
UCHWAŁA NR 5 

XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW 

PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ  

W RZESZOWIE 

z dnia 16 kwietnia 2015r. 

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu zebrania rejonowego i wyboru delegatów na 

okręgowe zjazdy POIA.  

 

Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1429) XXXI Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okręgowej 

Izby Aptekarskiej uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zjazd  uchwala  Regulamin zebrania wyborczego i wyboru delegatów na 

okręgowe zjazdy POIA o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Zjazd  równocześnie uchyla Regulamin wyboru delegatów na okręgowe zjazdy 

POIA oraz przebiegu zebrań rejonowych uchwalony Uchwalą Nr 5 XXVI Okręgowego 

Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie                                  

z dnia 7 kwietnia 2011r.   

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

Przewodniczący Zjazdu:                                             Sekretarze: 

dr n. farm. Aleksander Czarniawy      mgr farm. Anna Stamirska 

          mgr farm. Maria Wójcik 

 

 

 



Regulamin 

 zebrania wyborczego i wyboru 

     delegatów na okręgowe zjazdy POIA 

 

 

§ 1 

1. Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska obejmuje swoim działaniem obszar Podkarpackiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej. 

2. Wybór Delegatów na okręgowe zjazdy z obszaru Podkarpackiej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej odbywa się na zebraniu wyborczym. 

 

§ 2 

Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska uwzględniając wytyczne zawarte w uchwale 

Naczelnej Rady Aptekarskiej, określającej proporcje pomiędzy ilością członków izby do ilości 

delegatów, ustala liczbę delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy z obszaru Podkarpackiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej.  

 

§ 3 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom POIA z wyłączeniem 

farmaceutów, którym zawieszono prawo wykonywania zawodu. 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom POIA z wyłączeniem 

farmaceutów ukaranych przez sąd aptekarski karą upomnienia, nagany lub zawieszenia 

prawa wykonywania zawodu - w okresie odbywania kary. 

3. Nad przestrzeganiem czynnego i biernego prawa wyborczego czuwa Przewodniczący Sądu 

Aptekarskiego uczestniczący w zebraniu wyborczym.  

4. W zebraniu wyborczym poza zawiadomionymi farmaceutami mogą uczestniczyć 

zaproszeni goście. 

 

§ 4 

1. Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska w drodze uchwały wskazującej datę i miejsce,  

zwołuje zebranie wyborcze. 

2.  Sprawy związane z organizacją zebrania Rada powierza Prezydium PORA. 

3. Prezydium ze swego grona wskazuje osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie zebrania. 

4. Termin, miejsce i cel zebrania wyborczego zawiera zawiadomienie, które otrzymują 

farmaceuci – członkowie POIA, na co najmniej 14 dni przed datą zebrania wyborczego. 



 

 

§ 5 

1. W zawiadomieniu, o którym mowa w par. 4 ust. 4 należy podać dwa terminy tj. godziny 

rozpoczęcia zebrania wyborczego. 

2. Zebranie wyborcze odbywa się w pierwszym terminie, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 

połowa zawiadomionych farmaceutów, członków POIA. 

3. W drugim terminie, zebranie wyborcze odbywa się przy faktycznej liczbie zawiadomionych 

farmaceutów, członków POIA  przybyłych na zebranie wyborcze. 

4. Liczbę uczestników zebrania wyborczego ustala się na podstawie listy obecności. 

 

§ 6 

1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zebrania wyborczego, sprawdza listę obecności 

celem wskazania terminu zebrania.  

2. Po wskazaniu terminu zebrania wyborczego, osoba odpowiedzialna zarządza wybór 

członków Sekretariatu zebrania w składzie: 

- przewodniczący  

      - dwóch sekretarzy oraz  

       członków komisji skrutacyjnej ( przewodniczący i czterech członków). 

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach na delegatów na 

zjazdy. 

4. Z przeprowadzonych wyborów opisanych w par. 6 ust. 2 osoba odpowiedzialna sporządza 

protokół. 

5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zebrania wyborczego, po przeprowadzonych 

wyborach przewodniczącego zebrania, sekretarzy zebrania oraz członków komisji 

skrutacyjnej, przekazuje Komisji Skrutacyjnej, w obecności Przewodniczącego zebrania                       

i sekretarzy, karty do głosowania przygotowane przez biuro Podkarpackiej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej. 

6. Odbiór kart do głosowania potwierdza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 

7. Po przekazaniu kart do głosowania, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zebrania 

wyborczego przekazuje dalsze prowadzenie zebrania wybranemu przewodniczącemu 

zebrania. 

 

§ 7 

1. Przewodniczący zebrania informuje zebranych o liczbie wybieranych delegatów na 

zebraniu wyborczym ustalonej uchwałą PORA oraz poucza o sposobie głosowania. 

2. Przewodniczący zebrania zarządza zgłaszanie kandydatów na delegatów. 

3. Kandydatów zgłaszają członkowie zebrania wyborczego ustnie, podając imię i nazwisko 

kandydata.  

4. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć czy wyraża zgodę na kandydowanie                   

i czy nie ma przeszkód do kandydowania. 



5. Zgłoszone kandydatury przyjmuje Sekretariat zebrania, wpisując na listę w porządku 

alfabetycznym. 

 

 

§ 8 

1. Przewodniczący zebrania odczytuje w porządku alfabetycznym zgłoszone kandydatury                  

i zarządza głosowanie. 

2. Komisja Skrutacyjna rozdaje uczestnikom zebrania wyborczego karty do głosowania od 

numeru 1 do numeru wynikającego z liczby farmaceutów obecnych na zebraniu. Pozostałe 

karty do głosowania do czasu zakończenia zebrania są w posiadaniu przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej.   

3. Ponumerowane karty do głosowania, opatrzone pieczątką okręgowej izby aptekarskiej, 

powinny zawierać informacje o liczbie delegatów wybieranych na zebraniu oraz 

wymaganej minimalnej liczbie skreśleń aby głos był ważny. 

4. Głosujący uczestnik zebrania nazwiska kandydatów umieszcza na kartach do głosowania 

w porządku alfabetycznym. 

5. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się przez skreślenie na karcie do 

głosowania nazwisk tych kandydatów, na których głosujący nie chce oddać głosu. 

6. Głos jest nieważny wówczas, gdy na karcie do głosowania zostaje nie skreślona wyższa 

liczba nazwisk kandydatów niż przewidziana liczba mandatów. 

7. Oddanie głosu następuje przez osobiste wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej. 

8. Wyboru delegatów na zjazdy dokonuje się zwykłą większością głosów. 

 

§ 9 

 

1. Przewodniczący zarządza wybory 

2. Komisja Skrutacyjna zbiera karty do głosowania do zamkniętej urny wyborczej, przelicza 

głosy, a z przebiegu głosowania sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie 

Komisji.                       

3. W sporządzonym protokole Komisja skrutacyjna określa: 

1) liczbę uczestników zebrania, którzy wzięli udział w głosowaniu,?  

2) liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych, 

3) imiona i nazwiska wybranych delegatów. 

4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

4. Jeżeli osoby kandydujące na delegata, podczas głosowania uzyskały jednakową liczbę                                

głosów na ostatniej pozycji listy kandydatów uzyskujących mandat na zjazd i kolejnych, 

Przewodniczący zebrania zarządza kolejne dodatkowe głosowanie. 

5. Komisja Skrutacyjna odczytuje protokół uczestnikom zebrania wyborczego. 

6. Protokół, Komisji Skrutacyjnej stanowi wraz z protokołem osoby odpowiedzialnej za 

przeprowadzenie zebrania, listą obecności oraz wykorzystanymi i niewykorzystanymi 

kartami do głosowania, część integralną protokołu z przebiegu zebrania wyborczego, 

sporządzanego przez sekretariat zebrania. 

7. Protokół ten podpisuje przewodniczący zebrania oraz sekretarze zebrania. 

8. Delegatami na okręgowy zjazd zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej 

ważnie oddanych głosów. 

 



 

 

 

§ 10 

Po zakończeniu zebrania przewodniczący zebrania przekazuje niezwłocznie całą dokumentację 

określona w par. 9 pkt 5 do siedziby Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 

 

§ 11 

1. Delegaci wybrani na zebraniu wyborczym są do momentu otrzymania mandatu 

określani mianem delegata – elekta. 

2. Na dwa tygodnie przed planowanym terminem zjazdu biuro POIA umieszcza na stronie 

internetowej POIA komplet dokumentów na zjazd. Delegaci - elekci zobowiązani są do 

zapoznania się ze wszystkimi opublikowanymi materiałami. W tym samym terminie 

biuro POIA przesyła każdemu delegatowi - elektowi zaproszenie                  na zjazd 

wraz z porządkiem obrad oraz innymi materiałami wskazanymi przez PORA.  

3. Delegat otrzymuje raz na cztery lata mandat ważny na okres danej kadencji. 

 

§ 12 

1. Mandat delegata trwa cztery lata. 

2. Delegat przestaje pełnić funkcję przed upływem kadencji w przypadku: 

I. skreślenia z listy okręgowej izby aptekarskiej wskutek: 

1) śmierci, 

2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sądu aptekarskiego lub 

wyroku sądowego, 

3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, 

4) przeniesienia się na teren innej izby, 

5) zaprzestania wykonywania zawodu na terenie POIA, 

 

II.  zrzeczenia się mandatu, 

 

       § 13 

1. Zrzeczenie się funkcji delegata winne być  złożone na piśmie skierowanym do PORA. 

2. Poprzez podjęcie uchwały PORA akceptuje  zrzeczenie się funkcji delegata. 

3. Postanowienia w w/w sprawach podejmuje PORA w formie stosownej uchwały. 

 

§ 14 

W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w par. 12 nie przeprowadza się wyborów 

uzupełniających. Okręgowy zjazd obraduje przy zmniejszonej tymi okolicznościami liczbie 

delegatów. 



§ 15 

1.Niniejszy regulamin może być zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy 

ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku ( t. j.  z 2014 r.  poz. 1429). 

 

§ 16 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 


