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Szanowni Paƒstwo,
Kole˝ank
Kole˝ankii i Koledzy!
„w zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ okresem letnim ...”
– nie tylko Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w swoim Komunikacie przypomina nam
wszystkim ˝e zbli˝a si´ LATO 2016. Temperatura za
oknem utwierdza nas, ˝e przyszed∏ czas kaniku∏y, ale
nie zwalnia praca na wszystkich szczeblach naszego
samorzàdu i naszych w∏adz.
Przekazujemy Paƒstwu kolejny numer Biuletynu Informacyjnego, dokumentujàcego przebieg naszych dzia∏aƒ. W ostatnim czasie przekazaliÊmy wszystkim aptekom Kompendium Aktów Prawnych – myÊl´, ˝e ju˝ wszyscy pracownicy fachowi zapoznali si´ z jego treÊcià. W tak dynamicznie zmieniajàcej
si´ sytuacji w naszym zawodzie, w gàszczu przepisów dotyczàcych realizacji
recept i szybko zmieniajàcych si´ wykazów list lekowych, a tym samym oczekiwaƒ naszych pacjentów; braku zdecydowanych reakcji na pewne wystàpienia
grup zwiàzanych z ró˝nymi „lobby”, do naszych aptek wkrada si´ nie∏ad,
a tym samym niepewnoÊç jutra. Przes∏ane Kompendium powinno, a przynajmniej takie by∏o nasze zamierzenie, uporzàdkowaç nieco prac´ „za pierwszym
sto∏em” i pomóc w codziennej praktyce.
Przekazujemy pisma – Ministra Zdrowia do Prezesa NFZ; G∏ównego
Inspektora Sanitarnego do Prezesa NRA; wystàpienie i stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Zwiàzku Powiatów Polskich – naszej najbli˝szej instancji
administracji paƒstwowej, z którà chcielibyÊmy dokoƒczyç nasze „niedokoƒczone rozmowy ,,,” na temat nocnych dy˝urów.
Wspominamy niezapomnianà Kole˝ank´, wieloletniego Wojewódzkiego
Konsultanta Farmacji Aptecznej – magister farmacji Danut´ Rudnickà –
Cz∏owieka w pe∏nym znaczeniu tego s∏owa.
Dla zainteresowanych dziejami naszego pi´knego zawodu – Capsulae
amylaceae – te „smaczne” os∏onki, które mo˝na wielorako wykorzystaç –
choink´ ozdobiç, p∏aczàce w aptece dziecko zabawiç; a nawet g∏ód aptekarza
zaspokoiç.
A na koniec: SK¸ADKI, prosz´ Paƒstwa to – podstawowy obowiàzek
Aptekarza, tego wchodzàcego w zawód i tego z wieloletnim sta˝em. Niestety,
tak Êwiat jest urzàdzony, ˝e bez funduszu ani rusz.
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Jeszcze raz „przypominam Kole˝ankom i Kolegom, ˝e zacz´∏o si´ gorrrràce
LATO, ze wszystkimi jego zaletami i wadami, ˝ycz´ Paƒstwu tylko jego zalet.

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska

DZIENNIK USTAW
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Informacja z posiedzenia Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej w dniu 17.05.2016
Posiedzenie otworzy∏a Prezes PORA pani dr Lucyna Samborska.
Na posiedzeniu obecni byli cz∏onkowie Rady:
q dr n. farm. Lucyna Samborska
q mgr farm. Lidia Czy˝
q mgr farm. Jacek Brodziƒski
q mgr farm. Marcin Bochniarz
q mgr farm. Micha∏ Dobrowolski
q mgr farm. Marzanna Domka
q mgr farm. Jacek Kozaczuk
q mgr farm. Aneta Korzeniowska-Wszo∏ek
q mgr farm. Arkadiusz Mandryk
q mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski
oraz:
q mgr farm. Maria Wójcik – Przewodniczàca Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego
q mgr farm. Witold Prokopiak – Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
q mgr Bogus∏awa Szybisz – prawnik POIA
w cz´Êci posiedzenia:
q mgr El˝bieta Zwoliƒska – Dyrektor Biura
q Lidia Sowa – Ksi´gowa
W pierwszej kolejnoÊci dokonano przyj´cia porzàdku obrad (Punkt 1),
jako punkt 2 posiedzenia, cz∏onkowie Rady jednog∏oÊnie przyj´li protokó∏
z posiedzenia PORA w dniu 21.04.2016.
Punkt 3 posiedzenia dotyczy∏ omówienia XXXIII Zjazdu Sprawozdawczego.
Na r´ce pani Prezes z∏o˝one zosta∏y dwa pisma odnoszàce si´ do problemów
poruszanych na Zjeêdzie – jedno od pani Zast´pcy Prezesa mgr Lidii Czy˝,
drugie od pracowników Biura POIA – pani mgr El˝biety Zwoliƒskiej, oraz pani
Lidii Sowy. Poniewa˝ pismo pracowników Biura POIA dotyczy∏o równie˝ spraw
dotyczàcych pracy Biura POIA i postanowiono omówiç je w punkcie 9 posiedzenia.
W sprawie uwag pani mgr Lidii Czy˝ przeprowadzono dyskusj´. Ustalono,
i˝ protokó∏ ze Zjazdu rzetelnie opisuje przebieg obrad.
Podczas dyskusji nad punktem 3 pani Prezes zarzàdzi∏a krótkà przerw´
z powodu koniecznoÊci wr´czenia dokumentów PWZ m∏odym adeptom
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wydzia∏ów farmaceutycznych. Pani Prezes odebra∏a Êlubowanie i wr´czy∏a
dokumenty Prawa Wykonywania Zawodu 15 absolwentom wydzia∏ów farmaceutycznych.
W punkcie 4 posiedzenia, cz∏onkowie PORA podj´li 3 uchwa∏y o przyznaniu
Prawa Wykonywania Zawodu trojgu wnioskodawcom spe∏niajàcym wymagania formalne.
Punkt 5 dotyczy∏ podj´cia uchwa∏y w sprawie sprostowania b∏´du pisarskiego w uchwale w sprawie przyznania PWZF. Omy∏ka polega∏a na umieszczeniu w dokumentach PWZF dwóch ró˝nych osób jednego numeru PWZ.
W punkcie 6 zebrani cz∏onkowie PORA podj´li uchwa∏´ o wydaniu wnioskujàcemu magistrowi farmacji nowego dokumentu PWZ w miejsce utraconego.
W dalszej kolejnoÊci (punkt 7) – cz∏onkowie PORA po przeprowadzeniu
krótkiej dyskusji uchylili uchwa∏´ nr 6/VI/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. okreÊlajàcej zasady przyznawania nagród pracownikom Biura POIA.
Punkt 8 zawiera∏ dyskusj´ nad wyborem lokaty dla Êrodków zgromadzonych przez POIA. Wnioskodawca – mgr Arkadiusz Mandryk przedstawi∏ ofert´
lokat, oraz krótkà charakterystyk´ banków pod kàtem bezpieczeƒstwa powierzonych Êrodków. Ustalono, i˝ na chwil´ obecnà zostanie wznowiona lokata
w banku Pekao SA, a tak˝e, i˝ konieczne jest przeprowadzenie negocjacji
z bankiem w zakresie ponoszonych przez POIA kosztów obs∏ugi bankowej.
Do przeprowadzenia negocjacji wyznaczono Skarbnika PORA – panià mgr
Marzann´ Domk´, magistra Arkadiusza Mandryka, oraz panià ksi´gowà Lidi´
Sow´.
W punkcie 9 wywiàza∏a si´ dyskusja nad sposobem organizacji pracy Biura
POIA, oraz zasadami wspó∏pracy z cz∏onkami PORA i komisjami PORA. Do
najwa˝niejszych ustaleƒ nale˝y zaliczyç potwierdzenie kompetencji Zast´pców
Prezesa do podejmowania decyzji pod nieobecnoÊç Prezes PORA, oraz
potwierdzenie uprawnieƒ cz∏onków Rady do uzyskiwania od pracowników
Biura wszelkich niezb´dnych informacji i dokumentów z zakresu pracy Izby.
Przedyskutowano równie˝ zasady bezpieczeƒstwa informatycznego obowiàzujàce w Izbie, ustalono i zmodyfikowano sposób ubiegu dokumentów.
Na wniosek Zast´pcy Prezesa mgr. Jacka Brodziƒskiego, oraz Sekretarza
mgr. Marcina Bochniarza – podj´to decyzj´ 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 materia∏ów biurowych na podstawie zapotrzebowania otrzymanego od pani Dyrektor Biura mgr El˝biety Zwoliƒskiej, zostanie
przeprowadzona analiza ofertowa.
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Wywiàza∏a si´ równie˝ krótka dyskusja w zakresie dzia∏aƒ PORA na rzecz
farmaceutów, oraz dzia∏aƒ podejmowanych przez NRA.
Punkt 10 stanowi∏ wniosek pana magistra Marcina Bochniarza o podj´cie
uchwa∏y uchylajàcej uchwa∏´ 38/IV/2007 okreÊlajàcà Regulamin Pracy Biura.
Wniosek swój argumentowa∏ m.in. brakiem obowiàzku posiadania takiego
dokumentu (POIA zatrudnia mniej ni˝ 20 osób), faktem i˝ regulamin w znacznej cz´Êci by∏ powieleniem Kodeksu Pracy, który jest aktem prawa wy˝szego
rz´du, a cz∏onkowie Rady nie chcà i nie mogà go ∏amaç niezale˝nie od istnienia
regulaminu pracy. Kolejnymi argumentami by∏y, i˝ regulamin nie jest aktualny
– wiele stanowisk w ogóle nie zosta∏o obsadzonych, zaÊ zakresy obowiàzków
zawarte sà w umowach o prac´ nie pokrywajà si´ w 100% z tymi zdefiniowanymi w regulaminie pracy. Na koniec, zasygnalizowa∏, i˝ obecne brzmienie
regulaminu mo˝e utrudniaç przeprowadzenie restrukturyzacji, do przeprowadzenia której zobowiàzana zosta∏a pani Prezes. Doda∏, i˝ decyzja o koniecznoÊci
przeprowadzenia restrukturyzacji zosta∏a równie˝ potwierdzona przez XXXIII
Zjazd Delegatów.
Po przeprowadzeniu krótkiej dyskusji, zebrani cz∏onkowie PORA jednog∏oÊnie przyj´li uchwa∏´ w sprawie uchylenia uchwa∏y ustanawiajàcej regulamin pracy.
W punkcie 11 omówiono temat kontroli sk∏adek cz∏onkowskich.
Cz∏onkowie Rady podj´li decyzj´ o zaanga˝owaniu obs∏ugi informatycznej
do udost´pnienia pracownikom Biura narz´dzi, które w sposób automatyczny
pozwolà tworzyç raporty d∏u˝ników. Poruszono temat wysy∏ki certyfikatów
ze szkolenia przeprowadzonego w marcu – na 300 uczestników a˝ 102 osoby
nie otrzymajà certyfikatów z powodu zalegania z op∏aceniem sk∏adek cz∏onkowskich.
Cz∏onkowie PORA podj´li tak˝e decyzj´ o zaproponowaniu roz∏o˝enia na
raty zaleg∏oÊci sk∏adkowych jednej farmaceutce.
Uprzejmie przypominamy szanownym Kole˝ankom i Kolegom, i˝ op∏acanie
sk∏adek cz∏onkowskich jest obowiàzkiem wszystkich farmaceutów wykonujàcych zawód. Bardzo prosimy Paƒstwa o terminowe wp∏aty.
Punkt 12 – sprawy ró˝ne:
a) Pani mgr Lidia Czy˝ przedstawi∏a makiet´ broszury „Kompendium aktów
prawnych”, z propozycjà druku i dostarczenia do wszystkich aptek na terenie
województwa. Po krótkiej dyskusji ustalono, i˝ broszura zostanie rozes∏ana
do aptek, oraz udost´pniona na stronie www Izby w formie elektronicznej.
W sprawie druku, postanowiono rozpoznaç oferty kilku drukarni – osobà
odpowiedzialnà za sprawdzenie ofert zosta∏ mgr Arkadiusz Mandryk.
b) Mgr Jacek Kozaczuk poinformowa∏ zebranych, i˝ na zebraniu kierowników
aptek szpitalnych rekomendacj´ na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego
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z dziedziny farmacji szpitalnej otrzyma∏a pani mgr Henryka Paszko.
Cz∏onkowie Rady jednog∏oÊnie poparli rekomendacj´ i ustalili, i˝ zostanie
ona przes∏ana Wojewodzie.
c) Omówiono kwestie zwiàzane z funkcjà pe∏nomocnika PORA ds. kontaktów
z POW NFZ i WIF.
d) Omówiono kwestie odpowiedzi na pisma kierowane do POIA przez jednego
z cz∏onków POIA.
e) Omówiono kwestie zwiàzane ze sk∏adem osobowym Okr´gowego Sàdu
Aptekarskiego w Rzeszowie.
f) Omówiono kwesti´ dostarczenia vouchera na pobyt w Spa farmaceutce,
która wygra∏a tà nagrod´ w zwiàzku z wype∏nieniem przez nià ankiety
dotyczàcej szkoleƒ.
g) Pani prezes przedstawi∏a korespondencj´ kierowanà przez cz∏onków Izby
do POIA.
h) Omówiono temat organizacji rajdu rowerowo - kolejowego do Dynowa,
który zaproponowa∏a pani mgr Natasza Staniak. W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, i˝ proponowany termin 19.06.2016 jest zbyt bliski,
oraz ˝e ze wzgl´du na osobiste plany cz∏onkowie PORA nie b´dà w stanie
w∏àczyç si´ w organizacj´ imprezy. Postanowiono przedyskutowaç z panià
dr Nataszà Staniak mo˝liwoÊç organizacji rajdu w innym terminie.
i) Pani mgr Lidia Czy˝ przedstawi∏a treÊç og∏oszenia skierowanego do publikacji
na stronach POIA zach´cajàcego do podj´cia pracy w aptekach w Niemczech. Wobec braku mo˝liwoÊci jakiejkolwiek weryfikacji og∏oszeniodawcy,
zdecydowano nie publikowaç og∏oszenia.
j) Mgr Jacek Brodziƒski zasygnalizowa∏ koniecznoÊç omówienia na nast´pnym
posiedzeniu PORA kwestii ustanowienia dzia∏alnoÊci gospodarczej POIA.
k) Mgr Jacek Brodziƒski zaproponowa∏ powieszenie Krzy˝a nad drzwiami sali
obrad POIA. Propozycja ta zosta∏a jednog∏oÊnie zaakceptowana.
l) Pani Prezes dr Lucyna Samborska zasygnalizowa∏a koniecznoÊç omówienia
na najbli˝szym posiedzeniu PORA spraw organizacji XXV-lecia Samorzàdu
Aptekarskiego.
Po wyczerpaniu wszystkich tematów, pani Prezes dr Lucyna Samborska
dokona∏a zamkni´cia posiedzenia PORA w dniu 17.05.2016r.
Informacj´ przygotowa∏
mgr Marcin Bochniarz
Sekretarz PORA
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Informacja z IX posiedzenia
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W dniu 14.06.2016 roku o godzinie 16.00 odby∏o si´ posiedzenie
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej VII kadencji w siedzibie POIA przy
ulicy Jagielloƒskiej 23/5 w Rzeszowie. Obradom przewodniczy∏a Prezes PORA
dr farm. Lucyna Samborska, a obecnych na spotkaniu by∏o 8 cz∏onków Rady:
mgr Iza Aleksandrowicz-Gorczyca, mgr Marzanna Domka, mgr Lidia Czy˝,
mgr Jacek Brodziƒski, mgr Arkadiusz Mandryk, mgr Przemys∏aw Szybkowski,
mgr Marcin Bochniarz i mgr Micha∏ Dobrowolski.
Podczas posiedzenia troje nowych magistrów farmacji odebra∏o uroczyÊcie
prawa wykonywania zawodu. Na poczàtku obrad pani Prezes zgodnie z uchwa∏à 17/VII/2016 PORA przekaza∏a do akt osobowych pracowników biura na
r´ce pani Dyrektor dokumenty dotyczàce restrukturyzacji zatrudnienia pracowników izby. W ramach restrukturyzacji z pracownikami biura izby zosta∏y
zawarte stosowne porozumienia.
Podj´to uchwa∏y w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu oraz
r´kojmi dla aptekarzy kandydujàcych na stanowiska kierownicze.
Omawiano tematy zwiàzane z organizacjà 25-lecia izby. Cz∏onkowie PORA
powo∏ali komitet, który zajmie si´ organizacjà jubileuszu. Planowany termin
obchodów b´dzie oko∏o paêdziernika.
Na posiedzenie PORA zaproszona by∏a przewodniczàca komisji ds. szkoleƒ
dr n. farm. Natasza Staniak. Przygotowa∏a ona podsumowanie dotychczasowych szkoleƒ oraz omówi∏a wyniki ankiety, która zosta∏a przeprowadzona
dotyczàcà szkoleƒ. Ankieta dostarczy∏a baz´ danych z adresami mailowymi
do ponad trzystu cz∏onków izby, co zdecydowanie usprawni∏o informowanie
farmaceutów drogà mailowà o planowanych szkoleniach.
Kolejnym omawianym tematem by∏o za∏o˝enie dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez POIA. Zaproszony prawnik wyjaÊni∏, ˝e samorzàd zawodowy mo˝e
podjàç dzia∏alnoÊç tylko w granicach swoich obowiàzków ustawowych, wynikajàcych z ustawy o izbach aptekarskich.
W sprawach ró˝nych rada podejmowa∏a kilka tematów:
a) Rozpatrywano pismo jednego z cz∏onków Izby do skarbnika POIA w sprawie
informacji o wynagrodzeniach pracowników biura oraz osób funkcyjnych
w POIA.
b) Rozpatrywano pismo jednej z cz∏onkiƒ POIA, która odczuwa zaniepokojenie,
tym, ˝e cz∏onkowie obecnej kadencji PORA krytykowali poprzedników oraz,
˝e wiele czasu aktualna rada poÊwi´ca na sprawy integracji Êrodowiska.
Obydwu osobom zosta∏y przygotowane odpowiedzi indywidualne.
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c) Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej oraz Przewodniczàca Okr´gowego
Sàdu Aptekarskiego dzia∏ajàcy przy naszej izbie wystosowali pismo do Rady
o wynagrodzenie za sprawowanà funkcj´.
d) Zawody ˝eglarskie organizowane przez Okr´gowà Izb´ Aptekarskà w Olsztynie. Rada wyrazi∏a zdanie, ˝e b´dzie mo˝liwoÊç dofinansowania udzia∏u
dla trzech za∏óg z naszej izby.
e) Rajd rowerowy Rzeszów – Bachórz z przejazdem kolejkà wàskotorowà
i wyk∏adem z historii farmacji planowany b´dzie na wrzesieƒ.
f) Po majowym sukcesie zosta∏ wniesiony pomys∏ organizacji kolejnego rajdu
w Bieszczady.

Informacj´ przygotowa∏
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski
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NON OMNIS MORIAR...

NON OMNIS MORIAR...
Zmar∏a mgr farm. Danuta

Rudnicka

Z ogromnym ˝alem informujemy, ˝e po˝egnaliÊmy mgr Danut´ Rudnickà, wieloletniego
Specjalist´ z zakresu farmacji aptecznej województwa rzeszowskiego, Czlowieka o nieposzlakowanej opinii, ˝yczliwego ludziom i Êwiatu.
Dyplom magistra farmacji uzyska∏a 6 wrzeÊnia 1960 r., po ukoƒczeniu studiów na Akademii
Medycznej w Krakowie. By∏a jednà z pierwszych,
farmaceutek na Podkarpaciu, które ju˝ w 1975 r.
podj´∏y trud szkolenia specjalizacyjnego i uzyska∏a pierwszy stopieƒ
specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej (11 lutego 1975 r.) oraz drugi
(19 listopada 1975 r.). Swà praktyk´ zawodowà odbywa∏a pod kierunkiem mgr farm. Krystyny Micke w aptece ogólnodost´pnej w Rzeszowie; prac´ w lecznictwie zamkni´tym rozpocz´∏a w Aptece Paƒstwowego Szpitala Klinicznego w Bia∏ymstoku, po dziesi´ciu latach pracy
w oÊrodku akademickim wróci∏a do Rzeszowa, gdzie obj´∏a kierownictwo apteki Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, skàd przesz∏a na
emerytur´. Nie zaprzesta∏a wykonywania zawodu – swym doÊwiadczeniem s∏u˝y∏a aptekarzom, wykonujàc obowiàzki inspektora farmaceutycznego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie.
Wielokrotnie pe∏ni∏a obowiàzki Przewodniczàcej Komisji Egzaminacyjnej dla farmaceutów podkarpackich, uzyskujàcych pierwszy stopieƒ
specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej; do wszystkich inicjatyw
aptekarskich podchodzi∏a z pe∏nym zaanga˝owaniem i ˝yczliwoÊcià, jej
wskazówki i rady u∏atwi∏y organizacj´ reaktywowanego samorzàdu
aptekarskiego, szczególnie w komisji aptek szpitalnych.
Odznaczona Medalem im. prof. B. Koskowskiego orza Medalem za
zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia
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Da ad capsulae amylaceae ...
Kapsu∏ki sà to otoczki, przyrzàdzane ze skrobi,
najlepszej màki pszennej lub ˝elatyny u∏atwiajàce
przyjmowanie leków. Kapsu∏ki przyrzàdzane ze
skrobi lub najlepszej màki pszennej, sà nazywane
op∏atkami, C a p s u l a e a m yl a c e a e.
Op∏atki sporzàdza si´ w postaci cienkich krà˝ków lub miseczek zamykanych
przykrywkami.
Op∏atki nie powinny byç zbyt kruche, powinny posiadaç barw´ bia∏à i szybko
w wodzie rozmi´kaç tworzàc mas´ bez zapachu i smaku1.
Op∏atki w dzisiejszej postaci sà pomys∏em aptekarza genewskiego, Limouin’a,
z roku 1873 r.
Firma K. Morstadt w Frankfurcie nad
Menem, dla u∏atwienia aptekarzom
„produkcji” tzw. proszków dzielonych, wprowadzi∏a aparat do suchego zamykania op∏atków.2
Obecnie obowiàzujàca Farmakopea Polska Wydanie X3 kapsu∏ki
skrobiowe okreÊlone sà w sposób
nast´pujàcy: sà sta∏ymi postaciami
leku z twardej os∏onki zawierajàcej
pojedynczà dawk´ jednej lub kilku
substancji czynnych. Os∏onka kapsu∏ek skrobiowych jest sporzàdzona bez dodatku dro˝d˝y
zwykle z màki ry˝owej i sk∏ada si´ z dwóch
uprzednio wytworzonych p∏askich cylindrycznych cz´Êci. Przed przyj´ciem kapsu∏ki zwil˝a si´
przez zanurzenie na kilka sekund w wodzie,
nast´pnie umieszcza si´ jà na j´zyku i po∏yka
popijajàc wodà. Jednobrzmiàca nazwa angielska
i francuska brzmi Cachets.
LMC
1

F a r m a k o p e a P o l s k a, Wydanie drugie, Pharmacopoea Polonica II, Warszawa,
nak∏adem Towarzystwa Przyjació∏ Wydzia∏ów i Oddzia∏ów Farmaceutycznych przy
Uniwersytetach w Polsce 1937
2 Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Berlin 1938
3 Rzeczpospolita Polska, Prezes Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych; F a r m a k o p e a P o l s k a Wydanie X ,
Warszawa 2014
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Biuro Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej przypomina o obowiàzku
p∏acenia sk∏adek cz∏onkowskich tytu∏em przynale˝noÊci do Samorzàdu Aptekarskiego.

UCHWA¸A NR 24 /VI/2013
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ
w RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2013 roku
w sprawie: sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej
Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856)
oraz Uchwa∏y Nr 5 XXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ
OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE z dnia 11 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej dla cz∏onków Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej, Uchwa∏y Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu
Aptekarzy z dnia 19 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokoÊci cz´Êci
sk∏adki cz∏onkowskiej odprowadzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na
rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska
uchwala co nast´puje:
§1
1.Wszyscy farmaceuci – cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, niezale˝nie od sposobu wykonywania zawodu, okresu i podstawy
zatru-dnienia oraz sytuacji zawodowej, majà obowiàzek op∏acania comiesi´cznej sk∏adki samorzàdowej w wysokoÊci 44 z∏.
2.Sk∏adki nale˝y wp∏acaç na konto POIA w terminie do 20 dnia ka˝dego miesiàca za dany miesiàc kalendarzowy.
3.Sk∏adk´ cz∏onkowskà za grudzieƒ nale˝y wp∏aciç do 15 grudnia danego
roku, tak aby rok kalendarzowy pokrywa∏ si´ z rokiem bud˝etowym i by∏
rokiem zamkni´tym
§2
W terminie od 10 stycznia, biuro POIA weryfikuje wp∏acone sk∏adki samorzàdowe za poprzedni rok, ustala wysokoÊç zad∏u˝enia oraz kieruje wezwania
do zap∏aty do farmaceutów posiadajàcych zad∏u˝enie we wp∏atach sk∏adek,
a nast´pnie wnioski egzekucyjne do komornika.
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§3
Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
§4
Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej uchwa∏y traci moc Uchwa∏a nr 34/V/2010
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie:
wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej
§5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

UCHWA¸A NR 5
XXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
w RZESZOWIE
z dnia 11 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej dla cz∏onków Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej
Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r o izbach aptekarskich ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2003 roku poz.
108 z póên. zm.) oraz Uchwa∏y Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 19 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokoÊci cz´Êci sk∏adki
cz∏onkowskiej odprowadzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, Okr´gowy Zjazd Delegatów uchwala co nast´puje:
§1
1. Kwota miesi´cznej sk∏adki z tytu∏u przynale˝noÊci do Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej wynosi 44 z∏.
2. Powy˝sza sk∏adka dotyczy wszystkich osób posiadajàcych tytu∏ magistra
farmacji bez wzgl´du na sytuacj´ zawodowà.
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§2
1. Sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej nale˝y wp∏acaç
na konto POIA w terminie do 20 ka˝dego miesiàca za dany miesiàc kalendarzowy.
2. Sk∏adki za dany rok kalendarzowy nale˝y wp∏aciç w terminie do 10 stycznia
nast´pnego roku kalendarzowego.
§3
Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w
przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.
§4
Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej uchwa∏y traci moc Uchwa∏a Nr 6 XXIV
Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wysokoÊci sk∏adki
cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
§5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska informuje, ˝e od dnia 25.04.2008
nastàpi∏a zmiana numeru konta bankowego na:

03 1240 4751 1111 0000 5517 8507
Uwaga!
W zwiàzku z wprowadzeniem bankowych rozliczeƒ ksi´gowych drogà internetowà Biuro Izby Aptekarskiej prosi wszystkich cz∏onków POIA o wp∏aty
sk∏adek cz∏onkowskich za pomocà przelewu bankowego lub pocztowego.
Ka˝de przyj´cie wp∏aty w formie gotówkowej w siedzibie Izby wià˝e si´
z koniecznoÊcià odprowadzenia gotówki do banku a tym samym dodatkowà
op∏atà prowizyjnà.
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Mamy zaszczyt zaprosiç Paƒstwa na 2. Kongres Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego
FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA,
który odb´dzie si´ 23-24 wrzeÊnia 2016 r.
we Wroc∏awiu, na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Âlàskich

Komitet Naukowy:
q prof. Janusz Pluta – przewodniczàcy q prof. Anna Wiela-Hojeƒska
q dr hab. Agnieszka Zimmermann
q prof. Zbigniew Fija∏ek
q dr Bo˝ena Karolewicz – sekretarz
q prof. Edmund GrzeÊkowiak
Tematyka:
q Polska Koncepcja opieki Farmaceutycznej – gdzie jesteÊmy?
q Rola apteki w zmieniajàcym si´ systemie ochrony zdrowia
q Zafa∏szowanie i identyfikacja produktów medycznych (leki, wyroby medyczne, suplementy diety)
q Wyzwania farmacji praktycznej
q Kwalifikacje i Szkolenie podyplomowe – przykry obowiàzek czy szansa na
rozwój zawodowy?
q NowoÊci w farmacji
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