∏aÊciciel
nie b´dàcy kierownikiem, pracownik apteki) jak i iloÊci zaewidencjonowanych
punktów (od dziewi´çdziesi´ciu kilku do zupe∏nego braku punktów eduka-
cyjnych).

WÊród tej grupy znajduje si´ 106 kierowników aptek, którzy powinni jako
pierwsi uzyskaç pe∏nà pul´ punktów. Komisja Nauki i Szkolenia PORA wnios∏a
projekt uchwa∏y do Rady Aptekarskiej w sprawie przekazania problemu do
rozpatrzenia przez Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej ze wzgl´du na
wag´ tego zagadnienia – podnoszenie wiedzy fachowej przez ka˝dego z cz∏on-
ków zawodu farmaceutycznego jest jego podstawowym obowiàzkiem.

W roku 2010 na terenie dzia∏ania Podkarpackiej Okr´gowej Izby Apte-
karskiej zosta∏o zorganizowanych 12 kursów i posiedzeƒ naukowo-szkolenio-
wych, w wyniku których mo˝na by∏o uzyskaç 84 punkty tzw. „twarde” oraz
38 punktów tzw. „mi´kkich”.  W grudniu 2010 roku zakoƒczy∏o si´ te˝ szko-
lenie „Europejskie wsparcie dla farmaceutów Podkarpacia” – projekt realizo-
wany przez firm´ INES z Rzeszowa, wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Euro-

35



BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)36
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. Cykl wyk∏adów
prowadzi∏ i certyfikaty wyda∏ (40 punktów „twardych” i 4 punkty mi´kkie” )
Uniwersytet Jagielloƒski-Studium Kszta∏cenia Podyplomowego Wydzia∏u
Farmaceutycznego w Krakowie.

Wszystkim, którzy przyczynili si´ do organizacji form szkolenia, tak organi-
zatorom jak i aktywnym uczestnikom, nale˝à si´ s∏owa podzi´kowania od
Komisji Nauki i Szkolenia.  Kolegom, zobowiàzanym do ciàg∏ego poszerzania
swych umiej´tnoÊci zawodowych przypominamy jednoczeÊnie, ˝e wiedza
farmaceutyczna nieustannie ewoluuje i chcàc nadà˝yç za nowymi rozwiàza-
niami musimy znaleêç czas na poszerzenie swych zasobów naukowych.
Usprawiedliwianie absencji „pracà w niepe∏nym wymiarze” lub „tylko na
godziny” albo te˝ formu∏owanie nie dokonania tej˝e powinnoÊci bo „musz´
byç w pracy”, „przy niskich zarobkach nie mog´ sobie pozwoliç na dodatkowe
wydatki”, „jestem emerytem   i pracuj´ na niepe∏nym etacie”, „ze wzgl´du na
stan zdrowia prosz´ o zwolnienie mnie z tego obowiàzku” nie Êwiadczy dobrze
o naszej ÊwiadomoÊci wagi zagadnienia. Przecie˝ nasza wiedza fachowa
przek∏ada si´ na prawid∏owà i szeroka opiek´ farmaceutycznà „dla dobra
pacjenta”, co tak ch´tnie podkreÊlamy.

Komisja Nauki i Szkolenia, na stronie www.poia.pl, w zak∏adce „szkolenia”,
sukcesywnie przekazuje równie˝ wiadomoÊci o kursach „internetowych”,
bezp∏atnych (oÊrodek krakowski i ∏ódzki) oraz p∏atnych (Warszawski
Uniwersytet Medyczny i Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne). W wyniku
pozytywnego zaliczenia testów, w tej formie szkolenia mo˝na by∏o uzyskaç
48 punktów „twardych” bezp∏atnych i 38 „twardych” p∏atnych.

W dalszym ciàgu Komisja nie otrzymywa∏a od cz∏onków POIA materia∏ów
w formie opracowaƒ pisemnych swych doniesieƒ naukowych, nieliczne przy-
czynki by∏y publikowane na ∏amach bie˝àcych wydaƒ Biuletynu Informa-
cyjnego, nie zosta∏ wznowiony biuletyn szkoleniowy.

Z inicjatywy komisji powsta∏a natomiast nowa forma wydaƒ zwiàzanych
z historià aptek galicyjskich – „Thesaurus Apothecarii”. Zach´camy do zapo-
znania si´ z dotychczas wydanymi opracowaniami a tak˝e z ewentualnymi
zg∏oszeniami materia∏ów upami´tniajàcych przebieg pracy aptek i aptekarzy
naszego terenu.

Cz∏onkowie Komisji Nauki i Szkolenia POIA byli równie˝ czynnymi
organizatorami XIX Sympozjum Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, które odby∏o si´ w Sanoku w dniach 24 - 27 czerwca
2010 roku oraz Sympozjum Objazdowego na Podkarpaciu – Âwi´ci Kosma
i Damian, patroni aptekarzy i lekarzy w dniach 16-19 wrzeÊnia tego samego
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roku. Wydawnictwami zwiàzanymi z tymi dwoma wydarzeniami by∏y te˝:
„Biuletyn - wydanie specjalne: Apteki sanockie 1839-1939"; „Pami´tnik XIX
Sympozjum Historii Farmacji SANOK 2010” i Materia∏y Sympozjum Objazdo-
wego.

                                                               Przewodniczàca Komisji
                                                                mgr farm. Lidia Czy˝

SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
Komisji ds. Aptek SzpitalnychKomisji ds. Aptek SzpitalnychKomisji ds. Aptek SzpitalnychKomisji ds. Aptek SzpitalnychKomisji ds. Aptek Szpitalnych

W okresie sprawozdawczym na terenie dzia∏ania Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej pracowa∏o:
- 24 apteki szpitalne;
- 5 dzia∏ów farmacji szpitalnej (w szpitalach w Strzy˝owie i Ustrzykach Dolnych,
w szpitalach uzdrowiskowych Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój oraz w Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie;

- 1 apteka zak∏adowa w Zak∏adzie Karnym w Rzeszowie – Za∏´˝u;
- 1 apteka Ministerstwa Obrony Narodowej w 114. Szpitalu Wojskowym z Przy-
chodnià Specjalistycznà w PrzemyÊlu.

Podstawowe dzia∏ania Komisji skupia∏y si´ na zagadnieniach, które
poprawi∏yby funkcjonowanie i status apteki szpitalnej w placówce ochrony
zdrowia oraz ugruntowa∏y pozycj´ farmaceuty szpitalnego jako równoprawne-
go cz∏onka zespo∏u leczàcego – specjalisty od leku.

W okresie sprawozdawczym Komisja zorganizowa∏a szeÊç spotkaƒ
informacyjno-szkoleniowych dla kierowników i farmaceutów zatrudnionych
w aptekach szpitalnych. Posiedzenia te organizowane by∏y w ramach szkolenia
ciàg∏ego a organizatorzy starali si´ zaznaczyç w nich specyfik´ lecznictwa
zamkni´tego oraz obowiàzki spoczywajàce na aptekarzach aptek szpitalnych.

Dwa spotkania zawiera∏y tematyk´ Prawa Zamówieƒ Publicznych: „Rola
i zadania kierowników aptek szpitalnych w aspekcie nowelizacji Prawa
Zamówieƒ Publicznych” – szkolenia te prowadzili mecenasi dr Ewa ˚ak oraz
Rados∏aw Harasim.
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Z tematów farmaceutycznych zorganizowano posiedzenia i kursy o nast´-

pujàcej tematyce:
- „Nowe leki stosowane w leczeniu szpitalnym”;
- „Znaczenie w terapii leków immunobiologicznych”;
- „Standardy w leczeniu cukrzycy i powik∏aƒ sercowo-naczyniowych”;
- „Oty∏oÊç jako narastajàcy problem spo∏eczny i kliniczny”.

Zosta∏ te˝ zakoƒczony 20-godzinny cykl wyk∏adów dotyczàcy interakcji
mi´dzylekowych a tak˝e wp∏ywu po˝ywienia na dzia∏anie leków.
Kursy te prowadzone by∏y przez wyk∏adowców z Collegium Medium
Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

Na zakoƒczenie roku Komisja zorganizowa∏a spotkanie z Wojewódzkim
Inspektorem Farmaceutycznym, mgr farm. Monikà Urbaniak, która omówi∏a
problemy aptek szpitalnych  w Êwietle przepisów prawnych oraz przekaza∏a
pokontrolne ustalenia inspektorów.

Przez ca∏y ubieg∏y okres sprawozdawczy Komisja stara∏a si´ o ustanowienie
dla województwa podkarpackiego Wojewódzkiego Konsultanta do spraw
Aptek Szpitalnych, Konsultant taki by∏by realnym wzmocnieniem roli
farmaceuty szpitalnego na naszym terenie. Po wielu perypetiach (dwukrotna
odmowa Wojewody), ale przy wydatnym poparciu konsultanta krajowego,
profesora Edmunda GrzeÊkowiaka i Prezydium PORA konsultant zosta∏ powo-
∏any.

Komisja pracowa∏a w sk∏adzie:
Przewodniczàcy – mgr farm. Jacek Kozaczuk
Zast´pca przewodniczàcego – mgr farm. Anna Stamirska
Sekretarz – mgr farm. Ma∏gorzata Janicka
Cz∏onek – mgr farm. Ewa Franczyk
                                                                             Przewodniczàcy Komisji
                                                                            mgr farm. Jacek Kozaczuk
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Komisji Ekonomicznej PORA w 2010 r.z dzia∏alnoÊci Komisji Ekonomicznej PORA w 2010 r.z dzia∏alnoÊci Komisji Ekonomicznej PORA w 2010 r.z dzia∏alnoÊci Komisji Ekonomicznej PORA w 2010 r.z dzia∏alnoÊci Komisji Ekonomicznej PORA w 2010 r.

Komisja Ekonomiczna pracowa∏a w sk∏adzie:
mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska,
mgr farm. Tadeusz Biernat,
mgr farm. Jan Mrozek.

    Komisja zrealizowa∏a nast´pujàcy zakres zadaƒ:
1. Zajmowa∏a si´ wg ustaleƒ statutowych sprawdzaniem   terminowoÊci wp∏aty

sk∏adek cz∏onkowskich. Prace te by∏y koordynowane ze skarbnikiem PORA
i dyrektorem Biura Izby.

2. Wraz z Komisjà Nauki i Szkolenia  organizowa∏a  spotkanie kierowników
aptek kierowników Podkarpackim Woj. Inspektorem Farmaceutycznym mgr
farm. Monikà Urbaniak oraz Naczelnikiem Wydzia∏u Gospodarki Lekami
POW  NFZ  mgr farm. Annà Gut.

3. Komisja dokona∏a analizy przepisów b´dàcych w  zakresie kontroli Inspekcji
Pracy:

   - ewidencji czasu pracy pracowników,
   - prowadzenia tabel Êrodków ochrony osobistej,
   - zg∏oszenia firmy do inspekcji pracy,
   - zaopatrzenia apteki w Êrodki komunikujàce o drodze ewakuacji,
   - dopilnowania terminu przeglàdu gaÊnic,
   - protoko∏u pomiaru skutecznoÊci zerowania,
   - szkolenia BHP oraz ppo˝.

Dokona∏a tak˝e analizy przepisów dotyczàcych obowiàzku szkolenia ppo˝.
w aptekach. Szczegó∏owe sprawozdanie, po dok∏adnej analizie prawnika Izby,
ukaza∏o si´ na stronie internetowej.

Komisja zorganizowa∏a dwa szkolenia z zakresu BHP.
4.Oszacowano jakie skutki finansowe   przynios∏y dla aptek i pacjentów zmiany

limitów i list refundacyjnych. Na podstawie list, jakie ukaza∏y si´ na stronach
internetowych, i wielu ró˝nych analiz, mo˝na by∏o dokonaç w∏asnej oceny.

5.W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzy∏a i przyzna∏a jednà zapomog´
pieni´˝nà osobie, która znalaz∏a si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej.

                                                                      Przewodniczàca Komisji
                                                             mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

SPRAWOZDANIE Z DZIA¸ALNOÂCI KOMISJI EKONOMICZNEJ
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SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Komisji Informatycznej POIAz dzia∏alnoÊci Komisji Informatycznej POIAz dzia∏alnoÊci Komisji Informatycznej POIAz dzia∏alnoÊci Komisji Informatycznej POIAz dzia∏alnoÊci Komisji Informatycznej POIA

W okresie sprawozdawczym od kwietnia 2010 r. do kwietnia 2011 r.
Komisja Informatyczna przy wspó∏pracy z administratorem strony internetowej
POIA red. Adamem Czartoryskim wprowadzi∏a wiele istotnych zmian w serwi-
sie strony. Zaproponowane zmiany przyczyni∏y si´ do wzrostu iloÊci  jej odwie-
dzin. W 2008 roku iloÊç wejÊç na stron´ wynios∏a 32 tys.843, w 2009 roku
odnotowano ju˝ 87 tys. wejÊç a rok 2010 przyniós∏ ponad 210 tys..

Tak du˝y przyrost ods∏on jest spowodowany  mi´dzy innymi:
q ciàg∏à aktualizacjà strony internetowej,
q dost´pnoÊcià strony,
q zmiennà szatà graficznà,
q coraz wi´kszà popularnoÊcià Internetu wÊród farmaceutów.
Ponadto nasza strona internetowa charakteryzuje si´ tym, ˝e:
q jest zawsze aktualna,
q zawiera kompletnà informacj´,
q jest czytelna i przyjazna dla u˝ytkownika,
q nie zawiera zb´dnych reklam,
q jest dobrze zabezpieczona przed ingerencjà osób trzecich.
Wymienione cechy sà bardzo wa˝ne, poniewa˝ strona www.poia.pl spe∏nia
cechy okreÊlone dla dobrej strony www.

W celu zwi´kszenia dost´pu do informacji oraz poprawy funkcjonowania
strony internetowej  Komisja Informatyczna we wspó∏pracy z firmà informa-
tycznà MERIDO i administratorem strony wprowadzi∏a wiele istotnych zmian
w serwisie.

Zaproponowane zmiany i rozwiàzania umo˝liwià aptekarzom szybki kon-
takt z Biurem POIA, pozwolà skierowaç zapytania do konkretnych komisji,
jak równie˝ skorzystaç z wzorów dokumentów niezb´dnych w pracy farma-
ceuty.

Strona internetowa POIA u∏atwia równie˝ udzia∏ w kszta∏ceniu ustawicz-
nym aptekarzy, poniewa˝ w serwisie zamieszczane sà informacje o aktualnie
organizowanych szkoleniach.

Oprócz wymienionych rozwiàzaƒ, dla aptekarzy odwiedzajàcych stron´
internetowà, przygotowano szereg przydatnych informacji pogrupowanych
w czytelnie opisanych linkach.

Warto zwróciç uwag´ na takie linki jak: „Media o nas”, „Prawo farmaceu-
tyczne – nowelizacja”, konkurs literacki i „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego”.

W zak∏adce „Media o nas” zamieszczane sà interesujàce artyku∏y i informa-
cje medialne na temat problemów  z jakimi spotykajà si´ aptekarze w swojej
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pracy. Zagadnienia dotyczàce codziennej aptekarskiej pracy komentowane
sà w mediach przez przedstawicieli naszego Êrodowiska, mi´dzy innymi przez:
dr. Aleksandra Czarniawego, mgr Lidi´ Czy˝ oraz mgr. Witolda Prokopiaka.

Planowanymi zmianami w prawie farmaceutycznym ˝yjà wszyscy apte-
karze, w tym równie˝ z Podkarpacia. Stàd te˝, tak cenne sà wiadomoÊci od-
noÊnie dzia∏aƒ podejmowanych przez Naczelnà Izb´ Aptekarskà i okr´gowe
izby aptekarskie majàce na celu wprowadzenie korzystnych zmian dla Êrodowi-
ska aptekarskiego.

Zach´camy równie˝ do zapoznania si´ z informacjami w nowo wprowa-
dzonym linku pt. „Konkurs literacki”. Znajdujà si´ tam wiadomoÊci odnoÊnie
konkursu zorganizowanego z okazji XX-lecia Samorzàdu Aptekarskiego.
Jeszcze raz zapraszamy do zapoznania si´ z warunkami konkursu i wzi´cia
w nim udzia∏u  zw∏aszcza, ̋ e oprócz docenienia uczestników poprzez publika-
cje prac w wydawnictwach POIA ,przewidziano atrakcyjne nagrody.

Komisja Informatyczna jak zawsze goràco zach´ca do korzystania z dobro-
dziejstw Internetu i komunikowania si´ on-line z Podkarpackim Wojewódzkim
Nadzorem Farmaceutycznym, Podkarpackim Narodowym Funduszem Zdrowia
i Podkarpackà Okr´gowà Izbà Aptekarskà.
Internet  to same korzyÊci dla aptek Podkarpacia:Internet  to same korzyÊci dla aptek Podkarpacia:Internet  to same korzyÊci dla aptek Podkarpacia:Internet  to same korzyÊci dla aptek Podkarpacia:Internet  to same korzyÊci dla aptek Podkarpacia:
q mo˝liwoÊç szybkiej komunikacji,
q obni˝enie kosztów funkcjonowania aptek – dost´p do darmowych serwisów,
q szkolenia internetowe,
q zakup leków w  e-hurtowniache-hurtowniache-hurtowniache-hurtowniache-hurtowniach,
q baza danych o nowo wprowadzanych lekach,
q narz´dzie wspierajàce Êwiadczenie opieki farmaceutycznej.

Przypominamy, ˝e warto uczestniczyç w szkoleniach ciàg∏ych aptekarzy
oferowanych na stronach portali e-farmacjae-farmacjae-farmacjae-farmacjae-farmacja.
Portale – farmacjaPortale – farmacjaPortale – farmacjaPortale – farmacjaPortale – farmacja
, szkolenie on-line oferowane w portalu jest bezp∏atne , brak kosztów doja-

zdu, informacje udost´pniane tylko dla uwierzytelnionych u˝ytkowników,
, dost´p do artyku∏ów naukowych.
UczulamyUczulamyUczulamyUczulamyUczulamy jednak – aby korzystajàc z komunikacji on-line nie zapominaç o bez-
pieczeƒstwie swojej pracy w Internecie. Dlatego, warto pami´taç o takich
podstawowych i znanych zasadach, jak:
,  posiadanie zawsze aktualnego antywirusa,
,  nie podawania hase∏ osobom postronnym,
,  nie instalowania nieznanych programów komputerowych.

     Przewodniczàca Komisji
 dr n. farm. Lucyna Samborska
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UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3
XXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etu
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2010Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2010Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2010Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2010Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2010

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856.) XXVI Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co
nast´puje :

§ 1

Zjazd zatwierdza bilans POIA na dzieƒ 31 grudnia 2010 roku przedstawio-
ny przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà w Rzeszowie oraz
sprawozdanie z realizacji bud˝etu za 2010 rok Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej.

§ 2

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

   Przewodniczàcy Zjazdu              Sekretarze
mgr farm. Witold Prokopiak     mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

            mgr farm. Maria Wójcik
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UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4
XXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´-w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´-w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´-w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´-w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´-
gowej Izby Aptekarskiej na rok 2011gowej Izby Aptekarskiej na rok 2011gowej Izby Aptekarskiej na rok 2011gowej Izby Aptekarskiej na rok 2011gowej Izby Aptekarskiej na rok 2011

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856) XXVI Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co
nast´puje :

§ 1
Zjazd uchwala i przyjmuje do realizacji preliminarz bud˝etowy POIA na

rok 2011 przedstawiony przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà.

§ 2
Za wykonanie bud˝etu czyni si´ odpowiedzialnà Podkarpackà Okr´gowà

Rad´ Aptekarskà w Rzeszowie.

§ 3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

   Przewodniczàcy Zjazdu              Sekretarze
mgr farm. Witold Prokopiak     mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

            mgr farm. Maria Wójcik



BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)44

UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5
XXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia  Regulaminu wyboru delegatów  na okr´gowe zjazdyw sprawie: uchwalenia  Regulaminu wyboru delegatów  na okr´gowe zjazdyw sprawie: uchwalenia  Regulaminu wyboru delegatów  na okr´gowe zjazdyw sprawie: uchwalenia  Regulaminu wyboru delegatów  na okr´gowe zjazdyw sprawie: uchwalenia  Regulaminu wyboru delegatów  na okr´gowe zjazdy
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz przebiegu zebraƒ rejonowych.Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz przebiegu zebraƒ rejonowych.Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz przebiegu zebraƒ rejonowych.Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz przebiegu zebraƒ rejonowych.Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz przebiegu zebraƒ rejonowych.

Na podstawie art. 27 pkt  4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.  Nr 136 r. poz. 856 ) XXVI Zjazd
Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala,
co nast´puje:

§ 1

Zjazd uchwala Regulamin wyboru delegatów na okr´gowe zjazdy Pod-
karpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz przebiegu zebraƒ rejonowych
o treÊci stanowiàcej za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y.

§ 2

Zjazd równoczeÊnie uchyla Regulamin wyboru delegatów na okr´gowe
zjazdy  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz przebiegu zebraƒ
rejonowych uchwalony Uchwa∏à Nr  8  XXI Okr´gowego Zjazdu  Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia
2007 roku

§ 3

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

   Przewodniczàcy Zjazdu              Sekretarze
mgr farm. Witold Prokopiak     mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

            mgr farm. Maria Wójcik
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Regulamin wyboru delegatówRegulamin wyboru delegatówRegulamin wyboru delegatówRegulamin wyboru delegatówRegulamin wyboru delegatów
na okr´gowe zjazdy POIAna okr´gowe zjazdy POIAna okr´gowe zjazdy POIAna okr´gowe zjazdy POIAna okr´gowe zjazdy POIA

oraz przebiegu zebraƒ rejonowychoraz przebiegu zebraƒ rejonowychoraz przebiegu zebraƒ rejonowychoraz przebiegu zebraƒ rejonowychoraz przebiegu zebraƒ rejonowych

§ 1
Obszar dzia∏ania okr´gowej izby aptekarskiej, Podkarpacka Okr´gowa Rada
Aptekarska dzieli  na rejony wyborcze.

§ 22
Liczb´ delegatów na okr´gowe zjazdy aptekarzy, wybieranych z poszcze-
gólnych rejonów ustala Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska, przy
uwzgl´dnieniu wytycznych zawartych w uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej,
okreÊlajàcej proporcje pomi´dzy iloÊcià cz∏onków izby do iloÊci delegatów.

§ 3
1. Zebrania rejonowe zwo∏uje PORA, delegujàc jednoczeÊnie ze swojego grona

osob´ odpowiedzialnà za przeprowadzenie i prawid∏owy przebieg zebrania.
2. O terminie, miejscu i celu zebrania rejonowego farmaceuci danego rejonu

powinni byç zawiadomieni co najmniej 14 dni wczeÊniej.
§ 4

1. W zawiadomieniu, o którym  mowa w par. 3 ust. 2 nale˝y podaç dwa
terminy jego odbycia.

2. Zebranie odbywa si´ w pierwszym terminie, je˝eli uczestniczy w nim co
najmniej po∏owa cz∏onków okr´gowej izby aptekarskiej z danego rejonu.

3. W drugim terminie, zebranie odbywa si´ przy faktycznej liczbie cz∏onków
okr´gowej izby aptekarskiej z danego rejonu, przyby∏ych na zebranie.

4. Liczb´ uczestników zebrania ustala si´ na podstawie listy obecnoÊci.
§ 5

1. Czynne prawo wyborcze przys∏uguje wszystkim cz∏onkom izby z danego
rejonu  z wy∏àczeniem farmaceutów,  którym zawieszono prawo wykony-
wania zawodu.

2. Bierne prawo wyborcze przys∏uguje wszystkim cz∏onkom izby danego rejonu
z wy∏àczeniem farmaceutów ukaranych przez sàd aptekarski kara upom-
nienia, nagany lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu – w okresie
odbywania kary.

§ 6
1. Kandydatów na delegatów zg∏aszajà cz∏onkowie zebrania rejonowego

ustnie lub pisemnie.
2. Zg∏oszenie powinno zawieraç:

1) imi´ i nazwisko kandydata,
2) informacj´ czy jest on pracownikiem czy pracodawcà,
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3) imi´ i nazwisko zg∏aszajàcego, a przy zg∏oszeniu pisemnym tak˝e jego
podpis.

3. Zg∏oszony kandydat obowiàzany jest oÊwiadczyç ustnie lub na piÊmie czy
wyra˝a zgod´ na kandydowanie i czy nie ma przeszkód do kandydowania.

4. Farmaceuci, którzy nie b´dà mogli uczestniczyç osobiÊcie w zebraniu
rejonowym, a zostanà zg∏oszeni jako kandydaci na delegata na zjazd spra-
wozdawczo wyborczy, winni przed terminem zebrania rejonowego z∏o˝yç
pisemne oÊwiadczenie, w którym wyra˝a zgod´ na kandydowanie oraz za-
pewnià, ̋ e nie ma przeszkód do kandydowania. OÊwiadczenie winni przes∏aç
do biura izby aptekarskiej w terminie 7 dni przed datà zebrania rejonowego.

5. Uczestniczy zebrania rejonowego przed g∏osowaniem, majà prawo
zadawania pytaƒ kandydatom na delegatów.

§ 7
1. Nazwiska kandydatów umieszcza si´ na kartach do g∏osowania w porzàdku

alfabetycznym.
2. Karty do g∏osowania, opatrzone pieczàtkà okr´gowej izby aptekarskiej,

powinny zawieraç informacje o liczbie delegatów wybieranych na zebraniu
oraz wymaganej minimalnej liczbie skreÊleƒ aby g∏os by∏ wa˝ny.

3. G∏osowanie na zg∏oszonych kandydatów odbywa si´ przez skreÊlenie na
karcie do g∏osowania nazwisk tych kandydatów, na których g∏osujàcy nie
chce oddaç g∏osu.

4. G∏os jest niewa˝ny wówczas, gdy na karcie do g∏osowania zostaje nie
skreÊlona wi´ksza iloÊç nazwisk kandydatów ni˝ przewidziana liczba
mandatów z danego okr´gu uwidoczniona na karcie.

5. Oddanie g∏osu nast´puje przez osobiste wrzucenie karty do g∏osowania
do urny wyborczej.

6. Delegatami na okr´gowy zjazd zostanà wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali
najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów.

7. Wyboru delegatów na zjazdy dokonuje si´ zwyk∏a wi´kszoÊcià g∏osów.

§ 8
1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie i prawid∏owy przebieg zebrania

rejonowego sprawdza list´ obecnoÊci celem wyznaczenia terminu zebrania
rejonowego.

2. Po wyznaczeniu terminu zebrania rejonowego osoba odpowiedzialna
zarzàdza wybór przewodniczàcego zebrania, protokolanta oraz cz∏onków
komisji skrutacyjnej.

3. Cz∏onkowie Komisji skrutacyjnej nie mogà kandydowaç w wyborach na
delegatów na zjazdy.

4. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie i prawid∏owy przebieg zebrania
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rejonowego przekazuje Komisji skrutacyjnej karty do g∏osowania przygoto-
wane przez biuro w∏aÊciwej miejscowo okr´gowej izby aptekarskiej.

§ 9
1. Przewodniczàcy zebrania otwiera zebranie rejonowe i zarzàdza g∏osowanie.
2. Komisja skrutacyjna przygotowuje i rozdaje uczestnikom zebrania

rejonowego karty do g∏osowania, zbiera karty do g∏osowania do zamkni´-
tych urn wyborczych, przelicza g∏osy, ustala wyniki wyborów i przedstawia
je uczestnikom zebrania rejonowego.

3. G∏osowanie odbywa si´ zgodnie z zapisami §5, §6 i §7.
4. Komisja skrutacyjna z przebiegu g∏osowania sporzàdza protokó∏, który

podpisujà wszyscy jej cz∏onkowie.
5. W sporzàdzonym protokole Komisja skrutacyjna okreÊla:

1) liczb´ cz∏onków izby z danego rejonu uprawnionych do g∏osowania,
2) liczb´ uczestników zebrania, którzy wzi´li udzia∏ w g∏osowaniu,
3) liczb´ oddanych g∏osów wa˝nych i niewa˝nych oraz liczb´ g∏osów

oddanych na poszczególnych kandydatów,
4) imiona i nazwiska wybranych delegatów.

6. Komisja skrutacyjna odczytuje protokó∏ wszystkim uczestnikom zebrania
rejonowego.

7. Protokó∏ po odczytaniu podpisujà przewodniczàcy zebrania, protokolant
i cz∏onkowie Komisji skrutacyjnej.

8. Z przebiegu zebrania rejonowego protokolant sporzàdza protokó∏, który
podpisuje przewodniczàcy zebrania.

9. Na dwa tygodnie przed planowanym terminem zjazdu biuro POIA umieszcza
na stronie internetowej POIA komplet dokumentów na zjazd. Delegaci
zobowiàzani sà do zapoznania si´ ze wszystkimi opublikowanymi
materia∏ami. W tym samym terminie biuro POIA przesy∏a ka˝demu
delegatowi zaproszenie na zjazd wraz z porzàdkiem obrad oraz innymi
materia∏ami wskazanymi przez PORA. W zaproszeniu umieszcza si´
informacje o miejscu i terminie odbioru mandatu na zjazd.

10. Mandat opisany w §9 ust. 9 delegat otrzymuje raz na cztery lata i jest on
wa˝ny na okres danej kadencji.

§ 1010
Po zakoƒczeniu zebrania przewodniczàcy zebrania przekazuje niezw∏ocznie
ca∏à dokumentacj´ do siedziby w∏aÊciwej miejscowo okr´gowej izby aptekar-
skiej.

§ 11
1. Mandat delegata trwa cztery lata.
2. Delegat przestaje pe∏niç swoje funkcje przed up∏ywem kadencji jedynie

w przypadku:
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1) Êmierci,
2) skreÊlenia z listy cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej,
3) zrzeczenia si´ mandatu,
4) odwo∏ania przez farmaceutów tego rejonu, z którego zosta∏ wybrany

na delegata,
5) odwo∏ania przez Podkarpacka Okr´gowà Rad´ Aptekarskà w sytuacji

zatajenia przez delegata informacji o prawomocnym ukaraniu go przez
Sàd Aptekarski.

§ 12
1. Zrzeczenie si´ funkcji delegata musi byç uzasadnione i z∏o˝one na piÊmie

skierowanym do miejscowo okr´gowej rady aptekarskiej.
2. Odwo∏anie delegata na okr´gowy zjazd nast´puje na rejonowym zebraniu

bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy cz∏on-
ków danego rejonu wyborczego izby,  posiadajàcych czynne prawo wyborcze.

3. Wniosek o odwo∏anie delegata na okr´gowy zjazd wraz z uzasadnieniem
powinien byç zg∏oszony do okr´gowej rady aptekarskiej przez co najmniej
1/5 cz∏onków rejonu wyborczego tego delegata.

4. Okr´gowa rada aptekarska, po rozpatrzeniu wniosku, w drodze uchwa∏y
zwo∏uje  w terminie 14 dni zebranie rejonu wyborczego, z terenu którego
wp∏ynà∏ wniosek.

5. Odwo∏anie delegata na okr´gowy zjazd przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´
Aptekarskà nast´puje z urz´du z chwilà uzyskania wiadomoÊci o zatajeniu
przez niego informacji o prawomocnym ukaraniu przez Sàd Aptekarski.
Odwo∏anie takie nast´puje w drodze uchwa∏y Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej.

6. Odwo∏anie delegata na okr´gowy zjazd pociàga za sobà utrat´ przez niego
cz∏onkostwa w organach izby aptekarskiej oraz stanowisk funkcyjnych
w tych organach

§ 13
1. Wybory uzupe∏niajàce delegata lub delegatów na okr´gowy zjazd og∏asza

okr´gowa rada aptekarska w przypadku odwo∏ania delegata.
2. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci opisanych w par. 11 ust. pkt 1,2 i 3

nie przeprowadza si´ wyborów uzupe∏niajàcych. Okr´gowy zjazd obraduje
przy zmniejszonej tymi okolicznoÊciami liczbie delegatów.

§ 14
Niniejszy regulamin mo˝e byç zmieniony w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.

§ 15
Regulamin wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2011 roku.
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UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6UCHWA¸A NR 6
XXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓWXXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU  DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegow sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegow sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegow sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegow sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego
Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.

Na podstawie art. 27 pkt  4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.  Nr 136 r. poz. 856 ) XXVI Zjazd
Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala,
co nast´puje:

§ 1

Zjazd uchwala Regulamin Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego Zjazdu De-
legatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej o treÊci stanowiàcej
za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y.

§ 2

Zjazd równoczeÊnie uchyla Regulamin Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego
Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwalony
Uchwa∏à Nr 5 XXV Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2010 roku

§ 3

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

   Przewodniczàcy Zjazdu              Sekretarze
mgr farm. Witold Prokopiak     mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

            mgr farm. Maria Wójcik
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Regulamin Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegoRegulamin Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegoRegulamin Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegoRegulamin Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowegoRegulamin Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego
Zjazdu DelegatówZjazdu DelegatówZjazdu DelegatówZjazdu DelegatówZjazdu Delegatów

ROZDZIA¸ IROZDZIA¸ IROZDZIA¸ IROZDZIA¸ IROZDZIA¸ I
Przepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólne

§ 1
1. Najwy˝szà w∏adzà okr´gowej izby aptekarskiej jest okr´gowy zjazd apte-

karzy.
2. Zjazd okr´gowej izby aptekarskiej obraduje i dzia∏a zgodnie z przepisami

ustawy o izbach aptekarskich oraz tego regulaminu.
3. Okr´gowa rada aptekarska zwo∏uje corocznie okr´gowy zjazd aptekarzy,

a co 4 lata zjazd sprawozdawczo - wyborczy. Delegaci powinni byç
powiadomieni o terminie i miejscu okr´gowego zjazdu przynajmniej na 14
dni przed tym terminem – pisemnie w tym: fax, poczta elektroniczna.
Zawiadomienie o drugim terminie Zjazdu zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu,
jest zamieszczane jednoczeÊnie z zawiadomieniem o pierwszym terminie
Zjazdu.

4. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd aptekarzy zwo∏uje okr´gowa rada aptekarska:
1) z w∏asnej inicjatywy,
2) na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej,
3) na wniosek okr´gowej komisji rewizyjnej,
4) na wniosek przynajmniej 1/5 cz∏onków okr´gowej izby aptekarskiej.

5. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd aptekarzy powinien byç zwo∏any w ciàgu
miesiàca od dnia wp∏ywu wniosku w sprawie jego zwo∏ania.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczàce okr´gowego zjazdu
aptekarzy majà odpowiednie zastosowanie do zjazdu sprawozdawczo -
wyborczego.

§ 2
Okr´gowy zjazd aptekarzy w szczególnoÊci:
1. Podejmuje uchwa∏y w sprawach obj´tych zakresem dzia∏ania izby,
2. Uchwala bud˝et i ustala zasady gospodarki finansowej izby,
3. Rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okr´gowej rady

aptekarskiej, okr´gowej komisji rewizyjnej, okr´gowego sàdu aptekarskiego
i okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej,

4. Uchwala regulaminy organów izby, z wy∏àczeniem okr´gowego sàdu
aptekarskiego,

5. Ustala liczb´ cz∏onków organów izby i zast´pców rzecznika odpowie-
dzialnoÊci zawodowej,
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6. Dokonuje wyboru prezesa, okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci za-
wodowej, jego zast´pców, cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej, cz∏onków
okr´gowej komisji rewizyjnej, cz∏onków okr´gowego sàdu aptekarskiego,

7. Dokonuje wyboru delegatów na  Krajowy Zjazd Aptekarzy.

§ 3
1. W okr´gowym zjeêdzie biorà udzia∏ z g∏osem stanowiàcym delegaci wybrani

na zebraniach rejonowych.
2. W okr´gowym zjeêdzie  sprawozdawczo - wyborczym uczestniczà tak˝e,

z g∏osem doradczym, nie b´dàcy delegatami cz∏onkowie ust´pujàcych orga-
nów izby oraz zaproszeni przez Prezesa ORA goÊcie.

3. Delegatów wybiera si´ i odwo∏uje na zebraniach zwo∏ywanych w poszcze-
gólnych rejonach obejmujàcych cz´Êç obszaru dzia∏ania izby. Zasady
podzia∏u izby na rejony ustala okr´gowa rada aptekarska.

4. Mandat delegata trwa 4 lata.

§ 4
1. Uczestnik Zjazdu stwierdza swà obecnoÊç na obradach podpisaniem listy

obecnoÊci.
2. Lista obecnoÊci stanowi integralnà cz´Êç dokumentów Zjazdu.
3. Inne osoby mogà uczestniczyç w obradach za zgodà Prezesa ORA lub

Przewodniczàcego obrad jeÊli nie zak∏óci to porzàdku obrad.
4. Delegaci biorà udzia∏ w obradach Zjazdu osobiÊcie z prawem jednego g∏osu

i osobiÊcie biorà udzia∏ w g∏osowaniu.
5. G∏osowania jawne odbywajà si´ mandatami, a tajne – na przewidzianych

do tego i specjalnie oznaczonych kartach do g∏osowania lub za pomocà
urzàdzeƒ elektronicznych.

6. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç g∏osowania w formie elektronicznej we wszystkich
sprawach obj´tych porzàdkiem obrad.

§ 5
1. Zjazd jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwa∏, je˝eli zosta∏

prawid∏owo zwo∏any oraz bierze w nim udzia∏ co najmniej po∏owa ogólnej
liczby delegatów (tzw. quorum).

2. Istnieje mo˝liwoÊç zwo∏ania zjazdu w drugim terminie w tym równie˝ w tym
samym dniu na który zwo∏ano Zjazd pierwotnie. Zjazd ten jest prawomocny
i zdolny do podejmowania uchwa∏ niezale˝nie od liczby delegatów obec-
nych na zjeêdzie.

3. W trybie przewidzianym dla podejmowania uchwa∏ Zjazd mo˝e podejmo-
waç lub przyjmowaç:
1) rezolucje  –  zawierajàce wezwanie skierowane do okreÊlonego adresata

o podj´cie wskazanego w rezolucji dzia∏ania,
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2) oÊwiadczenie  –  wyra˝ajàce stanowisko Zjazdu w okreÊlonej sprawie,
3) deklaracje  –  zawierajàce wol´ okreÊlonego post´powania,
4) apele  –  zawierajàce wezwanie do okreÊlonego zachowania si´, podj´cia

inicjatywy lub zadania.

Rozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ II
Wybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisji

§ 6
1. Zjazd otwiera Prezes Okr´gowej Rady Aptekarskiej lub wyznaczony przez

niego zast´pca, przeprowadza wybory Przewodniczàcego Zjazdu, z-cy
Przewodniczàcego i dwóch Sekretarzy, tworzàcych Prezydium Zjazdu.

2. Wybory cz∏onków Prezydium Zjazdu odbywajà si´ w g∏osowaniu jawnym,
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. Kandydatów na przewodniczàcego, jego
zast´pc´ i sekretarza proponuje otwierajàcy Zjazd oraz uczestniczàcy
w Zjeêdzie delegaci.

3. Prezydium Zjazdu kieruje pracami zjazdu zgodnie z regulaminem obrad
i w oparciu o zatwierdzony porzàdek obrad, a w szczególnoÊci:
1) czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjazdu oraz po-

rzàdku na sali obrad,
2) kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porzàdkiem obrad,
3) zarzàdza g∏osowanie w sprawach, które wymagajà rozstrzygni´cia w tym

trybie,
4) og∏asza wyniki g∏osowania.

4. Delegaci, mogà zaproponowaç zmian´ kolejnoÊci porzàdku obrad,
a w uzasadnionych przypadkach skreÊlenie z porzàdku proponowanych
punktów. Propozycje zmian muszà uzyskaç zwyk∏à wi´kszoÊç g∏osów.

§ 7
1. Po obj´ciu funkcji  Przewodniczàcy Zjazdu poddaje pod g∏osowanie  przyj´cie

porzàdku obrad oraz  regulaminu Zjazdu. Przyj´ty porzàdek obrad winien
byç podany do wiadomoÊci delegatów.

2. Po przyj´ciu porzàdku obrad dokonuje si´ wyboru nast´pujàcych komisji:
1) Mandatowej, która sprawdza wa˝noÊç mandatów do g∏osowania,
2) Regulaminowej, która czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regu-

laminu,
3) Wniosków i Uchwa∏, która przyjmuje propozycje w sprawie uchwa∏

i wniosków oraz przygotowuje projekty uchwa∏,
4) Wyborczej, która informuje o zasadach zg∏aszania kandydatur, przyjmuje

zg∏oszenia kandydatur na wszystkie stanowiska wybierane na Zebraniu,
sporzàdza listy kandydatów oraz przedstawia je Zebraniu,
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5) Skrutacyjnej, która  przygotowuje karty do g∏osowania, zbiera karty do
zamkni´tych urn, przelicza g∏osy i ustala wyniki wyborów oraz
przedstawia je Przewodniczàcemu Zebrania,

3. Sk∏ad iloÊciowy poszczególnych komisji ustala Zjazd w g∏osowaniu jawnym.
4. Cz∏onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogà kandydowaç w wyborach do

organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej i na delegatów na Krajowych Zjazd.

§ 8
BezpoÊrednio po dokonaniu wyborów komisji, Przewodniczàcy Zjazdu podaje
miejsce, w którym komisje b´dà pracowa∏y.

§ 9
1. Ka˝da Komisja, o której mowa w § 7 ust. 2 wybiera ze swego grona Przewod-

niczàcego i sekretarza.
2. Obrady komisji prowadzi jej Przewodniczàcy.
3. Obrady komisji sà protoko∏owane. Protokó∏ podpisujà Przewodniczàcy

i sekretarz i przekazujà go Przewodniczàcemu Zjazdu.
4. Wnioski Komisji zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
5. G∏osowanie odbywa si´ jawnie. Cz∏onkowie Komisji g∏osujàcy przeciw

wnioskowi majà prawo zg∏osiç swój sprzeciw do protoko∏u.

Rozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ III
Tryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisji

§ 10
1. Obrady Zjazdu  prowadzi przewodniczàcy Zjazdu lub jego zast´pca.
2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzajà wziàç udzia∏ w dyskusji nad okreÊlonym

punktem programu zg∏aszajà si´ do dyskusji u sekretarzy Zjazdu lub Prze-
wodniczàcego Zjazdu.

3. Przewodniczàcy Zjazdu  udziela g∏osu uczestnikom wed∏ug kolejnoÊci
zg∏oszeƒ.

4. Przewodniczàcy Zjazdu  mo˝e zwróciç uwag´ dyskutantowi, a po dwukrot-
nym upomnieniu – odebraç przemawiajàcemu g∏os.

5. Uczestnikowi Zjazdu nie wolno zabieraç g∏osu w dyskusji nad tà samà
sprawà wi´cej ni˝ dwa razy.

6. Je˝eli wymaga tego wzglàd na liczb´ uczestników zg∏aszajàcych si´ do
dyskusji, Przewodniczàcy Zjazdu mo˝e ograniczyç czas trwania wypowiedzi.

7. Wnioski i oÊwiadczenia nie wyg∏oszone podczas obrad sà sk∏adane na piÊmie
Komisji Uchwa∏ i Wniosków, z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy
i zostajà w∏àczone do protoko∏u Zjazdu.

53



BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)

§ 11
1. W sprawach formalnych przewodniczàcy udziela g∏osu poza kolejnoÊcià,

a wnioski w tych sprawach poddaje si´ pod g∏osowanie przed innymi
wnioskami.

2. Do wniosków formalnych zalicza si´ wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamkni´cie posiedzenia,
2) uchwalenie tajnoÊci posiedzenia,
3) uchwalenie tajnoÊci g∏osowania,
4) zamkni´cie listy mówców,
5) zamkni´cie dyskusji,
6) odwo∏anie do komisji,
7) g∏osowanie imienne,
8) zmian´ porzàdku obrad,
9) przeprowadzenie g∏osowania,
10) ograniczenie czasu przemówieƒ,
11) stwierdzenie quorum,
12) przeliczenie g∏osów,
13) reasumpcj´ g∏osowania.

3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wys∏uchaniu wnioskodawcy
i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

4. Prawo zg∏aszania wniosku formalnego majà delegaci Zjazdu.

§ 12
1. Po zamkni´ciu dyskusji nad projektami uchwa∏, wnioskami oraz propozy-cja-

mi zg∏oszonymi w toku dyskusji, Przewodniczàcy poddaje je pod g∏osowanie.
2. Od tej chwili mo˝na zabieraç g∏os tylko dla zg∏oszenia wniosku formalnego

o sposobie i porzàdku g∏osowania (i to jedynie przed wezwaniem delegatów
do g∏osowania).

3. W przypadku zg∏oszenia dwóch lub wi´cej wniosków w tej samej sprawie
w pierwszej kolejnoÊci poddaje si´ pod g∏osowanie wniosek najdalej idàcy,
o czym decyduje Przewodniczàcy.

4. Poprawki do wniosku g∏ównego nale˝y poddaç pod g∏osowanie  przed
g∏osowaniem nad tym samym wnioskiem.

5. Przed przystàpieniem do g∏osowania Przewodniczàcy informuje, które
wnioski i  w jakiej kolejnoÊci b´dà g∏osowane.

6. G∏osowanie odbywa si´ jawnie, a wnioski sà uchwalane zwyk∏a wi´kszoÊcià
g∏osów.

§ 13
1. Zjazd mo˝e podejmowaç uchwa∏y jedynie w sprawach zamieszczonych

w porzàdku obrad (podanym do wiadomoÊci delegatom) przy obecnoÊci
co najmniej po∏owy liczby delegatów.
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2. W drugim terminie Zjazd  (zwo∏any zgodnie z § 5 ust.2 Regulaminu) podej-
muje uchwa∏y niezale˝nie od  liczby delegatów bioràcych w nim udzia∏.

3. Uchwa∏y sà podejmowane zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, z wyjàtkiem uchwa∏,
których podj´cie wymaga zgodnie z prawem, innej kwalifikowanej wi´k-
szoÊci.

4. G∏osowanie w sprawach uchwa∏ odbywa si´ jawnie. G∏osy liczà sekretarze
Zjazdu.

Rozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IV
WYBORY CZ¸ONKÓW ORGANÓW OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJWYBORY CZ¸ONKÓW ORGANÓW OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJWYBORY CZ¸ONKÓW ORGANÓW OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJWYBORY CZ¸ONKÓW ORGANÓW OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJWYBORY CZ¸ONKÓW ORGANÓW OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

§ 14
1. Okr´gowy zjazd aptekarzy dokonuje wyboru: prezesa okr´gowej rady

aptekarskiej, okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej i jego
zast´pców, cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej, cz∏onków okr´gowego
sàdu aptekarskiego, cz∏onków okr´gowej komisji rewizyjnej oraz delegatów
na Krajowy Zjazd Aptekarzy. Osoby wybrane zostajà powo∏ane uchwa∏à
zjazdu do pe∏nienia poszczególnych funkcji z wyjàtkiem delegatów na
Krajowy Zjazd Aptekarzy.

2. Liczb´ cz∏onków poszczególnych organów (z wyjàtkiem liczby delegatów
na Krajowy Zjazd Aptekarzy) ustala okr´gowy zjazd aptekarzy.

3. Liczb´ delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy wybieranych na okr´gowym
zjeêdzie okreÊla  uchwa∏a Naczelnej Rady Aptekarskiej.

§ 15
1. Kandydatów zg∏asza si´ podczas zjazdu ustnie lub pisemnie.
2. Zg∏oszenie powinno zawieraç:
    1)imi´ i nazwisko kandydata,
    2)wskazanie stanowiska funkcyjnego lub organu, do którego kandyduje,
     3)imi´ i nazwisko zg∏aszajàcego (przy zg∏oszeniu pisemnym tak˝e podpis),
3. Kandydatur´ mo˝e zg∏osiç tylko cz∏onek zjazdu posiadajàcy czynne prawo

wyborcze.
4. Zg∏oszony kandydat posiadajàcy bierne prawo wyborcze, obowiàzany jest

oÊwiadczyç, czy wyra˝a zgod´ na kandydowanie. OÊwiadczenie to mo˝e
byç z∏o˝one pisemnie.

5. Uczestnicy  Zjazdu  mogà zadawaç pytania zg∏oszonym kandydatom.
6. Kandydaci do funkcji prezesa ORA mogà przedstawiç programu dzia∏ania

w danej kadencji.
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§ 16
1. Wyboru Prezesa ORA  i Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-

dowej dokonuje si´ w pierwszej kolejnoÊci.
2. Oddanie g∏osu wyborczego odbywa si´ przez wrzucenie kart do g∏osowania

do urny.
§ 17

1. Wybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej dokonywane sà
w g∏osowaniu tajnym spoÊród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Komisja wyborcza informuje o zasadach zg∏aszania kandydatur, przyjmuje
zg∏oszenia kandydatur, a tak˝e bada czy zg∏oszenia dokona∏y osoby upraw-
nione oraz  czy nie zachodzà przeszkody prawne do wyboru kandydatów
wynikajàce z ustawy, sporzàdza list´ kandydatów i przedstawia je Zjazdowi.

3. Zamkni´cie i przyj´cie listy delegatów, o której mowa w ust. 2, nast´puje
w g∏osowaniu jawnym, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.

§ 18
1. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do g∏osowania opatrzone pieczàtkà

Okr´gowej Izby Aptekarskiej, na których umieszczone sà w porzàdku alfa-
betycznym nazwiska i imiona kandydatów. Karty do g∏osowania powinny
zawieraç informacje o wymaganej minimalnej liczbie skreÊleƒ, aby g∏os by∏
wa˝ny.

2. Komisja skrutacyjna rozdaje delegatom karty do g∏osowania, zbiera karty
do zamkni´tych urn wyborczych wg listy obecnoÊci, przelicza g∏osy, ustala
wyniki wyborów oraz przedstawia je Zjazdowi.

3. Z przebiegu wyborów komisja skrutacyjna sporzàdza protokó∏, który pod-
pisujà wszyscy jej cz∏onkowie.

4. Komisja skrutacyjna w sporzàdzonym protokole okreÊla:
     1) liczb´ uczestników Zjazdu uprawnionych do g∏osowania,
     2) liczb´ uczestników Zjazdu, którzy wzi´li udzia∏  w g∏osowaniu,
   3) liczb´ oddanych g∏osów wa˝nych i niewa˝nych oraz liczb´ g∏osów

oddanych na ka˝dego kandydata.

§ 19
1. Wyboru Prezesa ORA oraz Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci

Zawodowej dokonuje si´ bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów (50% + 1).
2. W przypadku, gdy ˝aden z kandydatów na stanowiska wymienione w ust.

1 nie uzyska bezwzgl´dnej wi´kszoÊci g∏osów – zarzàdza si´ ponowne
g∏osowanie.

3. W ponownym g∏osowaniu uczestniczy tylko dwóch kandydatów, którzy
otrzymali najwi´kszà liczb´ g∏osów.
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4. W ponownym g∏osowaniu zwyci´˝a ten z kandydatów, który uzyska wi´kszà
liczb´ g∏osów.

5. W przypadku, gdy w drugim g∏osowaniu obaj kandydaci otrzymajà takà
samà liczb´ g∏osów, zarzàdza si´ dodatkowe g∏osowanie jawne dla rozstrzy-
gni´cia, który z kandydatów zostaje wybrany.

§ 20
Wybory cz∏onków pozosta∏ych organów  Okr´gowej Izby Aptekarskiej

oraz delegatów na Krajowy Zjazd dokonuje si´  zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
Za wybranych uwa˝a si´ tych kandydatów, którzy otrzymali w kolejnoÊci
najwi´kszà liczb´ g∏osów.

W przypadku, gdy dwóch lub wi´cej kandydatów otrzyma t´ samà liczb´
g∏osów, a ostatni z nich znajduje si´ na liÊcie na miejscu dalszym ni˝ przewiduje
liczba miejsc do obsadzenia w danym organie izby lub liczba delegatów
wybieranych na Zjeêdzie, zarzàdza si´ dodatkowe g∏osowanie dla rozstrzy-
gni´cia, który (którzy) z kandydatów  zostaje wybrany.

§ 21
Po wyczerpaniu porzàdku obrad Przewodniczàcy Okr´gowego Zjazdu

og∏asza jego zamkni´cie.

Rozdzia∏ VRozdzia∏ VRozdzia∏ VRozdzia∏ VRozdzia∏ V
Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,

oraz cz∏onków organów.oraz cz∏onków organów.oraz cz∏onków organów.oraz cz∏onków organów.oraz cz∏onków organów.

§ 22
Odwo∏anie delegata  na okr´gowy zjazd aptekarzy pociàga za sobà utrat´
przez niego cz∏onkostwa w organach izby aptekarskiej oraz stanowisk fun-
kcyjnych w tych organach.

§ 23
1. Odwo∏anie cz∏onka organów  okr´gowej izby aptekarskiej oraz delegata

na Krajowy Zjazd Aptekarzy mo˝e nastàpiç na nadzwyczajnym  lub okr´go-
wym zjeêdzie aptekarzy,  który podejmuje decyzj´ bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià
g∏osów, w obecnoÊci co najmniej  po∏owy osób uprawnionych do g∏osowania.

2. Wniosek o odwo∏anie cz∏onka organów okr´gowej izby aptekarskiej oraz
delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy wraz z uzasadnieniem powinien byç
z∏o˝ony  w okr´gowej radzie aptekarskiej przez co najmniej 1/5 delegatów
lub 1/5 cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej.
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§ 24
1. Odwo∏ania ze stanowisk funkcyjnych w organach Okr´gowej Izby Aptekar-

skiej (za wyjàtkiem Prezesa oraz Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
zawodowej) mo˝e dokonaç organ, który dokona∏ wyboru na to stanowisko.
Po przeprowadzeniu g∏osowania podejmuje si´ stosownà uchwa∏´ o odwo-
∏aniu danej osoby.

2.Odwo∏ania  ze stanowisk  prezesa okr´gowej rady aptekarskiej oraz okr´go-
wego orzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej mo˝e dokonaç odpowied-
nio nadzwyczajny lub okr´gowy zjazd aptekarzy, który podejmuje decyzj´
wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy osób uprawnio-
nych do g∏osowania.

3.Wniosek o odwo∏anie prezesa okr´gowej rady aptekarskiej oraz rzecznika
odpowiedzialnoÊci zawodowej wraz z uzasadnieniem powinien byç zg∏oszo-
ny okr´gowej radzie aptekarskiej przez co najmniej po∏ow´ delegatów lub
po∏ow´ cz∏onków okr´gowej izby aptekarskiej.

§ 25
Przyj´cie wniosków w sprawie odwo∏ywania organów, cz∏onków organów
izb aptekarskich, delegatów na zjazd oraz ze stanowisk funkcyjnych odbywa
si´ w g∏osowaniu tajnym.

§ 26
Osobie, wobec której wyst´puje si´ o odwo∏anie, nale˝y umo˝liwiç zaj´cie
stanowiska w sprawie wniosku o odwo∏anie przed g∏osowaniem w tej sprawie.

§ 27
1. Nadzwyczajny lub okr´gowy zjazd aptekarzy mo˝e odwo∏aç ka˝dy organ

okr´gowej izby aptekarskiej (poza okr´gowym zjazdem aptekarzy) w ca∏oÊci,
bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci 2/3 delegatów uprawnio-
nych do g∏osowania.

2. Wniosek o odwo∏anie organu okr´gowej izby aptekarskiej wraz z uzasadnie-
niem powinien byç zg∏oszony okr´gowej radzie aptekarskiej przez co naj-
mniej po∏ow´ delegatów lub po∏ow´ cz∏onków okr´gowej izby aptekarskiej.

3. W sprawach wskazanych w § 27 ust 1 i 2 nie stosuje si´ zapisów § 5 ust 2
Regulaminu.

§ 28
G∏osowania zarzàdza oraz og∏asza ich wyniki Przewodniczàcy Zjazdu.

§ 29
1. G∏osowania przeprowadza oraz ustala ich wyniki komisja skrutacyjna.
2. Z przebiegu g∏osowaƒ komisja skrutacyjna sporzàdza protokó∏, który podpi-

sujà wszyscy jej cz∏onkowie.
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3. Komisja skrutacyjna w sporzàdzonym protokole obowiàzana jest okreÊliç:
    – liczb´ uczestników Zjazdu uprawnionych do g∏osowania;
    – liczb´ uczestników Zjazdu, którzy wzi´li udzia∏ w g∏osowaniu;
    – liczb´ g∏osów oddanych za i przeciw odwo∏aniu.

§ 30
Do wa˝noÊci g∏osowania o odwo∏anie organów samorzàdu aptekarskiego,
cz∏onków organów samorzàdu aptekarskiego oraz delegatów na zjazdy oraz
ze stanowisk funkcyjnych wymaga si´ tajnoÊci g∏osowania.

   Rozdzia∏ VIRozdzia∏ VIRozdzia∏ VIRozdzia∏ VIRozdzia∏ VI
Wybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàce

§ 31
1. Wybory uzupe∏niajàce delegata (ów) na Krajowy Zjazd Aptekarzy og∏asza

okr´gowa rada aptekarska w przypadku:
    – uzyskania informacji o wygaÊni´ciu mandatu,
    – odwo∏ania delegata.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywajà si´ w czasie najbli˝szego

okr´gowego zjazdu aptekarzy w tym równie˝ w czasie Zjazdu na którym
dokonano odwo∏ania uprzednio wybranego delegata.

§ 32
1. Wybory uzupe∏niajàce cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej og∏asza

okr´gowa rada aptekarska w przypadku:
    – uzyskania informacji o wygaÊni´ciu mandatu,
    – odwo∏ania cz∏onka.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywajà si´ w czasie najbli˝szego nad-

zwyczajnego lub okr´gowego zjazdu aptekarzy, w tym równie˝ w czasie
Zjazdu, na którym dokonano odwo∏ania uprzednio wybranego cz∏onka
Rady.

§ 33
Wybory uzupe∏niajàce na stanowisko prezesa okr´gowej rady aptekarskiej
oraz okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej odbywajà si´
w czasie nadzwyczajnego lub okr´gowego zjazdu aptekarzy.

§ 34
Do wyborów uzupe∏niajàcych, o których mowa w § 31 -  33 stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy Rozdzia∏u IV niniejszego regulaminu.
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Rozdzia∏ VIIRozdzia∏ VIIRozdzia∏ VIIRozdzia∏ VIIRozdzia∏ VII

Przepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy koƒcowe

§ 35
Sprawy dotyczàce sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w regulaminie
rozstrzyga Prezydium Okr´gowego Zjazdu.

§ 36
1. Z przebiegu obrad Okr´gowego Zjazdu sporzàdza si´ protokó∏, który

stanowi jedyny urz´dowy dokument Zjazdu, spisany przez sekretarzy
w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach. Protokó∏ winien zawieraç: dat´,
miejsce obrad,  liczby obecnych przedstawicieli i zaproszonych goÊci
(wed∏ug listy obecnoÊci), porzàdek obrad, przebieg wszystkich czynnoÊci
obejmujàcych sprawy obj´te porzàdkiem obrad, podj´te uchwa∏y, zg∏oszone
wnioski i sprzeciwy, przebieg i wyniki g∏osowania, oÊwiadczenia zg∏oszone
do protoko∏u, streszczenie przebiegu dyskusji z podaniem nazwisk jej
uczestników. Podpisujà go Przewodniczàcy i zast´pcy oraz sekretarze Zjazdu.
Protokó∏ winien byç sporzàdzony w ciàgu siedmiu dni od daty Zjazdu. Jeden
egzemplarz przesy∏a si´ do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

2. Integralnà cz´Êç protoko∏u Okr´gowego Zjazdu stanowià za∏àczone:
protokó∏ posiedzeƒ komisji, uchwa∏y podj´te przez Zjazd, lista obecnoÊci
uczestników i goÊci, listy wybranych: prezesa, okr´gowego rzecznika
odpowiedzialnoÊci zawodowej, jego zast´pców, cz∏onków okr´gowej rady
aptekarskiej, cz∏onków okr´gowej komisji rewizyjnej, cz∏onków okr´gowego
sàdu aptekarskiego, delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

3. Protokó∏  z Okr´gowego Zjazdu jest jawny dla cz∏onków Okr´gowej Izby
Aptekarskiej oraz przedstawicieli naczelnych organów Izy Aptekarskiej.

§ 37
Uchwa∏y podj´te przez Okr´gowy Zjazd Prezes Izby przekazuje  odpowiednim
instytucjom, organizacjom i urz´dom.

§ 38
Regulamin obrad wchodzi w ˝ycie z dniem uchwalenia przez Zjazd.
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StanowiskoStanowiskoStanowiskoStanowiskoStanowisko
XXVI Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVI Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVI Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVI Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXVI Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 rokuz dnia 7 kwietnia 2011 roku

w sprawie: wyra˝enia podzi´kowania dla Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie: wyra˝enia podzi´kowania dla Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie: wyra˝enia podzi´kowania dla Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie: wyra˝enia podzi´kowania dla Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie: wyra˝enia podzi´kowania dla Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
oraz Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiejoraz Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiejoraz Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiejoraz Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiejoraz Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

XXVI Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Rzeszowie dzia∏ajàc na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 19
kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856 ze
zm.) oraz par. 5 ust. 3 pkt  2 Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego
Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwalonego
przez XXVI Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA  w Rzeszowie dnia 7 kwietnia
2011 r.  przyjmuje nast´pujàce stanowisko:

1.

Delegaci XXVI Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie sk∏adajà podzi´kowania dla dr. Grzegorza
Kucharewicza – Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz dr. Aleksandra
Czarniawego – Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, a tak˝e
na ich r´ce dla wszystkich osób, które pracowa∏y i nadal pracujà  nad ustawà
refundacyjnà.

Delegaci wyra˝ajà nadziej´, ̋ e ustawa wejdzie w ̋ ycie w nied∏ugim czasie
i w ostatecznym kszta∏cie b´dzie dobra zarówno dla spo∏eczeƒstwa jak i sa-
tysfakcjonujàca dla aptekarzy.

    Przewodniczàcy Zjazdu    Sekretarze
mgr farm. Witold Prokopiak     mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska

            mgr farm. Maria Wójcik



BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)62

Posiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

Kolejne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej odby∏o si´ w Warszawie,
w dniu 17 marca bie˝àcego roku. Spotkanie prowadzi∏ Prezes NRA, dr Grzegorz
Kucharewicz. Wiodàcym tematem spotkania by∏y oczywiÊcie tematy zwiàzane
z ustawà  refundacyjnà, której drugie czytanie w Sejmie RP odbywa∏o si´
w∏aÊnie w dniu posiedzenia NRA.

G∏ównym jednak zagadnieniem by∏o omówienie i przyj´cie sprawozdania
finansowego NIA za rok 2010. W dyskusji szczegó∏owo omówiono nieomal
ka˝dy punkt tego preliminarza ze wzgl´du na kontrowersyjne w kilku przypad-
kach wydatki. Taka sama dyskusja toczy∏a si´ podczas omawiania poszcze-
gólnych pozycji planu wydatków na rok bie˝àcy. Rok ten musi przynieÊç pewne
oszcz´dnoÊci, na co zwróci∏a uwag´ przewodniczàca Naczelnej Komisji
Rewizyjnej, z uwagi na organizacj´ zjazdu krajowego aptekarzy. Trudno jednak
rezygnowaç z zaplanowania pewnych kwot zwiàzanych z utrzymywaniem
kontaktów z aptekarzami krajów Unii Europejskiej dla wymiany doÊwiadczeƒ.
Trudno te˝ wyobra˝alna by∏aby rezygnacja ze szkoleƒ w cyklach ciàg∏ego
kszta∏cenia przeprowadzanych w sposób internetowy, bezp∏atny dla
wszystkich cz∏onków zawodu. Tak samo te˝ nie mo˝na rezygnowaç z wydaƒ
jedynego czasopisma NIA jakim jest „Aptekarz Polski”, który chocia˝ wydawany
jest tylko w formie elektronicznej przynosi jednak znaczàce informacje
dla aptekarzy.

Zgromadzeni cz∏onkowie rady przeanalizowali zatrudnienie pracowników
biura NIA pod kàtem liczby etatów; zakresu obowiàzków i wynagrodzenia
poszczególnych pracowników – z informacji przekazanej przez Prezesa NRA
nie jest mo˝liwa rezygnacja z jakiejkolwiek liczby zatrudnionych.

Cz∏onkowie NRA przeg∏osowali podwy˝szenie cz´Êci sk∏adki cz∏onkowskiej
odprowadzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na rzecz NIA w roku 2011 –
wysokoÊç jej wynosiç b´dzie w bie˝àcym roku 7,30 z∏ od ka˝dego cz∏onka
izby aptekarskiej, zgodnie z uchwa∏à Krajowego Zjazdu Aptekarzy o jej walo-
ryzacji.

Po dyskusji przyj´to te˝ tzw. klucz wyborczy delegatów na okr´gowe
zjazdy aptekarskie (w przypadku iloÊci cz∏onków Podkarpackiej OIA iloÊç
delegatów wybieranych na zebraniach rejonowych wynosiç b´dzie 1 delegat
na 10 zarejestrowanych w rejonie wyborczym aptekarzy) oraz zjazd krajowy.
Liczba delegatów wybranych przez Okr´gowy Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd Aptekarski wynosiç b´dzie 1 Delegat na Zjazd Krajowy w stosunku do
100 cz∏onków izby aptekarskiej. Podkarpackà Izb´ Aptekarskà reprezentowaç
b´dzie wed∏ug tego klucza 12 delegatów.
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Krajowy Zjazd Aptekarzy zaplanowano na 19-21 stycznia 2012 roku,

wybrany komitet organizacyjny zaproponuje miejsce zjazdu w centralnej
Polsce. Do 5 grudnia br. muszà zakoƒczyç si´ wszystkie zjazdy okr´gowe, aby
mo˝na by∏o przekazaç materia∏y delegatom.

Omówiono te˝ tryb przyznawania prawa wykonywania zawodu dla m∏o-
dych farmaceutów, sprawa ta wià˝e si´ z przekazywaniem przez uczelnie
medyczne absolwentom zaÊwiadczeƒ jako swoistych przyrzeczeƒ wydania
dyplomu.

W sprawach ró˝nych podniesiono spraw´ powrotu do dyskusji i wniesienia
pod obrady Sejmu ustawy o zawodzie. Z tà ustawà wià˝e si´ równie˝ Kodeks
Etyki Aptekarza RP, treÊç projektu kodeksu zostanie ponownie przedstawiona
pod dyskusj´ Êrodowiska.

Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
              mgr farm. Lidia Czy˝
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Komunikat Naczelnej Izby AptekarskiejKomunikat Naczelnej Izby AptekarskiejKomunikat Naczelnej Izby AptekarskiejKomunikat Naczelnej Izby AptekarskiejKomunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej

Warszawa, 30 marca 2011 r.

     25 marca 2011 r. Sejm RP przyjà∏ rzàdowy projekt ustawy o refundacji
leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ̋ ywieniowego oraz
wyrobów medycznych. Za przyj´ciem w ca∏oÊci projektu ustawy refundacyjnej
w brzmieniu proponowanym przez sejmowà Komisj´ Zdrowia wraz z przyj´tym
poprawkami g∏osowa∏o 235 pos∏ów (202 z Platformy Obywatelskiej, 29 z Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego i 4 niezrzeszonych). Na tym samym posiedzeniu
Sejmu g∏osowano tez nad przyj´ciem zg∏oszonego w drugim czytaniu wniosku
pos∏a PiS Bols∏awa Piechy, dotyczàcego odrzucenia projektu ustawy w ca∏oÊci.
Wniosek ten zosta∏ drzucony.

Ustawa przes∏ana zosta∏a do Senatu RP. 1 kwietnia 2011 r. rozpatrzy jà
senacka Komisja Zdrowia.

     Pierwsze czytanie projektu ustawy o refundacji leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych odby∏o si´ 27 paêdziernika 2010 r. 14 grudnia 2010 r. powo∏ana
zosta∏a sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rzàdowego pro-
jektu tej ustawy, która zakoƒczy∏a prace 17 lutego 2011 r. W posiedzeniach
podkomisji uczestniczyli cz∏onkowie samorzàdu aptekarskiego. Pracami zespo-
∏u rzedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej kierowa∏ prezes Naczelnej Rady
Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz. Zarówno podkomisja nadzwyczajna,
jak i sejmowa Komisja Zdrowia uwzgl´dni∏y wiele postulatów samorzàdu
aptekarskiego, przyjmujàc poprawki popierane przez Naczelnà Izb´ Apte-
karskà. Podczas prac legislacyjnych w Senacie NIA zdecydowanie b´dzie dà˝yç
do zmiany niektórych zapisów tej ustawy.

dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej



BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)BIULETYN 2(183,184/2011)72

PosiedzeniePosiedzeniePosiedzeniePosiedzeniePosiedzenie
Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPrezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPrezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPrezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPrezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

W dniu 11 lutego 2011 roku odby∏o posiedzenie Prezydium PORA
prowadzone przez Prezesa, doktora Aleksandra Czarniawego. W posiedzeniu
uczestniczy∏a Naczelnik Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ, mgr farm.
Anna Gut.

Prezydium przede wszystkim omówi∏o sprawy bie˝àce, w tym najwa-
˝niejszym tematem by∏y zaleg∏oÊci sk∏adkowe w stosunku do samorzàdu.
Obecni cz∏onkowie Prezydium zdecydowali, ˝e cz∏onkowie Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej z nieuregulowanà sytuacjà finansowà za rok
2009 i kolejne nie b´dà otrzymywaç Biuletynów Informacyjnych do czasu
wyrównania sk∏adek.

Pani Naczelnik omówi∏a problemy wynikajàce z realizacji w aptekach
recept dla pacjentów ze specjalnymi uprawnieniami do otrzymywania Êrodków
farmaceutycznych (inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane,
zas∏u˝eni dawcy krwi i narzàdów). W realizacji recept wyst´puje wiele b∏´dów,
wynikajàcych z nieznajomoÊci wzorów legitymacji i zasad ekspedycji przez
osoby realizujàce recepty w aptekach – istnieje koniecznoÊç powtórzenia
omówienia tego tematy w materia∏ach informacyjnych POIA.

Podczas posiedzenia Prezydium postanowi∏o te˝ o druku prac poglà-
dowych osób na sta˝u specjalizacyjnym w Biuletynie Informacyjnym POIA;
sprawy bie˝àce przygotowawcze dwudziestolecie pracy samorzàdu na Pod-
karpaciu – w tym ustanowienie „z∏otych” i „srebrnych” sponsorów; sprawy
wydawnicze POIA oraz problemy wynikajàce ze spraw ˝yciowych cz∏onków
izby.

Sprawà wa˝nà, bulwersujàcà Êrodowisko aptekarskie sà okolicznoÊci
i formy wprowadzania w ˝ycie rozporzàdzeƒ ministerialnych zmieniajàcych
podstawowe uregulowania prawne pracy aptek (zmiany refundacyjne, wykazy
substancji recepturowych), powodujàcych ewentualne b∏´dy i pomy∏ki w pracy
apteki wynikajàce z przyczyn zupe∏nie od niej niezale˝nych.

Sekretarz Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
                          mgr farm. Lidia Czy˝
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PosiedzeniePosiedzeniePosiedzeniePosiedzeniePosiedzenie
Prezydium i Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPrezydium i Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPrezydium i Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPrezydium i Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPrezydium i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

W dniu 7 marca br., w siedzibie POIA odby∏o si´ kolejne posiedzenie
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, poprzedzone spotkaniem Prezy-
dium PORA. Obydwa posiedzenia prowadzi∏ Prezes PORA, dr n. farm. Alek-
sander Czarniawy.

Prezydium PORA omówi∏o tematy przygotowane na posiedzenie PORA
oraz sprawy bie˝àce, w tym przede wszystkim tematyk´ dotyczàcà indywidu-
alnych zaleg∏oÊci sk∏adkowych cz∏onków POIA; przyj´to te˝ harmonogram
wydawnictw POIA na pierwsze pó∏rocze 2011 roku i zaakceptowano wzory
materia∏ów przewidzianych dla delegatów XXVI Zjazdu w dniu 7 kwietnia.

Posiedzenie PORA rozpocz´∏o si´ omówieniem przez Prezesa, doktora
A. Czarniawego, stanu legislacji projektu tzw. „ustawy refundacyjnej”, która
zosta∏a ju˝ przyj´ta przez Podkomisj´ Zdrowia Sejmu RP.

W ciàgu dalszym porzàdku obrad dominowa∏a tematyka materia∏ów
przygotowanych na XXVI Zjazd Delegatów POIA. Zebrani przyj´li projekty
uchwa∏, których treÊç przedstawiona zostanie delegatom, przeanalizowali
przedstawiony bud˝et roku 2010 i preliminarz bud˝etowy na rok bie˝àcy.
Zaaprobowano te˝ kolejnoÊç zebraƒ rejonowych cz∏onków POIA w okresie
14-17 czerwca (rejony Tarnobrzeg, Krosno, PrzemyÊl, Rzeszów) oraz termin
i miejsce XXVII Zjazdu Sprawozdawczego/VI Zjazdu Wyborczego – Âwilcza
Nowy Dwór 3 paêdziernika br.

Ze wzgl´du na ma∏à iloÊç przekazywanych przez Biuro POIA informacji
dla aptek, cz∏onkowie zdecydowali odstàpiç od umowy z firmami informatycz-
nymi dotyczàcà obiegu wiadomoÊci.

Kolejnym tematem by∏o omówienie sytuacji osób, których pierwszy okres
edukacyjny zakoƒczy∏ si´ w dniu 31 grudnia 2010 roku, a które do chwili
obecnej, mimo imiennego wezwania, nie dostarczy∏y dokumentów potwier-
dzenia uczestnictwa w szkoleniu ciàg∏ym. Zdecydowano o przekazaniu w pier-
wszej kolejnoÊci spraw kierowników aptek, którzy nie dope∏nili tego obo-
wiàzku, do decyzji Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

Omówiono te˝ plebiscyt „Przyjazna Apteka” og∏oszony przez Gazet´ Co-
dziennà „Nowiny” – Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska przyj´∏a patronat
nad tym plebiscytem, cz∏onkowie Rady zwrócili uwag´ na czuwanie przez
wyznaczonych cz∏onków Prezydium, aby w publikacjach prasowych nie znalaz∏y
si´ elementy reklam aptek, ma byç to jedynie informacja o podstawowej
dzia∏alnoÊci placówki ze szczególnym wyeksponowaniem opieki farmaceutycznej.

Rada Aptekarska przyj´∏a te˝ uchwa∏´ o przyznaniu czterech praw samo-
dzielnego wykonywania zawodu dla m∏odych aptekarzy.

mgr farm. Lidia Czy˝ – sekretarz PORA
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Uchwa∏a Nr  36 /V/2011Uchwa∏a Nr  36 /V/2011Uchwa∏a Nr  36 /V/2011Uchwa∏a Nr  36 /V/2011Uchwa∏a Nr  36 /V/2011
Podkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowej

Rady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady Aptekarskiej
z dnia 7 marca 2011 rokuz dnia 7 marca 2011 rokuz dnia 7 marca 2011 rokuz dnia 7 marca 2011 rokuz dnia 7 marca 2011 roku

w sprawie:  stwierdzenia nie podlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutóww sprawie:  stwierdzenia nie podlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutóww sprawie:  stwierdzenia nie podlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutóww sprawie:  stwierdzenia nie podlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutóww sprawie:  stwierdzenia nie podlegania obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów

Na podstawie art.29 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia
1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 r. poz. 856) w zwiàzku
z par. 2 ust. 2 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku
w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hur-
towniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 132 poz. 1238),  Podkarpacka
Okr´gowa Rada Aptekarska uchwala co nast´puje:

§ 1
1. PORA stwierdza, ̋ e obowiàzkowi szkoleƒ ciàg∏ych nie podlegajà farmaceuci,

którzy przed ukoƒczeniem danego pi´cioletniego okresu edukacyjnego lub
w ciàgu dwóch lat nast´pnych, o które mo˝na by∏o przed∏u˝yç czas trwania
okresu edukacyjnego przesta∏y  wykonywaç zawód w aptece lub hurtowni
i nie zamierzajà go wykonywaç w przysz∏oÊci oraz osoby zatrudnione w NFZ
i WIF.

2. Zaprzestanie wykonywania zawodu oznacza zakoƒczenie zatrudnienia w ap-
tece lub hurtowni potwierdzone oÊwiadczeniem farmaceuty zgodnym z pra-
wdà i stanem faktycznym. W razie wàtpliwoÊci PORA mo˝e wezwaç farma-
ceut´ do przed∏o˝enia stosownych dokumentów np. kopii Êwiadectwa pracy.

3. OÊwiadczenie skierowane do Podkarpackiej Okr´gowej Radzie Aptekarskiej
nale˝y z∏o˝yç w biurze POIA w terminie trzech miesi´cy od daty zaprzestania
wykonywania zawodu. OÊwiadczenia z∏o˝one do chwili podj´cia niniejszej
uchwa∏y zachowujà swojà wa˝noÊç.

§ 2
W razie niedope∏nienia obowiàzku szkolenia ciàg∏ego przez osoby zatrud-

nione w aptece lub hurtowni, inne ni˝ opisane w § 1 ust. 1 i 2, Komisja nauki
i  szkoleƒ ciàg∏ych po przeprowadzonej analizie realizacji obowiàzku szkoleƒ
przez farmaceutów, sk∏ada sprawozdanie PORA, która w uzasadnionych
przypadkach mo˝e skierowaç wnioski do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej przy POIA dotyczàce naruszenia art. 89 e ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001r, tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 o izbach aptekarskich.

§ 3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

    Sekretarz PORA                               Prezes PORA
mgr farm. Lidia Czy˝                  dr n. farm. Aleksander Czrniawy
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Uchwa∏a Nr 37/V/2011Uchwa∏a Nr 37/V/2011Uchwa∏a Nr 37/V/2011Uchwa∏a Nr 37/V/2011Uchwa∏a Nr 37/V/2011
Podkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowejPodkarpackiej Okr´gowej

Rady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady AptekarskiejRady Aptekarskiej
z dnia 7 marca 2011 r.z dnia 7 marca 2011 r.z dnia 7 marca 2011 r.z dnia 7 marca 2011 r.z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie:  terminu zwo∏ania XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA –w sprawie:  terminu zwo∏ania XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA –w sprawie:  terminu zwo∏ania XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA –w sprawie:  terminu zwo∏ania XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA –w sprawie:  terminu zwo∏ania XXVII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA –
VI Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIA w Rzeszowie oraz zebraƒVI Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIA w Rzeszowie oraz zebraƒVI Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIA w Rzeszowie oraz zebraƒVI Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIA w Rzeszowie oraz zebraƒVI Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIA w Rzeszowie oraz zebraƒ
rejonowych aptekarzy.rejonowych aptekarzy.rejonowych aptekarzy.rejonowych aptekarzy.rejonowych aptekarzy.

Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2003 r. poz. 108 ), Podkarpacka
Okr´gowa Rada Aptekarska w Rzeszowie, uchwala co nast´puje:

§1
Postanawia si´ zwo∏aç XXVII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA - VI Zjazd
Sprawozdawczo Wyborczy Delegatów POIA w Rzeszowie w dniu 3
paêdziernika 2011 roku.

§2
1. Postanawia si´ zwo∏aç rejonowe zebrania aptekarzy w okresie od 14 czerwca

do 17 czerwca 2011 roku.
2. Zebranie rejonowe aptekarzy odb´dà si´ w rejonach:
- Rzeszów – dla aptekarzy z powiatu d´bickiego, kolbuszowskiego, le˝aj-
skiego, ∏aƒcuckiego, ropczycko-s´dziszowskiego, rzeszowskiego, strzy˝o-
wskiego.

- Krosno – dla aptekarzy z powiatu leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego,
jasielskiego, kroÊnieƒskiego, sanockiego,

- PrzemyÊl – dla aptekarzy z powiatu przemyskiego, lubaczowskiego, jaro-
s∏awskiego, przeworskiego

- Tarnobrzeg – dla aptekarzy z powiatu mieleckiego, tarnobrzeskiego, stalo-
wowolskiego, ni˝aƒskiego.

§3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

    Sekretarz PORA                               Prezes PORA
mgr farm. Lidia Czy˝                  dr n. farm. Aleksander Czrniawy
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dr n. farm. Krzysztof KmieçKrzysztof KmieçKrzysztof KmieçKrzysztof KmieçKrzysztof Kmieç – adiunkt
Katedry Farmakognozji Wydzia∏u Farma-
ceutycznego UJ. Twórca ekslibrisów o tematyce
farmaceutycznej, medycznej, przyrodniczej,
orientalnej, muzycznej i górskiej.

Przyjaciel naszej Izby Aptekarskiej.
Zmar∏ 13 marca 2011 roku.

NON OMNIS MORIAR...

Dnia 20.01.2011 r. odesz∏a na zawsze
kole˝anka, przyjació∏ka mgr farm. Wanda Tar-Wanda Tar-Wanda Tar-Wanda Tar-Wanda Tar-
kakakakaka. Urodzi∏a si´ 1.09. 1935 roku w Rzeczycy Okrà-
g∏ej – powiat Stalowa Wola. Po ukoƒczeniu Szko∏y
Powszechnej w Rzeczycy D∏ugiej, a nast´pnie
Liceum Ogólnokszta∏càcego w Rozwadowie roz-
pocz´∏a  w 1952 r. studia na Wydziale Farmaceu-
tycznym Akademii Medycznej w Lublinie. W 1957
r. po z∏o˝eniu pisemnych egzaminów otrzyma∏a
tytu∏ magistra farmacji. W tym samym roku zosta-
∏a zatrudniona w Rzeszowskim Zarzàdzie Aptek. Prac´ podj´∏a w Aptece
Spo∏ecznej w Rozwadowie, gdzie odby∏a sta˝. Nast´pnie w 1959 r.
przenios∏a si´ do Apteki Spo∏ecznej nr 84 przy ul. Staszica w Stalowej
Woli. W 1962 r. apteka ta zosta∏a przeniesiona do nowego lokalu przy
ul. 1-go Maja, gdzie pracowa∏a do chwili odejÊcia na emerytur´.
W 1972 r. po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego uzyska∏a drugi stopieƒ
specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.

W latach 1992-2003 jako emerytka pracowa∏a w Aptece prywatnej
przy ul. Hutniczej 10, gdzie przez dwa lata pe∏ni∏a funkcj´ kierownika
Apteki. W pracy kole˝eƒska, sumienna i pracowita. W stosunku do ludzi
przychodzàcych do Apteki ˝yczliwa i ch´tnie udzielajàca fachowej
informacji. Odesz∏a niespodziewanie, pozostawiajàc po sobie w smutku
i ˝alu: córki, wnuki, rodzin´ i przyjació∏.

mgr farm. W∏adys∏awa Zawi∏a
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Prezes NRA: wierz´, ˝e rzàd zrezygnuje z umów aptekPrezes NRA: wierz´, ˝e rzàd zrezygnuje z umów aptekPrezes NRA: wierz´, ˝e rzàd zrezygnuje z umów aptekPrezes NRA: wierz´, ˝e rzàd zrezygnuje z umów aptekPrezes NRA: wierz´, ˝e rzàd zrezygnuje z umów aptek
z NFZz NFZz NFZz NFZz NFZ

Aptekarz Polski
/rynekaptek.pl 04-03-2011, 14:59

Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej podsumowuje prace
zespo∏u NRA podczas debaty sejmowej podkomisji w sprawie ustawy
refundacyjnej.

„Podczas posiedzeƒ podkomisji zabiegaliÊmy o zmian´ sposobu naliczania
mar˝y detalicznej (od ceny hurtowej brutto leku) oraz tabeli mar˝. Stara∏em
si´ uÊwiadomiç pos∏om i przedstawicielom rzàdu, ˝e tabela mar˝ degre-
sywnych nie by∏a waloryzowana, mimo ̋ e sumaryczny wskaênik inflacji w la-
tach 2000-2010 wyniós∏ 38,5 proc., a koszty prowadzenia apteki ros∏y z ka-
˝dym rokiem” - pisze na ∏amach Aptekarza Polskiego.

Ostatecznie przyj´to  poprawk´ zawierajàcà propozycj´ nowej, korzystniejszej
od pierwotnego projektu tabeli mar˝ detalicznych.

Prezes Kucharewicz zauwa te˝, i˝ uda∏o si´ te˝ zmieniç art. 46 ust. 3, który
w nowej wersji stanowi, ˝e nie mo˝na stosowaç ˝adnych form zach´ty
odnoszàcych si´ do produktów leczniczych podlegajàcych refundacji ze
Êrodków publicznych, w tym: sprzeda˝y uwarunkowanej, upustów, rabatów,
bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnoÊciowych, darowizn,
nagród, prezentów, wycieczek, loterii, transakcji wiàzanych, u∏atwieƒ,
zakupów lub us∏ug sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów
oraz innych niewymienionych z nazwy korzyÊci. Projekt rzàdowy przewidywa∏,
˝e tylko przedsi´biorcy nie mogà stosowaç wy˝ej wymienionych zach´t.

W ostatnim dniu pracy podkomisji przyj´to równie˝ przepisy wprowadzajàce
ca∏kowity zakaz reklamy aptek. „Natychmiast ujawnili si´ przeciwnicy tej

Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...Przeglàd prasy...
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fundamentalnej regulacji, którzy nies∏usznie wskazywali na jej sprzecznoÊç
z Konstytucjà RP oraz dyrektywà unijnà” – informuje Grzegorz Kucharewicz.
I wreszcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naczelna Izba
Aptekarska nadal podtrzymuje, ˝e sà zb´dne.

„Nadal wierz´, i˝ rzàd, który przygotowa∏ projekty ustaw deregulacyjnych,
zrezygnuje z umów. By∏oby to kolejne posuni´cie w walce z biurokracjà. W tej
walce politycy mogà liczyç na wsparcie Naczelnej Izby Aptekarskiej” – pisze
prezes w podsumowaniu.
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