
Informacja z szóstego posiedzenia PORA w dniu 14.03.2016 

W posiedzeniu PORA uczestniczyli wszyscy członkowie PORA. 

W posiedzeniu uczestniczyli również: 

 pan mgr Witold Prokopiak - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 pani mgr Maria Wójcik - Przewodnicząca Sądu Aptekarskiego 

 pani Mecenas Bogusława Szybisz 

W części posiedzenia: 

 dr farm. Natasza Staniak - Przewodnicząca Komisji ds. Nauki i Szkolenia 

 

W pierwszej kolejności zebrani na posiedzeniu PORA członkowie Rady, oraz zaproszeni goście 

wysłuchali wystąpienia pani dr Nataszy Staniak – Przewodniczącej Komisji ds. Nauki i Szkolenia. Dr 

Staniak przedstawiła podsumowanie posiedzenia szkoleniowego, które odbyło się w Hotelu Rzeszów 

w dniu 06.03.2016. Szkolenie było udane zarówno pod względem merytorycznym, jak i frekwencji. 

Podczas szkolenia każdemu członkowi POIA wręczona została ankieta na temat szkoleń. Po 

zakończeniu szkolenia, Przewodnicząca Komisji Szkoleniowej otrzymała zwrot 210 wypełnionych 

ankiet. W następnej kolejności, dr Natasza Staniak przedstawiła zebranym plany związane z 

organizacją szkoleń w przyszłości, omawiając poszczególne możliwości w tym zakresie. 

W trakcie dyskutowania tematu ankiet dotyczących szkoleń, mgr Robert Janocha złożył rezygnację z 

funkcji Skarbnika, Członka Prezydium PORA, oraz członka PORA. 

Faktyczny koszt nagrody w postaci weekendu w SPA, przeznaczonej dla osoby, która będąc członkiem 

Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wypełni on-line ankietę dotyczącą szkoleń do dnia 

31.03.2016r to 820zł, czyli 66groszy na członka Izby. Koszt nagrody decyzją prezes dr Lucyny 

Samborskiej, oraz pozostałych członków Prezydium PORA, pokrywa POIA. Celem ankiety oprócz 

poznania preferencji i opinii farmaceutów  z zakresu prowadzonych szkoleń ciągłych, jest zbudowanie 

bazy adresów e-mail, co pozwoli na usprawnienie wzajemnej komunikacji i pozwoli na obniżenie w 

przyszłości wydatków na usługi pocztowe. 

W dalszej części posiedzenia, członkowie PORA: 

1. Przyjęli porządek obrad posiedzenia. 

2. Przeprowadzili dyskusję nad treścią protokołu z posiedzenia Rady w dniu 15.02.2016. 

3. Pani Prezes dr Lucyna Samborska dokonała uroczystego wręczenia dokumentu Prawo 

Wykonywania Zawodu Farmaceuty pięciorgu absolwentom wydziałów farmaceutycznych, 

którzy złożyli ślubowanie. 

4. Podjęli cztery uchwały w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu absolwentom 

wydziałów farmaceutycznych. 

5. Przeprowadzili dyskusję nad projektami uchwał zgłoszonymi na posiedzenie Rady, oraz 

omówili sprawy związane z pracami nad nową stroną internetową Izby. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały: 

a) W sprawie: określenia zasad korzystania z usług firm zewnętrznych w zakresie pomocy 

technicznej, interwencji, oraz innych zadań związanych z systemami informatycznymi i  

sprzętem komputerowym będącymi w użyciu Biura POIA. 



b) W sprawie: powołania składu i określenia zakresu czynności Komisji Informatycznej. 

c) W sprawie: zobowiązania Prezesa PORA do przeprowadzenia racjonalizacji zatrudnienia 

zmierzającego do obniżenia kosztów działalności pracodawcy. 

d) W sprawie: określenia zakresu uprawnień i obowiązków Wiceprezesów Podkarpackiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej. 

W zakresie wykonania nowej strony www.poia.pl, po dokonaniu przeglądu ofert trzech firm 

zajmujących się projektowaniem stron www, zadecydowano o podpisaniu umowy z firmą 

Moonbite sp. z o.o. z Rzeszowa. 

6. Dokonali omówienia spraw organizacyjnych związanych z XXXIII Zjazdem Delegatów POIA, 
oraz zatwierdzili Regulamin Zjazdu, oraz projekty uchwał z zakresu spraw formalno-
organizacyjnych Zjazdu. Członkowie Rady podjęli uchwałę przyznającą wyróżnienia 
farmaceutom, którzy osiągnęli 50-cio letni staż pracy w zawodzie. Pamiątkowe wyróżnienia 
zostaną uroczyście wręczone podczas XXXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów. 
Przeprowadzona została dyskusja nad projektem preliminarza budżetowego, w wyniku której 
zatwierdzono jego projekt. Projekt ten zostanie poddany pod glosowanie przez Delegatów na 
Zjeździe. 
 

7. Omówiono sprawy różne, m.in.: 
a. sprawy techniczno-formalne związane z prowadzeniem Centralnego Rejestru 

Farmaceutów, 
b. sprawy związane z organizacją czasu pracy aptek, a zwłaszcza z kwestią prowadzenia 

dyżurów nocnych przez aptekarzy. Członkowie Rady negatywnie zaopiniowali wniosek 
Starosty powiatu ropczycko-sędziszowskiego w sprawie ustalenia harmonogramu 
dyżurów aptek. Członkowie Rady podtrzymali decyzję o prowadzeniu dalszych działań 
zmierzających do unormowania kwestii nocnych i świątecznych dyżurów aptek. 

c. członkowie Rady omówili wniosek o przedłużenie okresu szkoleniowego skierowany do 
PORA. Wniosek dotyczył okresu szkoleniowego już zakończonego, który został już 
wcześniej  przedłużony o dwa lata, tj. do 31.12.2015 roku. Osoba składająca wniosek nie 
zdołała zebrać więc wymaganych 100 punktów szkoleniowych w ciągu 7 lat. Niestety, 
ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji i pod względem formalnym niemożliwe jest 
dokonanie kolejnego przedłużenia okresu szkoleniowego. Należy również pamiętać o 
tym, że niezakończony w terminie okres edukacyjny ulega przedłużeniu, lecz nie oznacza 
to iż nowy okres szkoleniowy ulega przesunięciu, stąd w czasie trwania przedłużenia 
biegną dwa okresy szkoleniowe. 
 
Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o uczestniczenie na bieżąco w szkoleniach 

ciągłych, czy to organizowanych w formie posiedzeń szkoleniowych, czy tych 
dostępnych on-line. 

 

d. Pani magister Lidia Czyż złożyła pisemną rezygnację z członkowstwa w Komisji ds. Nauki i 

Szkolenia. Uchwałę zmieniającą postanowiono podjąć na następnym posiedzeniu PORA. 

Po wyczerpaniu wszystkich zagadnień, pani Prezes dr Lucyna Samborska dokonała zamknięcia 

szóstego posiedzenia PORA VII kadencji. 

Sekretarz PORA 
mgr farm. Marcin Bochniarz 

 

http://www.poia.pl/

