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Informacja z posiedzenia Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w dniu 17.05.2016 

 

Posiedzenie otworzyła Prezes PORA pani dr Lucyna Samborska. 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady: 

 dr n. farm. Lucyna Samborska 

 mgr farm.  Lidia Czyż 

 mgr farm.  Jacek Brodziński 

 mgr farm.  Marcin Bochniarz 

 mgr farm.  Michał Dobrowolski 

 mgr farm.  Marzanna Domka 

 mgr farm.  Jacek Kozaczuk 

 mgr farm.  Aneta Korzeniowska-Wszołek 

 mgr farm.  Arkadiusz Mandryk 

 mgr farm.  Przemysław Szybkowski 
 
oraz: 

 mgr farm. Maria Wójcik – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego 

 mgr farm. Witold Prokopiak – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 mgr Bogusława Szybisz – prawnik POIA 
 
w części posiedzenia:  

 mgr Elżbieta Zwolińska – Dyrektor Biura 

 Lidia Sowa – Księgowa 
 

W pierwszej kolejności dokonano przyjęcia porządku obrad (Punkt 1), jako punkt 2 posiedzenia, 

członkowie Rady jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia PORA w dniu 21.04.2016. 

Punkt 3 posiedzenia dotyczył omówienia XXXIII Zjazdu Sprawozdawczego. Na ręce pani Prezes 
złożone zostały dwa pisma odnoszące się do problemów poruszanych na Zjeździe – jedno od pani 
Zastępcy Prezesa mgr Lidii Czyż, drugie od pracowników Biura POIA – pani mgr Elżbiety Zwolińskiej, 
oraz pani Lidii Sowy. Ponieważ pismo pracowników Biura POIA dotyczyło również spraw dotyczących 
pracy Biura POIA i postanowiono omówić je w punkcie 9 posiedzenia. 
W sprawie uwag pani mgr Lidii Czyż przeprowadzono dyskusję. Ustalono, iż protokół ze Zjazdu 

rzetelnie opisuje przebieg obrad. 

Podczas dyskusji nad punktem 3 pani Prezes zarządziła krótką przerwę z powodu konieczności 
wręczenia dokumentów PWZ młodym adeptom wydziałów farmaceutycznych. Pani Prezes odebrała 
ślubowanie i wręczyła dokumenty Prawa Wykonywania Zawodu 15 absolwentom wydziałów 
farmaceutycznych. 
 

W punkcie 4 posiedzenia, członkowie PORA podjęli 3 uchwały o przyznaniu Prawa Wykonywania 

Zawodu trojgu wnioskodawcom spełniającym wymagania formalne. 

Punkt 5 dotyczył podjęcia uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie 

przyznania PWZF. Omyłka polegała na umieszczeniu w dokumentach PWZF dwóch różnych osób 

jednego numeru PWZ. 

W punkcie 6 zebrani członkowie PORA podjęli uchwałę o wydaniu wnioskującemu magistrowi 

farmacji nowego dokumentu PWZ w miejsce utraconego. 
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W dalszej kolejności (punkt 7) – członkowie PORA po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji uchylili 

uchwałę nr 6/VI/2014 z dnia 1 sierpnia 2014r określającej zasady przyznawania nagród pracownikom 

Biura POIA. 

Punkt 8 zawierał dyskusję nad wyborem lokaty dla środków zgromadzonych przez POIA. 

Wnioskodawca – mgr Arkadiusz Mandryk przedstawił ofertę lokat, oraz krótką charakterystykę 

banków pod kątem bezpieczeństwa powierzonych środków. Ustalono, iż na chwilę obecną zostanie 

wznowiona lokata w banku Pekao SA, a także, iż konieczne jest przeprowadzenie negocjacji z 

bankiem w zakresie ponoszonych przez POIA kosztów obsługi bankowej. Do przeprowadzenia 

negocjacji wyznaczono Skarbnika PORA – panią mgr Marzannę Domkę, magistra Arkadiusza 

Mandryka, oraz panią księgową Lidię Sowę. 

W punkcie 9 wywiązała się dyskusja nad sposobem organizacji pracy Biura POIA, oraz zasadami 

współpracy z członkami PORA i komisjami PORA. Do najważniejszych ustaleń należy zaliczyć 

potwierdzenie kompetencji Zastępców Prezesa do podejmowania decyzji pod nieobecność Prezes 

PORA, oraz potwierdzenie uprawnień członków Rady do uzyskiwania od pracowników Biura 

wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów z zakresu pracy Izby. Przedyskutowano również 

zasady bezpieczeństwa informatycznego obowiązujące w Izbie, ustalono i zmodyfikowano sposób 

ubiegu dokumentów.  

Na wniosek Zastępcy Prezesa mgr. Jacka Brodzińskiego, oraz Sekretarza mgr. Marcina Bochniarza – 

podjęto decyzję o utworzeniu adresu email dedykowanego do kierowania wszelkich uwag, skarg, 

wniosków czy ocen pracy Rady, czy Biura. Do tego celu utworzony zostanie adres  wnioski@poia.pl . 

W zakresie zakupów materiałów biurowych na podstawie zapotrzebowania otrzymanego od pani 

Dyrektor Biura mgr Elżbiety Zwolińskiej, zostanie przeprowadzona analiza ofertowa. 

Wywiązała się również krótka dyskusja w zakresie działań PORA na rzecz farmaceutów, oraz działań 

podejmowanych przez NRA. 

Punkt 10 stanowił wniosek pana magistra Marcina Bochniarza o podjęcie uchwały uchylającej 

uchwałę 38/IV/2007 określającą Regulamin Pracy Biura. Wniosek swój argumentował m.in. brakiem 

obowiązku posiadania takiego dokumentu (POIA zatrudnia mniej niż 20 osób), faktem iż regulamin w 

znacznej części był powieleniem Kodeksu Pracy, który jest aktem prawa wyższego rzędu, a 

członkowie Rady nie chcą i nie mogą go łamać niezależnie od istnienia regulaminu pracy. Kolejnymi 

argumentami były, iż regulamin nie jest aktualny – wiele stanowisk w ogóle nie zostało obsadzonych, 

zaś zakresy obowiązków zawarte są w umowach o pracę nie pokrywają się w 100% z tymi 

zdefiniowanymi w regulaminie pracy. Na koniec, zasygnalizował, iż obecne brzmienie regulaminu 

może utrudniać przeprowadzenie restrukturyzacji, do przeprowadzenia której zobowiązana została 

pani Prezes. Dodał, iż decyzja o konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji została również 

potwierdzona przez XXXIII Zjazd Delegatów. 

Po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji, zebrani członkowie PORA jednogłośnie przyjęli uchwałę w 

sprawie uchylenia uchwały ustanawiającej regulamin pracy. 

W punkcie 11 omówiono temat kontroli składek członkowskich. Członkowie Rady podjęli decyzję o 

zaangażowaniu obsługi informatycznej do udostępnienia pracownikom Biura narzędzi, które w 

sposób automatyczny pozwolą tworzyć raporty dłużników. Poruszono temat wysyłki certyfikatów ze 
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szkolenia przeprowadzonego w marcu – na 300 uczestników aż 102 osoby nie otrzymają 

certyfikatów z powodu zalegania z opłaceniem składek członkowskich. 

Członkowie PORA podjęli także decyzję o zaproponowaniu rozłożenia na raty zaległości składkowych 

jednej farmaceutce. 

Uprzejmie przypominamy szanownym Koleżankom i Kolegom, iż opłacanie składek członkowskich 

jest obowiązkiem wszystkich farmaceutów wykonujących zawód. Bardzo prosimy Państwa o 

terminowe wpłaty. 

Punkt 12 – sprawy różne: 

a) Pani mgr Lidia Czyż przedstawiła makietę broszury "Kompendium aktów prawnych", z 
propozycją druku i dostarczenia do wszystkich aptek na terenie województwa. Po krótkiej 
dyskusji ustalono, iż broszura zostanie rozesłana do aptek, oraz udostępniona na stronie 
www Izby w formie elektronicznej. W sprawie druku, postanowiono rozpoznać oferty kilku 
drukarni - osobą odpowiedzialną za sprawdzenie ofert został mgr Arkadiusz Mandryk. 

b) Mgr Jacek Kozaczuk poinformował zebranych, iż na zebraniu kierowników aptek szpitalnych 
rekomendację na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego z dziedziny farmacji szpitalnej 
otrzymała pani mgr Henryka Paszko. Członkowie Rady jednogłośnie poparli rekomendację i 
ustalili, iż zostanie ona przesłana Wojewodzie. 

c) Omówiono kwestie związane z funkcją pełnomocnika PORA ds. kontaktów z POW NFZ i WIF.  
d) Omówiono kwestie odpowiedzi na pisma kierowane do POIA przez jednego z członków POIA.  
e) Omówiono kwestie związane ze składem osobowym Okręgowego Sądu Aptekarskiego w 

Rzeszowie. 
f) Omówiono kwestię dostarczenia vouchera na pobyt w Spa farmaceutce, która wygrała tą 

nagrodę w związku z wypełnieniem przez nią ankiety dotyczącej szkoleń. 
g) Pani prezes przedstawiła korespondencję kierowaną przez członków Izby do POIA. 
h) Omówiono temat organizacji rajdu rowerowo - kolejowego do Dynowa, który zaproponowała 

pani mgr Natasza Staniak. W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż proponowany 
termin 19.06.2016 jest zbyt bliski, oraz że ze względu na osobiste plany członkowie PORA nie 
będą w stanie włączyć się w organizację imprezy. Postanowiono przedyskutować z panią dr 
Nataszą Staniak możliwość organizacji rajdu w innym terminie. 

i) Pani mgr Lidia Czyż przedstawiła treść ogłoszenia skierowanego do publikacji na stronach 
POIA zachęcającego do podjęcia pracy w aptekach w Niemczech. Wobec braku możliwości 
jakiejkolwiek weryfikacji ogłoszeniodawcy, zdecydowano nie publikować ogłoszenia. 

j) Mgr Jacek Brodziński zasygnalizował konieczność omówienia na następnym posiedzeniu 
PORA kwestii ustanowienia działalności gospodarczej POIA.  

k) Mgr Jacek Brodziński zaproponował powieszenie Krzyża nad drzwiami sali obrad POIA. 
Propozycja ta została jednogłośnie zaakceptowana. 

l) Pani Prezes dr Lucyna Samborska zasygnalizowała konieczność omówienia na najbliższym 
posiedzeniu PORA spraw organizacji XXV-lecia Samorządu Aptekarskiego. 

 
Po wyczerpaniu wszystkich tematów, pani Prezes dr Lucyna Samborska dokonała zamknięcia 
posiedzenia PORA w dniu 17.05.2016r. 
 

Informację przygotował 
mgr Marcin Bochniarz 

Sekretarz PORA 


