
Informacja z posiedzenia Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 15 lutego 2016 roku 
2016-03-08
W posiedzeniu PORA uczestniczyło 10 członków Rady.
W posiedzeniu uczestniczyli również: 

• pani mgr Anna Pliś-Grymanowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
• pan mgr Witold Prokopiak - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
• pani Mecenas Bogusława Szybisz - prawnik POIA 
• pani mgr Lidia Sowa - Księgowa POIA 

Posiedzenie otworzyła pani Prezes dr Lucyna Samborska. W pierwszej kolejności odczytała 
proponowany porządek obrad. Wobec braku uwag do proponowanego porządku obrad, pani Prezes 
zarządziła głosowanie jawne, w którym członkowie Rady jednogłośnie przyjęli proponowany 
porządek obrad.

Podczas posiedzenia, członkowie Rady:

• Przyjęli protokoły z poprzednich posiedzeń PORA z uwzględnieniem poprawek 
zgłoszonych przez członków Rady. 

• Podjęli 5 uchwał przyznających Prawo Wykonywania Zawodu absolwentom Wydziałów 
Farmaceutycznych, którzy złożyli wnioski do POIA. 

• Podjęli uchwały w sprawie przedłużenia okresu edukacyjnego dla pięciu członków POIA. 
• Przeprowadzili dyskusję z zakresu finansów POIA. 

• Przewodnicząca mgr Anna Pliś-Grymanowska przedstawiła sprawozdanie z 
wykonania budżetu za rok 2015 zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną. 

• Członkowie Rady dyskutowali nad projektem preliminarza budżetowego na 2016 
rok. 

• Omówili kwestię organizacji Okręgowego Zjazdu Aptekarzy w kwietniu 2016 roku. 
• Poruszono temat organizacji obchodów rocznicy XXV-lecia Samorządu 

Aptekarskiego, które planowane są na październik 2016 roku. 
• Omówiono kwestie związane z przyznawaniem certyfikatów na punkty edukacyjne i 

koniecznością zawarcia umowy z akredytowaną jednostką szkolącą z zakresu 
certyfikacji tzw. "miękkich" punktów edukacyjnych. 

• Omówili sprawy różne: 
• Pismo skierowane do PORA w sprawie powołania Komisji Informatycznej. 

Wnioskujący Pan Magister zaoferował swoją pomoc w pracach Komisji. Rada 
wyraziła chęć powołania takiej Komisji na najbliższym posiedzeniu PORA. 

• Wiceprezes Jacek Brodziński zgłosił projekt dołączenia się do rajdu górskiego 
organizowanego w Bieszczadach przez Śląską i Warszawską Izbę Aptekarską. 
Ustalono, iż pan magister przygotuje informację na ten temat zapraszającą 
farmaceutów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Planowany termin to 29.04.2016
- 03.05.2016. 

• Przeprowadzono dyskusję o możliwości prowadzenia apteki przez lekarza 
posiadającego czynne prawo wykonywania zawodu. 

Po wyczerpaniu wszystkich tematów, członkowie Rady złożyli Pani Prezes dr Lucynie Samborskiej
gratulacje i kwiaty w związku z uhonorowaniem Pani Prezes tytułem Anioła Farmacji. Pani Prezes 
zaprezentowała otrzymaną statuetkę, po czym dokonała zamknięcia obrad piątego posiedzenia 
PORA VII kadencji. 
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