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Szanowni Paƒstwo,
Kole˝ank
Kole˝ankii i Koledzy!
JesteÊmy po Zjeêdzie Delegatów, na którym
zapad∏y wa˝ne decyzje dotyczàce przede wszystkim
kierunków naszej pracy i zamierzeƒ, ich treÊç zawarta
jest w sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej. W kadencji VII cz∏onkowie Rady widzà nowe cele, nowe perspektywy,
prosz´ Wszystkich Kolegów o zapoznanie si´ z nimi
i w∏àczenie si´ do ich realizacji.
Przed rozpocz´ciem obrad Zjazdu odby∏y si´ dwie mi∏e uroczystoÊci –
uhonorowaliÊmy naszych podkarpackich seniorów zawodu, przyj´liÊmy te˝
do naszego grona m∏odych magistrów farmacji. Gratulujemy !
Przyj´liÊmy te˝ preliminarz bud˝etowy Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie na 2016 rok, sà nowe ustalenia, na pewno idàce
w dobrych kierunkach.
Jedynym akcentem, który wskazuje na nasze niezbyt aktywne zaanga˝owanie w pracy naszej izby, by∏a zjazdowa frekwencja – w pierwszym terminie
niestety nie osiàgn´liÊmy wymaganej wi´kszoÊci, w terminie drugim jednym
g∏osem przekroczyliÊmy po∏ow´ wybranych Delegatów. Szanowni Koledzy,
czy naprawd´ Êwiadomie godzàc si´ na zaszczytnà funkcj´ Delegata, „od˝a∏ujmy” ten jeden dzieƒ w roku na uczestnictwo w obradach najwy˝szej naszej
„w∏adzy”, w∏àczmy si´ do dyskusji.
W chwili obecnej trwajà prace nad przebudowà strony internetowej
www.poia.pl. Zmieni si´ jej wyglàd zewn´trzny ale nie to jest najwa˝niejsze.
Strona b´dzie mia∏a nowe funkcje, które niewàtpliwie u∏atwià kontakt mi´dzy
nami, planujemy mi´dzy innymi, reaktywacj´ mo˝liwoÊci dyskusji cz∏onków
POIA, zadawania pytaƒ, zamieszczania swych opracowaƒ. Forum b´dzie
przeznaczone tylko dla nas ale od razu bardzo prosz´ – skorzystajmy z tej
szansy wypowiedzi, nie kryjmy si´ za pseudonimami, nie wstydêmy si´ powiedzieç szczerze, co nas „uwiera”, tak w pracy „u podstaw” jak i w dzia∏alnoÊci chocia˝by Rady.
Jest nas w chwili obecnej prawie 1300 aptekarzy, czynnie wykonujàcych
zawód na terenie Podkarpacia. Gdyby chocia˝ jedna dziesiàta w∏àczy∏a si´ w
dzia∏alnoÊç izby – zapoznajàc si´ z projektami przysz∏ych rozwiàzaƒ prawnych,
Êledzàc prace naszych przedstawicieli we w∏adzach naczelnych, jak równie˝
poczynania resortu zdrowia – jak zdecydowanie ∏atwiej by∏oby opracowywaç
i przekazywaç postulaty dotyczàce naszej dzia∏alnoÊci w codziennej, podstawowej pracy.
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Bie˝àcy numer Biuletynu przynosi materia∏y niejako êród∏owe: wystàpienia
Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do w∏adz najwy˝szych Rzeczpospolitej
Polskiej; informacje o pracach cz∏onków NRA podczas posiedzeƒ rady; dyskusje
w kluczowych dla aptekarstwa sprawach – reklama aptek i jej zakaz, brak
spójnoÊci mi´dzy obrotem hurtowym a detalicznym, suplementy diety w obrocie aptecznym. I dwa kluczowe zagadnienia w dzisiejszej rzeczywistoÊci: opieka
farmaceutyczna i powo∏anie zarzàdzeniem Ministra Zdrowia zespo∏u do spraw
opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.
Biuletyn przynosi te˝ wiadomoÊci na temat zawartoÊci Suplementu do
Farmakopei Polskiej – podstawy naszej pracy w aptekach.
OczywiÊcie, sà informacje o pracy cz∏onków naszej. Podkarpackiej Rady
Aptekarskiej z jej ostatnich posiedzeƒ a tak˝e informacja o zmianie mo˝liwoÊci
rejestracji w portalu e-dukacja.
Krótkie opracowanie z zakresu zagadnieƒ minionej epoki aptekarstwa
przypomina funkcj´ podstawowego niegdyÊ aparatu w aptece – alembika.
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska
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XXXIII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w Rzeszowie
21 kwietnia 2016 roku
Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad
Prezes Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej dr n. farm. Lucyna
Samborska otworzy∏a Zjazd, powita∏a wszystkich przyby∏ych Delegatów, wÊród nich b´dàcà Delegatem
Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego, mgr
farm. Monik´ Urbaniak.
Obecni na Sali Delegaci mieli mo˝liwoÊç wys∏uchania informacji na temat
produktów dwóch firm farmaceutycznych.
Po wyk∏adach rozpocz´∏a si´
cz´Êç uroczysta Zjazdu, Prezes
dr L. Samborska poinformowa∏a
si´ o przyznaniu farmaceutom wykonujàcym czynnie zawód aptekarza, nieprzerwanie przez pi´çdziesiàt lat, pamiàtkowej statuetki.
Wyró˝nienia odebrali z ràk Prezesa
PORA, obecni na Zjeêdzie mgr
farm. Tatiana Dragan z Lubaczowa,
mgr farm. Zdzis∏aw Filar z Polaƒczyka i mgr farm. Barbara Kozio∏
z Rzeszowa.
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Cz´Êç oficjalnà Zjazdu zakoƒczy∏o Êlubowanie szeÊciu m∏odych magistrów
farmacji, którym prawa wykonywania zawodu wr´czy∏a równie˝ Prezes PORA.
Delegaci przeszli do cz´Êci roboczej zjazdu. Prezes PORA poda∏a liczb´ Delegatów obecnych na sali, zgodnie z listà obecnoÊci. Z liczby tej wynika∏o, ˝e
w drugim terminie zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwa∏.

Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXXIII
Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.
Prezes PORA dr L. Samborska przedstawi∏a Delegatom treÊç uchwa∏y
nr 1 w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXXIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA, uchwa∏´ przyj´to 37 g∏osami przy jednym wstrzymujàcym si´.
Zgodnie z ta uchwa∏à Zjazd przebiega∏ wed∏ug postanowieƒ zawartych w Regulaminie.
Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.
Realizujàc kolejny punkt przedstawionego porzàdku obrad Zjazdu, dokonano wyboru Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu. Kandydatury przedstawi∏a
Prezes dr L. Samborska – Przewodniczàcym zosta∏ mgr farm. Marcin Bochniarz,
Sekretarzami mgr farm. Jacek Brodziƒski i mgr farm. Przemys∏awa Szybkowski.
Prezydium Zjazdu przej´∏o prowadzenie obrad z ràk Prezesa PORA.
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Wybór Komisji Zjazdowych
Kolejnym punktem Zjazdu by∏ wybór Komisji Zjazdowych. W sk∏ad Komisji
Regulaminowej weszli mgr mgr Monika Rybka, Micha∏ Dobrowolski i Piotr
Orze∏; w sk∏adzie Komisji Uchwa∏ i Wniosków pracowali mgr mgr Arkadiusz
Mandryk, Marzanna Domka i Tomasz Michniowski.
Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2015
Zgodnie z przyj´tym porzàdkiem Zjazdu przedstawiono sprawozdania –
Sprawozdanie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej przedstawi∏a dr n.
farm. Lucyna Samborska Prezes PORA; Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego odczyta∏a mgr farm. Maria Wójcik Przewodniczàca Sàdu; sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej z∏o˝y∏ Rzecznik
mgr farm. Witold Prokopiak; Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej, w
zast´pstwie jej Przewodniczàcej, przedstawi∏ mgr farm. Tomasz Michniowski.
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Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA za rok 2015
Po z∏o˝eniu sprawozdaƒ Przewodniczàcy Zjazdu odczyta∏ Uchwa∏´ nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej za rok 2015, którà Delegaci przyj´li jednog∏oÊnie.
Zatwierdzenie bilansu za rok 2015 i przyj´cie do realizacji bud˝etu
na rok 2016
W kolejnym punkcie porzàdku obrad, Przewodniczàcy Zjazdu przedstawi∏
bilans POIA za rok 2015, po wyjaÊnieniu zg∏oszonych z Sali dwóch wàtpliwoÊci
(dotyczàcych z kosztami tworzenia nowej strony internetowej oraz, kwesti´
omawiania zawartoÊci bilansu przez Przewodniczàcego Zjazdu a nie przez
Skarbnika), Delegaci przyj´li uchwa∏´ nr 3 w sprawie zatwierdzenia bilansu
oraz sprawozdania z realizacji bud˝etu POIA za rok 2015 jednog∏oÊnie.
Projekt bud˝etu POIA przedstawi∏a Skarbnik PORA, mgr farm. Marzanna
Domka. Przedstawi∏a dwie wersje projektu ró˝niàce si´ wysokoÊcià kwoty
przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników Biura POIA oraz wprowadzeniem nowej pozycji - fundusz zapomogowy. Po krótkiej dyskusji, w której
poruszono tematy wchodzàce w zakres tych zagadnieƒ, przyj´to bud˝et POIA
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przyjmujàc Uchwa∏´ nr 4 w sprawie uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu
POIA na rok 2016 w jego wersji drugiej36 g∏osami za i trzema wstrzymujàcymi
si´.
Dyskusja
W dyskusji poruszono kilka tematów ˝ywotnie zwiàzanych z pracà Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej. By∏y to mi´dzy innymi ostre opinie
cz∏onków Rady dotyczàce prowadzenia gospodarki finansowej przez dotychczasowe sk∏ady PORA; zbyt niskie odsetki bankowe negocjowane z bankiem;
pe∏nienie dy˝urów nocnych przez apteki ogólnodost´pne.
Podj´cie Stanowiska Zjazdu
Zgromadzeni Delegaci, na wniosek mgr farm. Izy Aleksandrowicz-Gorczycy podj´li Stanowisko XXXIII Zjazdu Delegatów w sprawie wynagradzania
farmaceutów za pe∏nienie dy˝urów w porze nocnej i dy˝urów Êwiàtecznych.
Stanowisko to, oprócz przekazania go wraz z protoko∏em do Naczelnej Izby
Aptekarskiej, równie˝ zostanie przes∏ane do parlamentarzystów Podkarpacia.
Na zakoƒczenie Zjazdu odby∏o si´ losowanie zaproszenia do Dworu
Kombornia dla osoby, która wzi´∏a udzia∏ w ankiecie Komisji ds. Szkoleƒ.
Przewodniczàcy Zjazdu podsumowa∏ obrady, podzi´kowa∏ przyby∏ym
i oficjalnie zamknà∏ Zjazd.
LMC
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UCHWA¸A NR 1
XXXIII OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXXIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej 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 2014 r. poz. 1429) XXXIII
Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
uchwala co nast´puje :
§1
Zjazd postanawia prowadziç obrady zgodnie z Regulaminem Obrad
Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
uchwalonego UCHWA¸Ñ NR 5 XXX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ w RZESZOWIE z dnia 10
kwietnia 2014 roku w sprawie: przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego
Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:

Sekretarze:

REGULAMIN OBRAD OKR¢GOWEGO
ZJAZDU DELEGATÓW
Rozdzia∏ I
Przepisy ogólne
§1
1. Najwy˝szà w∏adzà okr´gowej izby aptekarskiej jest okr´gowy zjazd aptekarzy.
2. Zjazd okr´gowej izby aptekarskiej obraduje i dzia∏a zgodnie z przepisami
ustawy o izbach aptekarskich oraz tego regulaminu.
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3. Okr´gowa rada aptekarska zwo∏uje corocznie okr´gowy zjazd aptekarzy.
Delegaci powinni byç powiadomieni o terminie i miejscu okr´gowego zjazdu
przynajmniej na 14 dni przed tym terminem -– pisemnie, w tym: fax, poczta
elektroniczna. Wraz z zawiadomieniem Delegaci otrzymujà porzàdek obrad
Zjazdu i materia∏y na Zjazd. Zawiadomienie o drugim terminie Zjazdu
zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu, jest zamieszczane jednoczeÊnie z zawiadomieniem o pierwszym terminie Zjazdu.
§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 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,
§3
1. W okr´gowym zjeêdzie biorà udzia∏ z g∏osem stanowiàcym delegaci wybrani
na zebraniach rejonowych oraz zaproszeni przez Prezesa ORA goÊcie z g∏osem doradczym.
2. Mandat delegata trwa 4 lata.
§4
1. Uczestnik Zjazdu potwierdza swój udzia∏ w obradach podpisaniem listy
obecnoÊci.
2. Lista obecnoÊci stanowi integralnà cz´Êç dokumentów Zjazdu.
3. Delegaci biorà udzia∏ w obradach Zjazdu osobiÊcie z prawem jednego g∏osu.
4. G∏osowania podczas Zjazdu mo˝e odbywaç si´ mandatami lub elektronicznie. Przewodniczàcy Zjazdu mo˝e w sprawach wyjàtkowych zarzàdziç
g∏osowanie tajne.
§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 ( quorum).
2. Brak quorum powoduje zwo∏anie Zjazdu w drugim terminie, w tym samym
dniu, na który zwo∏ano Zjazd pierwotnie. Zjazd ten jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwa∏ niezale˝nie od liczby Delegatów obecnych
na zjeêdzie.
3. Zjazd, oprócz uchwa∏, mo˝e podejmowaç lub przyjmowaç:
1/ stanowiska – wyra˝ajàce opini´ Zjazdu w okreÊlonej sprawie,
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2/ deklaracje – zawierajàce wol´ okreÊlonego post´powania,
3/ apele – zawierajàce wezwanie do okreÊlonego zachowania si´, podj´cia
inicjatywy lub zadania.
Rozdzia∏ II
Wybory Prezydium Zjazdu oraz komisji
§6
1. Zjazd otwiera Prezes Okr´gowej Rady Aptekarskiej lub wyznaczony przez
niego Zast´pca – Otwierajàcy Zjazd, Zjazd, który po przeliczeniu podpisów
na liÊcie obecnoÊci Delegatów stwierdza i og∏asza prawomocnoÊç obrad.
2. Otwierajàcy Zjazd przeprowadza wybory Przewodniczàcego Zjazdu i dwóch
Sekretarzy Zjazdu tworzàcych Prezydium Zjazdu tj. zarzàdza wybory, zg∏asza
kandydatów i przyjmuje kandydatury od Delegatów uczestniczàcych w Zjeêdzie, przyjmuje zgod´ kandydatów, zarzàdza g∏osowanie i liczy g∏osy
oraz og∏asza wyniki wyborów.
3. Wybory cz∏onków Prezydium Zjazdu odbywajà si´ w g∏osowaniu jawnym,
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
§7
1. Przewodniczàcy Zjazdu kieruje pracami Zjazdu zgodnie z regulaminem
obrad i w oparciu o zatwierdzony porzàdek obrad, czuwajàc nad ich przestrzeganiem.
2. Sekretarze Zjazdu sporzàdzajà protokó∏ Zjazdu oraz liczà glosy w sprawie
uchwa∏ i podczas pozosta∏ych g∏osowaƒ.
§8
1. Przewodniczàcy Zjazdu poddaje pod g∏osowanie przyj´cie porzàdku obrad
oraz regulaminu Zjazdu.
2. Delegat, mo˝e zaproponowaç zmian´ kolejnoÊci porzàdku obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreÊlenie z porzàdku proponowanych punktów.
Propozycje zmian muszà uzyskaç zwyk∏à wi´kszoÊç g∏osów.
3. Przyj´ty porzàdek obrad winien byç podany do wiadomoÊci Delegatów.
4. Okr´gowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy przyjmuje Regulamin
Okr´gowych Zjazdów obowiàzujàcy do kolejnego Okr´gowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego, o ile nie zostanie zmieniony podczas danej
kadencji.
§9
1. Po przyj´ciu porzàdku obrad dokonuje si´ wyboru 3- osobowych komisji:
1/ Regulaminowej, która czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu we wspó∏pracy z obs∏ugà prawnà izby,
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2/ Wniosków, która przyjmuje od Delegatów projekty wniosków nieobj´tych
porzàdkiem obrad oraz przedstawia je Przewodniczàcemu Zjazdu,
2. Przewodniczàcy Zjazdu wskazuje miejsce pracy Komisji.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczàcego i Sekretarza.
4. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczàcy.
5. Swoje ustalenia Komisja umieszcza w protokole, który podpisujà wszyscy
cz∏onkowie Komisji.
Rozdzia∏ III
Tryb prowadzenia obrad Zjazdu
§ 10
1. Obrady Zjazdu prowadzi Przewodniczàcy Zjazdu.
2. Delegaci, którzy zamierzajà wziàç udzia∏ w dyskusji, powinni swój zamiar
zg∏osiç na trzy dni robocze przed Zjazdem do bura POIA, podajàc temat
i punkt porzàdku obrad, co do którego chcà zabraç g∏os, a tak˝e potwierdziç udzia∏ w dyskusji u Sekretarzy Zjazdu.
3. Przewodniczàcy Zjazdu otwiera dyskusj´ i udziela g∏osu Delegatom oraz
ustala czas trwania ich wypowiedzi majàc na wzgl´dzie porzàdek obrad
oraz liczb´ Delegatów zg∏aszajàcych si´ do dyskusji.
4. Przewodniczàcy Zjazdu mo˝e zwróciç uwag´ dyskutantowi, a po dwukrotnym 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. W przypadku brak zg∏oszeƒ Delegatów do udzia∏u w dyskusji,
Przewodniczàcy Zjazdu przekazuje te informacje Delegatom.
§ 11
1. W trakcji Zjazdu, Delegaci mogà zg∏osiç wnioski formalne, tj. 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,
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12/ przeliczenie g∏osów,
13/ reasumpcj´ g∏osowania.
2. W sprawach obj´tych wnioskami formalnych Przewodniczàcy udziela g∏osu
poza przyj´tym porzàdkiem obrad, a wnioski w tych sprawach poddaje
si´ pod g∏osowanie przed innymi wnioskami.
3. O przyj´ciu lub odrzuceniu wniosku formalnego Zjazd rozstrzyga po wys∏uchaniu Wnioskodawcy i ewentualnie jednego Przeciwnika wniosku w glosowaniu jawnym zarzàdzonym przez Przewodniczàcego.
§ 12
1. Po zamkni´ciu dyskusji nad projektami uchwa∏ obj´tymi porzàdkiem obrad
oraz wnioskami zg∏oszonymi do Komisji Wniosków, 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 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∏à 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.
2. W drugim terminie Zjazd ( zwo∏any zgodnie z § 5 ust.2 Regulaminu)
podejmuje 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´kszoÊci.
§ 14
1. G∏osowanie w sprawach uchwa∏ odbywa si´ mandatami j jest jawne. G∏osy
liczà Sekretarze Zjazdu.
2. G∏osowania zarzàdza oraz og∏asza wyniki Przewodniczàcy Zjazdu.
3. Przebieg g∏osowaƒ zapisuje si´ w protokole Zjazdu zaznaczajàc:
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a/ liczb´ uczestników Zjazdu uprawnionych do g∏osowania;
b/ liczb´ uczestników Zjazdu, którzy wzi´li udzia∏ w g∏osowaniu;
c/ liczb´ g∏osów oddanych za lub przeciw przyj´ciu uchwa∏ oraz wstrzymujàcych si´.
Rozdzia∏ IV
Przepisy koƒcowe
§ 15
Po wyczerpaniu porzàdku obrad Przewodniczàcy Okr´gowego Zjazdu og∏asza
jego zamkni´cie.
§ 16
Sprawy dotyczàce sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w regulaminie
rozstrzyga Prezydium Okr´gowego Zjazdu.
§ 17
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 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:
protoko∏y posiedzeƒ komisji, uchwa∏y podj´te przez Zjazd, lista obecnoÊci
uczestników i goÊci.
3. Protokó∏ z Okr´gowego Zjazdu jest jawny dla cz∏onków Okr´gowej Izby
Aptekarskiej oraz przedstawicieli Naczelnych Organów Izy Aptekarskiej.
§ 18
Uchwa∏y podj´te przez Okr´gowy Zjazd, Prezes Izby przekazuje odpowiednim
instytucjom, organizacjom i urz´dom.
§ 19
Regulamin obrad wchodzi w ˝ycie z dniem uchwalenia przez Zjazd.
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Rzeszów, dnia 10.02.2016 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
PRZY PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBIE
APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE
w dniu 10.02.2016 ROKU
Komisja Rewizyjna w sk∏adzie:
mgr Anna PliÊ Grymanowska – przewodniczàca
mgr Tomasz Michniowski
mgr Jacek Jaszewski
przeprowadzi∏a w siedzibie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie kontrol´ w wyniku której stwierdzono:
– zestawienie sald i obrotów prowadzone sà na bie˝àco
– zak∏adane w preliminarzu na 2015 rok przychody na kwot´ 865640,53
wynios∏y na dzieƒ 31.12.2015 roku 917881,84 - co stanowi 106% , wydatki
z zaplanowanowanej kwoty 735263,20 - zrealizowano w kwocie 605488,13.
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– ÊciàgalnoÊç sk∏adek cz∏onkowskich wykonana w 102%,
Realizacja bud˝etu w stosunku do preliminarza na 2015 wynosi ok. 90%.
Komisja nie ma zastrze˝eƒ do prowadzenia dokumentów ksi´gowych przychodów i wydatków. Bud˝et by∏ rozdysponowany zgodnie z preliminarzem,
a rachunki za wykonane us∏ugi dla Izby nie budzi∏y zastrze˝eƒ. Dokumentacja
dotyczàca dzia∏alnoÊci finansowej prowadzona jest dokladnie i rzetelnie.
Ostatnia kontrola przeprowadzona zosta∏a w dniu 25.02.2015 przez komisj´
rewizyjnà w sk∏adzie:
mgr Dorota Kapa∏ka – przewodniczàca
mgr Jacek Jaszewski
mgr Gabriela Filar – Matuszewska
W paêdzierniku 2015 Okr´gowy Zjazd Delegatów udzieli∏ absolutorium ust´pujàcej Okr´gowej Radzie Aptekarskiej.
W roku 2015 wskutek ÊciàgalnoÊci sk∏adek cz∏onkowskich oraz dotacji powsta∏a nadwy˝ka przychodów w wysokoÊci 28839,86.
Stan konta bankowego w dniu 31 grudnia 2015 roku wynosi∏ 34611,39
z∏otych,
Stan kasy w dniu 31 grudnia 2015 roku wynosi∏ 360,82 z∏otych
Na rachunku bankowym dobry zysk dla firm znajdowa∏o si´ 244568,37 z∏otych.
Komisja Rewizyjna nie stwierdzi∏a uchybieƒ w prowadzeniu dzia∏alnoÊci
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Sàdu
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie za rok 2015
Sàd Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie dzia∏a na
podstawie:
- Ustawy o Izbach Aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.
U. z 2014 poz. 1429)
- Rozporzàdzenia Ministerstwa Zdrowia z 31 marca 2003 r. w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów (Dz. U.
z dnia 16 kwietnia 2003 r. Nr 65, poz. 612)
- Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.

30

BIULETYN 2(234/2016)

W dniu 22 paêdziernika 2015 roku po VII Zjeêdzie Sprawozdawczo Wyborczym Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie odby∏o
si´ pierwsze posiedzenie cz∏onków Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego POIA.
Na posiedzeniu obecni wybrali ze swojego sk∏adu przewodniczàcego
i zast´pc´ przewodniczàcego Sàdu Aptekarskiego.
Sàd Aptekarski pracuje w nast´pujàcym sk∏adzie:
Maria Wójcik – przewodniczàca
Piotr Orze∏ – zast´pca przewodniczàcego Sàdu Aptekarskiego
Ma∏gorzata Wróbel – cz∏onek
Dominik Szewc – cz∏onek
Piotr Bartoszek - cz∏onek
Joanna Prokopiak – cz∏onek
Marcin Chrapek – cz∏onek (z∏o˝y∏ rezygnacj´)
Ma∏gorzata Wawrzyszko – cz∏onek
W dniu 23 paêdziernika 2015 roku do biura Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie wp∏yn´∏o pismo dotyczàce rezygnacji mgr farm.
Marcina Chrapka z funkcji cz∏onka Sàdu Aptekarskiego.
Na podstawie Uchwa∏y Nr 6/VII/2015 Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej z dnia 19 listopada 2015 roku w sk∏ad Okr´gowego Sàdu
Aptekarskiego POIA wchodzi mgr farm. Ma∏gorzata Wawrzyszko – w miejsce
mgr farm. Marcina Chrapka, który z∏o˝y∏ rezygnacj´.
Do Sàdu Aptekarskiego Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej od
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej wp∏yn´∏o 6 spraw, które pozosta∏y
z wczeÊniejszej kadencji.
W okresie od paêdziernika do grudnia 2015 roku Sàd rozpatrzy∏ 4 wnioski
o ukaranie wydajàc 3 orzeczenia skazujàce w tym: 2 kary nagany, 1 upomnienie, 1 spraw´ odroczono
z uwagi na niestawienie si´ obwinionego.
Od 1 orzeczenia (upomnienia) zosta∏o wniesione odwo∏ania do Naczelnego Sàdu Aptekarskiego. Naczelny Sàd Aptekarski zmieni∏ kar´ upomnienie
na uniewinnienie.
Na 2016 rok do rozpatrzenia pozosta∏y 3 wnioski o ukaranie skierowane
przez Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
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SPRAWOZDANIE RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOÂCI
ZAWODOWEJ
przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
w 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 OdpowiedzialnoÊci prowadzi post´powanie w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy b´dàcych cz∏onkami izby aptekarskiej w tym przypadku: Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Szczegó∏owy sposób post´powania
rzecznika okreÊla Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003
roku w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej
farmaceutów. Brak mo˝liwoÊci zastosowania przepisów wymienionych ustaw
pozwala na zastosowanie przepisów kpk.
Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w okresie od 7 paêdziernika
2015 r. do 31 grudnia 2015 r. rozpozna∏ 4 sprawy. Rozpoczynajàc kolejnà
siódmà kadencj´ mia∏ do za∏atwienia dwie sprawy z poprzedniej kadencji:
– jedna sprawa z wniosku PWIF - sprawa dotyczy∏a dwóch farmaceutów (powierzenia zast´pstwa na okres urlopowy osobie nie posiadajàcej uprawnieƒ
do kierowania aptekà) wobec których, w stosunku do jednego, wszcz´to
post´powanie i po zebraniu materia∏u spraw´ umorzono, natomiast w stosunku do drugiego odmówiono wszcz´cia.
– druga sprawa dotyczy∏a skargi pacjenta na zachowanie farmaceuty i odmow´
realizacji recepty. Tak˝e w tym przypadku po zebraniu wyjaÊnieƒ odmówiono
wszcz´cia post´powania.
Kolejne dwie sprawy, którymi zajmowa∏ si´ Rzecznik by∏y to sprawy nowe,
które wp∏yn´∏y do Rzecznika ju˝ w nowej kadencji, po 7 paêdziernika 2015 r..
Znalaz∏y one fina∏ dopiero w 2016 roku. Jedna, by∏a to skarga pacjenta na
niew∏aÊciwe zachowanie farmaceuty w aptece w trakcie realizacji recepty a
druga godzin pracy aptek i zosta∏a przekazana przez Rzecznika OIA w Lublinie.
Jedna zakoƒczy∏a si´ umorzeniem a druga odmowà wszcz´cia.
VI Krajowy Zjazd Aptekarzy w dniu 22 stycznia 2012 r. przyjà∏ Kodeks
Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska wyda∏a w formie druku zwartego treÊç Kodeksu wraz z omówieniem
t∏a historycznego odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów, wspó∏czesnej
odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy oraz treÊci rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej
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farmaceutów. Kodeks Etyki otrzyma∏ ka˝dy cz∏onek POIA. Niestety, zarówno
obecnie jak i przez okres czterech lat pe∏nienia funkcji Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej z niepokojem obserwowa∏em i obserwuje kolejne wnioski, jakie wp∏ywajà do rozpatrzenia. ¸amane sà nie tylko przepisy prawne ale
i zasady etyczne.
Przynale˝noÊç do zawodu i samorzàdu aptekarskiego nobilituje, ale i te˝
generuje odpowiedzialnoÊç zawodowà za post´powanie sprzeczne z zasadami
etyki i przepisami prawnymi dotyczàcymi wykonywania zawodu aptekarza.
Dlatego te˝ rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej wykonujàc swe obowiàzki
stoi na stra˝y przestrzegania obowiàzujàcych przepisów.
Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
mgr farm. Witold Prokopiak

UCHWA¸A NR 2
XXXIII OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej za rok 2015
Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1429) XXXIII 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 2015.
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:
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UCHWA¸A NR 3
XXXIII OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etu
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2015
Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1429) XXXIII Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co
nast´puje:
§1
Zjazd zatwierdza bilans POIA na dzieƒ 31 grudnia 2015 roku
przedstawiony przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà w Rzeszowie
oraz sprawozdanie z realizacji bud˝etu za 2015 rok Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:

Sekretarze Zjazdu:
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UCHWA¸A NR 4
XXXIII OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2016
Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1429) XXXIII 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
2016 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 Zjazdu:
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MINISTERSTWO ZDROWIA
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Informacja z posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 1 marca 2016 roku
1 marca 2016 roku odby∏o si´ w Warszawie posiedzenie Naczelnej Rady
Aptekarskiej, które prowadzi∏a El˝bieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.
Program pierwszej cz´Êci posiedzenia obejmowa∏ blok zagadnieƒ dotyczàcych
finansów Naczelnej Izby Aptekarskiej, w tym:
- zatwierdzenie sprawozdania z wykonania bud˝etu NIA w 2015 roku;
- zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego NIA za 2015 rok;
- uchwalenie planu finansowego NIA na 2016 rok.
Nast´pna cz´Êç posiedzenia dotyczy∏a spraw programowych. Po zapoznaniu si´ z projektami planów pracy przed∏o˝onymi przez przewodniczàcych
poszczególnych Komisji i Zespo∏ów Naczelna Rada Aptekarska przyj´∏a
uchwa∏´ w sprawie planu pracy na 2016 rok. Naczelna Rada dokona∏a te˝
zatwierdzenia sk∏adów osobowych wszystkich Komisji NRA.
Trzecià cz´Êç spotkania rozpocz´∏o przedstawione przez prezesa NRA
sprawozdanie z aktywnoÊci Prezydium NRA i podejmowanych dzia∏aƒ. Nast´pnie Rada wys∏ucha∏a informacji poÊwi´conej Aptekarzowi Polskiemu,
pismu Naczelnej Izby Aptekarskiej. Referentem tego tematu by∏ Micha∏ Grzegorczyk, redaktor wydawca. Do tej informacji odniós∏ si´ Piotr Brukiewicz,
który w imieniu Rady oraz cz∏onków samorzàdu aptekarskiego wyrazi∏ uznanie
dla wysokiego poziomu merytorycznego Aptekarza Polskiego przekazujàc
zespo∏owi redakcyjnemu podzi´kowanie.
Naczelna Rada Aptekarska zapozna∏a si´ z przebiegiem prac zespo∏u
powo∏anego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania propozycji legislacyjnych dotyczàcych wdro˝enia opieki farmaceutycznej. Temat przedstawi∏
Piotr Brukiewicz, który bierze udzia∏ w pracach tego zespo∏u.
Prezes NRA zapowiedzia∏a, ˝e po przyj´ciu projektów aktów prawnych,
co powinno nastàpiç w nieodleg∏ym czasie, NIA zorganizuje spotkania szkoleniowe poÊwi´cone opiece farmaceutycznej.
G∏ówny ci´˝ar publikacji informacji i materia∏ów dotyczàcych opieki
farma-ceutycznej zostanie powierzony Aptekarzowi Polskiemu.
Kolejna cz´Êç spotkania wype∏ni∏a informacja Krzysztofa Majki,
przewodni-czàcego Naczelnej Komisji Rewizyjnej poÊwi´cona przebiegowi
spotkaƒ Komisji oraz jej ustaleniom i wnioskom kierowanym do NRA.
Nast´pny punkt spotkania poÊwi´cony by∏ sprawie obrotu pozaaptecznego. Wiceprezes NRA Marek Tomków nakreÊli∏ g∏ówne linie dotyczàce tego
problemu. Rada udzieli∏a Prezydium NRA mandatu do dzia∏ania w celu
prawnego uregulowania tego problemu.
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Wiceprezes NRA Micha∏ Byliniak omówi∏ problematyk´ ochrony rynku
polskiego przed lekami zafa∏szowanymi o czym stanowi dyrektywa 2001/83
Parlamentu Europejskiego i Rady.
W tym kontekÊcie szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie uczestnictwa Naczelnej Izby Aptekarskiej w NMVO, instytucji powo∏anej m.in. do
tworzenia i zarzàdzania systemami baz, w których przechowuje si´ informacje
o legalnych, niepowtarzalnych identyfikatorach produktów leczniczych.
Naczelna Rada Aptekarska przyj´∏a stanowisko w sprawie uczestniczenia
przez Naczelnà Izb´ Aptekarskà w NMVO.
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Komunikat PWIF Nr 2/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
W zwiàzku z nowelizacja ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z póên. zm.), wprowadzonà ustawà
z dnia 9 paêdziernika 2015r. o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie
zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1991), od dnia
1 kwietnia 2016 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej lub punktu aptecznego powinny byç sk∏adane w postaci
elektronicznej, za poÊrednictwem:
q Dedykowanego systemy teleinformatycznego dost´pnego pod adresem:
http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ lub
q Elektronicznej Platformy us∏ug Administracji Publicznej (ePUAP)
Z∏o˝enie wniosku na obu platformach wymaga posiadania elektronicznego
podpisu, który jest równowa˝ny podpisowi w∏asnor´cznemu. Wniosek mo˝na
podpisaç podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.
Majàc na uwadze zasady post´powania administracyjnego okreÊlone w Kodeksie post´powania administracyjnego, w szczególnoÊci zasad´ pisemnoÊci
oraz zasad´ pog∏´biania zaufania obywateli do organów paƒstwa, rozpatrywane b´dà równie˝ wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodost´pnej lub punktu apetycznego z∏o˝one w postaci papierowej
papierowej.

Informacja z posiedzenia
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w dniu 15 lutego 2016 roku
W posiedzeniu PORA uczestniczy∏o 10 cz∏onków Rady.
W posiedzeniu uczestniczyli równie˝:
q pani mgr Anna PliÊ-Grymanowska – Przewodniczàca Komisji Rewizyjnej
q pan mgr Witold Prokopiak – Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
q pani Mecenas Bogus∏awa Szybisz – prawnik POIA
q pani mgr Lidia Sowa – Ksi´gowa POIA
Posiedzenie otworzy∏a pani Prezes dr Lucyna Samborska. W pierwszej
kolejnoÊci odczyta∏a proponowany porzàdek obrad. Wobec braku uwag do
proponowanego porzàdku obrad, pani Prezes zarzàdzi∏a g∏osowanie jawne,
w którym cz∏onkowie Rady jednog∏oÊnie przyj´li proponowany porzàdek
obrad.
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Podczas posiedzenia, cz∏onkowie Rady:
1. Przyj´li protoko∏y z poprzednich posiedzeƒ PORA z uwzgl´dnieniem poprawek zg∏oszonych przez cz∏onków Rady.
2. Podj´li 5 uchwa∏ przyznajàcych Prawo Wykonywania Zawodu absolwentom
Wydzia∏ów Farmaceutycznych, którzy z∏o˝yli wnioski do POIA.
3. Podj´li uchwa∏y w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego dla pi´ciu
cz∏onków POIA.
4. Przeprowadzili dyskusj´ z zakresu finansów POIA.
a. Przewodniczàca mgr Anna PliÊ-Grymanowska przedstawi∏a sprawozdanie
z wykonania bud˝etu za rok 2015 zatwierdzone przez Komisj´ Rewizyjnà.
b. Cz∏onkowie Rady dyskutowali nad projektem preliminarza bud˝etowego
na 2016 rok.
c. Omówili kwesti´ organizacji Okr´gowego Zjazdu Aptekarzy w kwietniu
2016 roku.
d. Poruszono temat organizacji obchodów rocznicy XXV-lecia Samorzàdu
Aptekarskiego, które planowane sà na paêdziernik 2016 roku.
e. Omówiono kwestie zwiàzane z przyznawaniem certyfikatów na punkty
edukacyjne i koniecznoÊcià zawarcia umowy z akredytowanà jednostkà
szkolàcà z zakresu certyfikacji tzw. “mi´kkich” punktów edukacyjnych.
5. Omówili sprawy ró˝ne:
a. Pismo skierowane do PORA w sprawie powo∏ania Komisji Informatycznej.
Wnioskujàcy Pan Magister zaoferowa∏ swojà pomoc w pracach Komisji.
Rada wyrazi∏a ch´ç powo∏ania takiej Komisji na najbli˝szym posiedzeniu
PORA.
b. Wiceprezes Jacek Brodziƒski zg∏osi∏ projekt do∏àczenia si´ do rajdu górskiego organizowanego w Bieszczadach przez Âlàskà i Warszawskà Izb´
Aptekarskà. Ustalono, i˝ pan magister przygotuje informacj´ na ten temat
zapraszajàcà farmaceutów do wzi´cia udzia∏u w tym wydarzeniu.
Planowany termin to 29.04.2016 - 03.05.2016.
c. Przeprowadzono dyskusj´ o mo˝liwoÊci prowadzenia apteki przez lekarza
posiadajàcego czynne prawo wykonywania zawodu.
Po wyczerpaniu wszystkich tematów, cz∏onkowie Rady z∏o˝yli Pani Prezes dr
Lucynie Samborskiej gratulacje i kwiaty w zwiàzku z uhonorowaniem Pani
Prezes tytu∏em Anio∏a Farmacji. Pani Prezes zaprezentowa∏a otrzymanà
statuetk´, po czym dokona∏a zamkni´cia obrad piàtego posiedzenia PORA
VII kadencji.
Sekretarz PORA
mgr farm. Marcin Bochniarz
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Informacja z szóstego posiedzenia PORA
w dniu 14.03.2016
W posiedzeniu PORA uczestniczyli wszyscy cz∏onkowie PORA.
W posiedzeniu uczestniczyli równie˝:
q pan mgr Witold Prokopiak - Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
q pani mgr Maria Wójcik - Przewodniczàca Sàdu Aptekarskiego
q pani Mecenas Bogus∏awa Szybisz
W cz´Êci posiedzenia:
q dr farm. Natasza Staniak – Przewodniczàca Komisji ds. Nauki i Szkolenia
W pierwszej kolejnoÊci zebrani na posiedzeniu PORA cz∏onkowie Rady, oraz
zaproszeni goÊcie wys∏uchali wystàpienia pani dr Nataszy Staniak – Przewodniczàcej Komisji ds. Nauki i Szkolenia. Dr Staniak przedstawi∏a podsumowanie
posiedzenia szkoleniowego, które odby∏o si´ w Hotelu Rzeszów w dniu
06.03.2016. Szkolenie by∏o udane zarówno pod wzgl´dem merytorycznym,
jak i frekwencji. Podczas szkolenia ka˝demu cz∏onkowi POIA wr´czona zosta∏a
ankieta na temat szkoleƒ. Po zakoƒczeniu szkolenia, Przewodniczàca Komisji
Szkoleniowej otrzyma∏a zwrot 210 wype∏nionych ankiet. W nast´pnej kolejnoÊci, dr Natasza Staniak przedstawi∏a zebranym plany zwiàzane z organizacjà
szkoleƒ w przysz∏oÊci, omawiajàc poszczególne mo˝liwoÊci w tym zakresie.
W trakcie dyskutowania tematu ankiet dotyczàcych szkoleƒ, mgr Robert
Janocha z∏o˝y∏ rezygnacj´ z funkcji Skarbnika, Cz∏onka Prezydium PORA, oraz
cz∏onka PORA.
Faktyczny koszt nagrody w postaci weekendu w SPA, przeznaczonej dla osoby,
która b´dàc cz∏onkiem Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej wype∏ni
on-line ankiet´ dotyczàcà szkoleƒ do dnia 31.03.2016r to 820z∏, czyli 66groszy
na cz∏onka Izby. Koszt nagrody decyzjà prezes dr Lucyny Samborskiej, oraz
pozosta∏ych cz∏onków Prezydium PORA, pokrywa POIA. Celem ankiety oprócz
poznania preferencji i opinii farmaceutów z zakresu prowadzonych szkoleƒ
ciàg∏ych, jest zbudowanie bazy adresów e-mail, co pozwoli na usprawnienie
wzajemnej komunikacji i pozwoli na obni˝enie w przysz∏oÊci wydatków na
us∏ugi pocztowe.
W dalszej cz´Êci posiedzenia, cz∏onkowie PORA:
1. Przyj´li porzàdek obrad posiedzenia.
2. Przeprowadzili dyskusj´ nad treÊcià protoko∏u z posiedzenia Rady w dniu
15.02.2016.
3. Pani Prezes dr Lucyna Samborska dokona∏a uroczystego wr´czenia dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty pi´ciorgu absolwentom
wydzia∏ów farmaceutycznych, którzy z∏o˝yli Êlubowanie.
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4. Podj´li cztery uchwa∏y w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu
absolwentom wydzia∏ów farmaceutycznych.
5. Przeprowadzili dyskusj´ nad projektami uchwa∏ zg∏oszonymi na posiedzenie
Rady, oraz omówili sprawy zwiàzane z pracami nad nowà stronà internetowà Izby.
Na posiedzeniu podj´to uchwa∏y:
a) W sprawie: okreÊlenia zasad korzystania z us∏ug firm zewn´trznych w zakresie pomocy technicznej, interwencji, oraz innych zadaƒ zwiàzanych
z systemami informatycznymi i sprz´tem komputerowym b´dàcymi w u˝yciu Biura POIA.
b) W sprawie: powo∏ania sk∏adu i okreÊlenia zakresu czynnoÊci Komisji Informatycznej.
c) W sprawie: zobowiàzania Prezesa PORA do przeprowadzenia racjonalizacji
zatrudnienia zmierzajàcego do obni˝enia kosztów dzia∏alnoÊci pracodawcy.
d) W sprawie: okreÊlenia zakresu uprawnieƒ i obowiàzków Wiceprezesów
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
W zakresie wykonania nowej strony www.poia.pl, po dokonaniu przeglàdu
ofert trzech firm zajmujàcych si´ projektowaniem stron www, zadecydowano
o podpisaniu umowy z firmà Moonbite sp. z o.o. z Rzeszowa.
6. Dokonali omówienia spraw organizacyjnych zwiàzanych z XXXIII Zjazdem
Delegatów POIA, oraz zatwierdzili Regulamin Zjazdu, oraz projekty uchwa∏
z zakresu spraw formalno-organizacyjnych Zjazdu. Cz∏onkowie Rady podj´li
uchwa∏´ przyznajàcà wyró˝nienia farmaceutom, którzy osiàgn´li 50-cio
letni sta˝ pracy w zawodzie. Pamiàtkowe wyró˝nienia zostanà uroczyÊcie
wr´czone podczas XXXIII Okr´gowego Zjazdu Delegatów.
Przeprowadzona zosta∏a dyskusja nad projektem preliminarza bud˝etowego,
w wyniku której zatwierdzono jego projekt. Projekt ten zostanie poddany
pod glosowanie przez Delegatów na Zjeêdzie.
7. Omówiono sprawy ró˝ne, m.in.:
a. sprawy techniczno-formalne zwiàzane z prowadzeniem Centralnego Rejestru Farmaceutów,
b. sprawy zwiàzane z organizacjà czasu pracy aptek, a zw∏aszcza z kwestià
prowadzenia dy˝urów nocnych przez aptekarzy. Cz∏onkowie Rady negatywnie zaopiniowali wniosek Starosty powiatu ropczycko-s´dziszowskiego
w sprawie ustalenia harmonogramu dy˝urów aptek. Cz∏onkowie Rady
podtrzymali decyzj´ o prowadzeniu dalszych dzia∏aƒ zmierzajàcych do
unormowania kwestii nocnych i Êwiàtecznych dy˝urów aptek.

60

BIULETYN 2(234/2016)

c. cz∏onkowie Rady omówili wniosek o przed∏u˝enie okresu szkoleniowego
skierowany do PORA. Wniosek dotyczy∏ okresu szkoleniowego ju˝
zakoƒczonego, który zosta∏ ju˝ wczeÊniej przed∏u˝ony o dwa lata, tj. do
31.12.2015 roku. Osoba sk∏adajàca wniosek nie zdo∏a∏a zebraç wi´c wymaganych 100 punktów szkoleniowych w ciàgu 7 lat. Niestety, ustawodawca
nie przewidzia∏ takiej sytuacji i pod wzgl´dem formalnym niemo˝liwe jest
dokonanie kolejnego przed∏u˝enia okresu szkoleniowego. Nale˝y równie˝
pami´taç o tym, ˝e niezakoƒczony w terminie okres edukacyjny ulega przed∏u˝eniu, lecz nie oznacza to i˝ nowy okres szkoleniowy ulega przesuni´ciu,
stàd w czasie trwania przed∏u˝enia biegnà dwa okresy szkoleniowe.
Zwracamy si´ do Paƒstwa z goràcym apelem o uczestniczenie na bie˝àco
w szkoleniach ciàg∏ych, czy to organizowanych w formie posiedzeƒ szkoleniowych, czy tych dost´pnych on-line.
d. Pani magister Lidia Czy˝ z∏o˝y∏a pisemnà rezygnacj´ z cz∏onkowstwa w Komisji ds. Nauki i Szkolenia. Uchwa∏´ zmieniajàcà postanowiono podjàç na
nast´pnym posiedzeniu PORA.
Po wyczerpaniu wszystkich zagadnieƒ, pani Prezes dr Lucyna Samborska
dokona∏a zamkni´cia szóstego posiedzenia PORA VII kadencji.
Sekretarz PORA
mgr farm. Marcin Bochniarz
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Informacja z siódmego posiedzenia PORA
w dniu 29.03.2016
W posiedzeniu PORA uczestniczyli cz∏onkowie PORA:
q dr Lucyna Samborska – Prezes PORA
q mgr Iza Aleksandrowicz-Gorczyca
q mgr Marcin Bochniarz
q mgr Jacek Brodziƒski
q mgr Lidia Czy˝
q mgr Micha∏ Dobrowolski
q mgr Marzanna Domka
q mgr Aneta Korzeniowska-Wszo∏ek
q mgr Arkadiusz Mandryk
q mgr Przemys∏aw Szybkowski
Z powodu zrzeczenia si´ mandatu cz∏onka PORA przez pana magistra
Roberta Janoch´, na posiedzeniu obecny by∏ równie˝ pan mgr Jacek Kozaczuk,
który uzyska∏ kolejnà najwi´kszà iloÊç g∏osów delegatów na Zjeêdzie Wyborczym w wyborach do PORA.
W pierwszej kolejnoÊci zebrani dokonali przyj´cia protoko∏u z szóstego
posiedzenia PORA w dniu 14.03.2016.
Nast´pnie, cz∏onkowie PORA dokonali uzupe∏nienia sk∏adu PORA poprzez
powo∏anie w sk∏ad Rady magistra Jacka Kozaczuka. W dalszych g∏osowaniach,
Rada w pe∏nym ju˝ sk∏adzie uzupe∏ni∏a sk∏ad Prezydium PORA, w którego
sk∏ad wszed∏ mgr Arkadiusz Mandryk. W nast´pnej kolejnoÊci cz∏onkowie
Rady powo∏ali na stanowisko Skarbnika PORA panià mgr Marzann´ Domk´.
W dalszej cz´Êci posiedzenia omówiono sprawy organizacyjne zwiàzane
z XXXIII Okr´gowym Zjazdem Delegatów. Po przeprowadzeniu przeglàdu ofert
wynajmu sali, cz∏onkowie Rady zadecydowali o organizacji Zjazdu w siedzibie
Okr´gowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. Bardzo dzi´kujemy OIL w Rzeszowie,
oraz Prezesowi OIL w Rzeszowie panu doktorowi Wojciechowi Domce za
umo˝liwienie organizacji Zjazdu.
W cz´Êci dotyczàcej spraw ró˝nych:
q omówiono kwestie zwiàzane z reprezentacjà POIA w kontaktach z bankami,
q omówiono sytuacj´ wokó∏ harmonogramu dy˝urów aptek w powiecie
ropczycko-s´dziszowskim,
q omówiono kwestie organizacyjne zwiàzane z wyjazdem w Bieszczady w dniu
01.05.2016,
q podj´to trzy uchwa∏y przyznajàce dokument Prawa Wykonywania Zawodu
absolwentom wydzia∏ów farmaceutycznych,
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q podj´to uchwa∏´ w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego dla wnioskujàcej farmaceutki,
q omówiono kwesti´ odmowy u˝yczenia sali na organizacj´ Zjazdu przez
Urzàd Marsza∏kowski w Rzeszowie.
Sekretarz PORA
mgr Marcin Bochniarz

Informacja z ósmego posiedzenia PORA
w dniu 21.04.2016
W posiedzeniu PORA uczestniczyli cz∏onkowie PORA:
q dr Lucyna Samborska - Prezes PORA
q mgr Marcin Bochniarz
q mgr Jacek Brodziƒski
q mgr Lidia Czy˝
q mgr Marzanna Domka
q mgr Aneta Korzeniowska-Wszo∏ek
q mgr Arkadiusz Mandryk
q mgr Przemys∏aw Szybkowski
q mgr Jacek Kozaczuk
oraz prawnik POIA mgr Bogus∏awa Szybisz.
Na posiedzeniu dokonano przyj´cia protoko∏u z posiedzenia PORA w dniu
29.03.2016 r. W nast´pnej kolejnoÊci cz∏onkowie Rady podj´li czternaÊcie
uchwa∏ przyznajàcych dokument Prawo Wykonywania Zawodu absolwentom
wydzia∏ów farmaceutycznych. Zebrani na posiedzeniu podj´li równie˝ trzy
uchwa∏y w sprawie wydania r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki, oraz trzy
uchwa∏y pozytywnie opiniujàce kandydatury na osoby nadzorujàce odbywanie
praktyki zawodowej.
Z uwagi na termin posiedzenia Rady – bezpoÊrednio przed XXXIII Okr´gowym Zjazdem Delegatów – kolejnym omawianym punktem by∏y zagadnienia
organizacyjne zwiàzane z prowadzeniem Zjazdu.
W cz´Êci dotyczàcej spraw ró˝nych, cz∏onkowie PORA:
q podj´li uchwa∏´ w sprawie: ustalenia zasad dy˝urów pe∏nionych przez
Przewodniczàcà Komisji ds. Nauki i Szkolenia POIA,
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q omówili kwesti´ przekazania do wiadomoÊci cz∏onków POIA materia∏ów
szkoleniowych z tematyki zwiàzanej z wystawianiem recept przez piel´gniarki i po∏o˝ne,
q podj´li decyzj´ o opracowaniu zasad i regulaminu publikowania i wyg∏aszania przez cz∏onków POIA opracowaƒ o charakterze szkoleniowym. Ustalono
wst´pnie, i˝ osoby ch´tne do przygotowywania szkoleƒ b´dà mog∏y swoje
opracowanie skierowaç do Komisji ds. Nauki i Szkolenia, gdzie nastàpi ich
ogólna weryfikacja. Najlepsze szkolenia zostanà zorganizowane we wspó∏pracy z Izbà, zaÊ ich autorzy b´dà mogli liczyç na wynagrodzenie. Ka˝dy
cz∏onek POIA b´dzie móg∏ zg∏osiç przygotowane przez siebie szkolenie.
q postanowiono przygotowaç i wydaç dla cz∏onków POIA opracowanie dotyczàce ostatnich zmian w prawie z zakresu sposobu realizacji recept,
q podj´li decyzj´ o zamkni´ciu Biura POIA w dniu 02.05.2016,
q omówiono sprawy organizacyjne zwiàzane z wp∏ywajàcà do Biura POIA
korespondencjà,
q omówiono sytuacj´ braku aktualnego powo∏ania Konsultanta Wojewódzkiego z dziedziny Farmacji Szpitalnej (zakoƒczenie kadencji),
q Omówiono kwesti´ wystawiania zaÊwiadczeƒ o uczestnictwie w szkoleniach
i umo˝liwienia dost´pu do szkoleƒ w systemie e-dukacja osobom zalegajàcym ze sk∏adkami. Ustanowiono okres 3 miesi´cy zaleg∏oÊci jako maksymalny dopuszczajàcy do szkoleƒ w e-dukacji i wystawiania certyfikatów
certyfikatów.
Osoby zalegajàce ze sk∏adkami za okres powy˝ej ostatnich trzech miesi´cy
nie b´dà otrzymywaç certyfikatów za uczestnictwo w szkoleniach,
nie zostanà równie˝ dopuszczone do szkoleƒ w systemie e-dukacja.
Uprzejmie przypominamy, i˝ ka˝dy certyfikat szkoleniowy z systemu
e-dukacja jest p∏atny. Koszt certyfikatu dla cz∏onków POIA pokrywa Izba.
q Omówiono kwesti´ zakupu opracowania dotyczàcego HACCP w aptekach,
oferowanego przez NIA. Cz∏onkowie Rady zadecydowali o przystàpieniu
do zamówienia takiego opracowania dla cz∏onków POIA.
q W dopowiedzi na pismo z NIA dotyczàce zamówienia druków dokumentów
Prawa Wykonywania Zawodu, cz∏onkowie PORA podj´li decyzj´ o zamówieniu 200 druków dokumentu PWZ.
Sekretarz PORA
mgr Marcin Bochniarz
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e-dukacja: zmiany w zak∏adaniu konta
Uprzejmie informuj´, ˝e w zwiàzku z modyfikacjà portalu e-dukacja
wprowadziliÊmy obowiàzek podania numeru prawa wykonywania
zawodu przy zak∏adaniu konta na portalu. Bez tej informacji, konto nie
b´dzie mog∏o byç za∏o˝one.
Osoby, które majà ju˝ konta, proszone sà o uzupe∏nienie tej
informacji do koƒca bie˝àcego roku.
Zmiany dokonuje si´ w opcji Moje konto i w polu opisanym jako
Numer prawa wykonywania zawodu nale˝y podaç aktualny numer.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e wszystkie dotychczasowe konta
pozostanà aktywne, nawet bez tej informacji, i nie b´dzie to mia∏o
wp∏ywu na korzystanie ze szkoleƒ.
Wiceprezes Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. El˝bieta Rzàsa-Duran
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Do czego s∏u˝y∏ i do czego móg∏by s∏u˝yç alembik ?
„Przyrzàd s∏u˝àcy w technice destylacyjnej do oddzielania, dzia∏aniem ciep∏a,
cieczy lotnych od substancyj
nielotnych lub cieczy lotnych
od mniej lotnych. Alembik
zwyczajny sk∏ada si´ z trzech
odr´bnych cz´Êci: z kot∏a
kot∏a,
w którym umieszcza si´ substancje poddane destylacji,
z he∏mu
he∏mu, pokrywajàcego kocio∏ i ∏àczàcego swym dziobem ch∏odnic´
ch∏odnic´, która stanowi trzecià cz´Êç aparatu.
Para, wywiàzujàca si´ w kotle przez ogrzewanie, przechodzi do ch∏odnicy, gdzie
si´ skrapla. Ch∏odnica posiada ró˝ny kszta∏t, zale˝nie od
rodzaju produktu, jaki poddajemy destylacji. W najprostszym przypadku, gdy chodzi o destylacj´ wody, jest
ch∏odnica w´˝owato skr´conà rurà, zwanà w´˝ownicà, która och∏adza si´ zimnà wodà.
Gdy poddaje si´ destylacji roÊliny, celem wydzielenia zawartych w nich
olejów lotnych, nie wprowadza si´ ich wprost do kot∏a, to bowiem wystawi∏oby je na zbyt wielkie dzia∏anie ciep∏a, lecz umieszcza si´ je w stosownem
naczyniu, które dopiero pogrà˝a si´ w wodzie, wype∏niajàcej kocio∏ alembika”.
(Ludwik Rzàdkowski Encyklopedja Farmaceutyczna Tom I, s.188, Poznaƒ 1936)
Powy˝sza definicja wyczerpuje istot´ tego, niezb´dnego w codziennej
pracy ka˝dej Officinae sanitatis dla otrzymywania Aquae destillatae – wody
przekroplonej, w odró˝nieniu od Aquae fontanae, sprz´tu aptecznego.
Byç mo˝e jego pochodzenie ginie w pomroce dziejów, byç mo˝e wykorzystywali alembik ju˝ „staro˝ytni Grecy”, byç mo˝e wynalaz∏ go D˝abir ibn Hajnan
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oko∏o roku 800. Bez wàtpliwoÊci powszechnie u˝ywany w Êredniowieczu.
Wykorzystywany by∏ dla u∏atwienia sobie ˝ycia – na ró˝nych polach i w ró˝nych
aspektach.

I na koniec „dla lepszego humoru” przyk∏ad – do czego s∏u˝y alembik ?
Kot∏y, alembiki, kadki i trubniki ?
Znasz ty gorzelni pijane potwory.
Co pi´ç razy ka˝dej doby
Piekielnego na Êwiat ducha
Zdrój szaleƒstwa i choroby
Z goràcego zionà brzucha ?
________________ _
Jak w tej ˝ydowskiej Walhali,
Co gorzelnià jà nazwali,
Gdzie od kot∏a do powroza
Wszystko proza i proza:
Konew, skopiec, dràg, kociuba,
Rura, huczek, pipa, Êruba,
O wielkie bogi
Co za dêwi´k srogi ...
(Aleksander Fredro Wiersz o gorzelni – Dzie∏a, Warszawa 1880, t. XII s. 20)
LMC
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