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Szanowni Paƒstwo, Kole˝anki i Koledzy,
Kolejny numer naszego Biuletynu przynosi przede
wszystkim omówienie ostatniego w VI Kadencji, XXXI
Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej. Oprócz relacji z przebiegu obrad, w Biuletynie sà zawarte pe∏ne treÊci regulaminów, wed∏ug
których b´dzie przebiega∏o Zebranie Wyborcze i Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy. Warto si´ z nimi zapoznaç, sà to podstawowe dokumenty pracy Delegatów.
Dzi´kuj´ raz jeszcze wszystkim, którzy przyczynili si´ do pozytywnych
dzia∏aƒ w czasie trwania szóstej kadencji – krótkie podsumowanie znajduje
si´ na noÊniku, pendrive’ie, którzy otrzymali delegaci. Dzi´kuj´ równie˝
wszystkim cz∏onkom Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, którzy
równie˝, w sensie pozytywnym, „urozmaicali” dzia∏alnoÊç Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej, przekazujàc w ró˝nej formie swoje przemyÊlenia,
pytania czy zagadnienia.
JesteÊmy ju˝, pod wzgl´dem liczby cz∏onków, izbà Êrednià, liczba aptekarzy przekroczy∏a 1200 osób wykonujàcych zawód farmaceuty na Podkarpaciu. W bie˝àcym roku wybieramy nowy sk∏ad najwy˝szej w∏adzy okr´gowej
izby aptekarskiej, delegatów uczestniczàcych w corocznym okr´gowym zjeêdzie aptekarzy. Z uwagi na naszà „liczebnoÊç”, na Zebraniu Wyborczym,
wybierzemy 83 Delegatów. W paêdzierniku, spoÊród tego grona, delegaci
wska˝à tych, którzy w imieniu nas wszystkich b´dà dalej prowadzili prac´
samorzàdu.
Szanowni Koledzy !
Apeluj´, aby w Zebraniu uczestniczyli wszyscy, którzy widzà przed sobà
cele aptekarstwa; którzy mogà s∏u˝yç swym doÊwiadczeniem i tych, którzy
Êwie˝ym spojrzeniem ogarniajà ca∏oÊç zadaƒ stojàcych przed nami; którzy
majà pomys∏y, dajàce si´ wprowadziç w ˝ycie. Sama krytyka pracy „onych”,
pozytywnego skutku nie przyniesie; jeÊli sami nie zobaczymy, jak funkcjonuje
samorzàd „od Êrodka”; nie b´dziemy umieli oceniç jego dzia∏alnoÊci.
Ponadto Biuletyn przynosi wa˝ne dla aptekarza informacje – projekt
ustawy o zmianie ustawy (prawda jak to brzmi ?) o samorzàdzie gminnym,
który wywo∏a∏ tyle dyskusji wÊród nas; o niezgodnoÊci z prawem przekazywania kopii recept nieuprawnionym podmiotom; o karcie du˝ej rodziny, która
w aptekach nie mo˝e funkcjonowaç. Sà te˝ komunikaty dotyczàce sprzeda˝y
wysy∏kowej Êrodków leczniczych przez apteki – bardzo wa˝na sprawa dla
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aptek takà sprzeda˝ prowadzàcych, szczegó∏owe informacje zamieszczone
sà na stronie internetowej G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego, w cz´Êci
BIP.
Informujemy te˝ o wydarzeniach w Êrodowisku aptekarskim, o wydawnictwach dotyczàcych farmacji.
I na koniec – ale traktujemy spraw´ priorytetowo
– trwa PROTEST APTEKARZY !
Bardzo prosz´ o dok∏adne zapoznawanie si´ z tekstami, które przynosi
strona internetowa Naczelnej Izby Aptekarskiej w tej sprawie. Sà tam wszystkie
konieczne informacje o celu i zasadach Protestu, a jest to bardzo pomocne w
rozmowach z naszymi Pacjentami, bo protestujemy w imieniu Chorego, który
nie ma dost´pu do koniecznego leku, weêmy to pod uwag´.
˚ycz´ wszystkim Kole˝ankom i Kolegom lata pe∏nego radoÊci, czy b´dzie
to radoÊç z udanego urlopu czy udanej pracy, a mo˝e sukcesów zawodowych?
I du˝o, du˝o uÊmiechu, uÊmiech wyg∏adza wszelkie niedogodnoÊci i wyzwala
hormony szcz´Êcia.

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska
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PROTEST APTEKARZY
˚ÑDAMY RÓWNEGO DOST¢PU DO LEKÓW!
Protestujemy przeciw bezczynnoÊci Ministra Zdrowia i polskiego Rzàdu
oraz zaniechaniu zdecydowanych dzia∏aƒ majàcych na celu zagwarantowanie
wszystkim aptekom i ich pacjentom równego i sta∏ego dost´pu do leków
ratujàcych zdrowie i ˝ycie!

Protestujemy przeciw reglamentacji leków
refundowanych ze Êrodków publicznych!
Protestujemy przeciw dyktatowi koncernów farmaceutycznych, które
decydujà o kszta∏cie i sposobie dystrybucji leków w Polsce! Przyj´ta przez nie
strategia biznesowa, tolerowana przez rzàdzàcych naszym paƒstwem,
prowadzi do limitowania dostaw leków oraz dyskryminowania aptek i ich
pacjentów!
Ta skandaliczna sytuacja uniemo˝liwia nam prawid∏owe wykonywanie
zawodu farmaceuty, które ma na celu ochron´ zdrowia publicznego poprzez
zaspokajanie potrzeb lekowych pacjentów.
Nie mo˝emy realizowaç gwarantowanych ustawowo Êwiadczeƒ
zdrowotnych w postaci zaopatrywania pacjentów w leki refundowane.
Nie mo˝emy wykonywaç obowiàzków, które wynikajà z umów zawieranych
przez apteki z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizacj´ recept.

WZYWAMY RZÑD I MINISTRA ZDROWIA
DO ZAPEWNIENIA
WSZYSTKIM APTEKOM I ICH PACJENTOM
STA¸EGO I RÓWNEGO DOST¢PU DO LEKÓW
RATUJÑCYCH ZDROWIE I ˚YCIE!
Naczelna Izba Aptekarska

6

BIULETYN 2(229/2015)

Warszawa, dnia 14 maja 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
Nasz protest trwa!
Dzi´kuj´ wszystkim farmaceutom, którzy poparli “Protest aptekarzy”. Nasza
akcja protestacyjna trwa! Nie mo˝emy milczeç, gdy zagro˝one jest
bezpieczeƒstwo zdrowotne pacjentów. Nie po raz pierwszy argumenty
naszego samorzàdu dotyczàce istotnych problemów zwiàzanych z
wykonywaniem zawodu farmaceuty sà ignorowane przez polityków
odpowiedzialnych za prowadzenie polityki lekowej. W imieniu Naczelnej Rady
Aptekarskiej ponownie zwracam si´ do wszystkich farmaceutów o poparcie
PROTESTU APTEKARZY.
1. Protest nale˝y poprzeç na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskeij:
http://nia.org.pl/poparcie/
http://nia.org.pl/poparcie/..
2. Tekst z protestem prosz´ wydrukowaç (na przyk∏ad plakat w formacie A4),
podpisaç (prosz´ o z∏o˝enie podpisów wszystkich farmaceutów pracujàcych
w aptece) i przesiaç do siedziby Naczelnej Izby Aptekarskiej (adres: 00-238
Warszawa, ul. D∏uga 16; nr faksu: 22 887 50 32; e-mail: nia@nia.org.pl
nia@nia.org.pl).
3. Prosz´ o wydrukowanie i wywieszenie plakatu w aptece (do wyboru na
stronie NIA sà plakaty w formatach A4 i A3).
Prosz´ o poparcie protestu. Wspólnie protestujmy przeciw reglamentacji leków
i biernoÊci organów naszego paƒstwa odpowiedzialnych za stworzenie
warunków umo˝liwiajàcych aptekom sta∏e zaopatrywanie pacjentów w leki
ratujàce ich zdrowie i ˝ycie.
dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

XXXI OKR¢GOWY ZJAZD DELEGATÓW

XXXI Okr´gowy
Zjazd Delegatów

Rzeszów, 16 kwietnia 2015 r.

7

8

BIULETYN 2(229/2015)

Protokó∏ z XXXI Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
w Rzeszowie, który odby∏ si´ w dniu 16 kwietnia
2015 roku w Rzeszowie.
1-3. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.
Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej dr n. farm. Lucyna
Samborska otworzy∏a zjazd, powita∏a zaproszonych goÊci: doktora Grzegorza
Kucharewicza – Prezesa NRA, mgr farm. Monik´ Urbaniak – Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego; kierownika Delegatury w KroÊnie – mgr
farm. Halin´ Sikorskà;
inspektorów farmaceutycznych mgr mgr Monik´ Rybk´ i Mariusza
Broƒczyka a tak˝e Redaktora Naczelnego „Czasopisma Aptekarskiego”
Wiktora Szukiela. Prezes,
dr L. Samborska, przywita∏a wszystkich przyby∏ych Delegatów na Zjazd.
Z uwagi na brak kworum o godzinie 10-tej, Prezes dr L. Samborska
poinformowa∏a delegatów, ˝e w oczekiwaniu na drugi termin Zjazdu, obecni
na Sali b´dà mieli mo˝liwoÊç wys∏uchania wyk∏adu „Kluczowe parametry
preparatów ocznych dost´pnych bez
recepty i ich wp∏yw na oko”, przedstawionego przez mgr Mariusza Chmiela
z firmy URSAPHARM. O godz. 10:30
Zjazd rozpoczà∏ obrady przy udziale 47
delegatów.
Dr L. Samborska w pierwszej kolejnoÊci podzi´kowa∏a imiennie ka˝demu
z delegatów przyby∏ych na zjazd, wr´czajàc materia∏y pamiàtkowe VI kadencji wraz z listem zawierajàcym wyrazy
uznania za prac´ w tej kadencji.
Dla cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej oraz aptekarzy
pe∏niàcych funkcje w organach niezale˝nych - Rzecznik OdpowiedzialnoÊci

XXXI OKR¢GOWY ZJAZD DELEGATÓW
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Zawodowej i jego zast´pcy, Sad Aptekarski, Komisja Rewizyjna - przygotowano
osobne podzi´kowania. Ponadto Prezes PORA podzi´kowa∏a Delegatowi na
Krajowy Zjazd Aptekarzy mgr farm. Monice Urbaniak.
Pi´ciu cz∏onkom POIA, Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska przyzna∏a
Medale za Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia - medale z ràk Prezesa PORA
odebrali mgr mgr Henryka Paszko, Ma∏gorzata Wawrzyszko Anna Stamirska,
Gabriela Filar-Matuszewska, Marzena Moskwa-Jacek.

Prezes, dr L. Samborska, poinformowa∏a zgromadzonych, o przyznaniu
aptekarzowi wykonujàcemu czynnie zawód aptekarza, nieprzerwanie przez
50 lat, pamiàtkowej statuetki. Statuetk´ tà wr´czy∏a mgr farm. Janinie
Pacaƒskiej ze Stalowej Woli.
Na zakoƒczenie cz´Êci oficjalnej Zjazdu, Prezes PORA, w obecnoÊci Prezesa
NRA, odebra∏a Êlubowanie i wr´czy∏a prawa wykonywania zawodu szesnastu
m∏odym magistrom farmacji.
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4. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXXI Okr´gowego
Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.
chwa∏y
Prezes PORA dr L. Samborska przedstawi∏a zebranym delegatom treÊç uchwa∏y
nr 1 w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXXI Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Zgodnie z tà uchwa∏à Zjazd
przebiega∏ b´dzie wed∏ug postanowieƒ zawartych w w/w Regulaminie.
Delegaci jednog∏oÊnie przyj´li uchwa∏´ nr 1.
5. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.
Realizujàc kolejny punkt porzàdku Zjazdu, dokonano wyboru
Przewodniczàcego Zjazdu. Kandydatury na prowadzàcych
przedstawi∏a Prezes dr L. Samborska – dr n. farm Aleksander
Czarniawy - przewodniczàcy zjazdu, a sekretarzami Zjazdu mgr
farm. Anna Stamirska i mgr farm.
Maria Wójcik, delegaci ci wyrazili
zgod´. Wybór tych osób przeg∏osowano jednog∏oÊnie.
6. Wybór Komisji Zjazdowych.
Kolejnym punktem Zjazdu by∏ wybór Komisji zjazdowych:
a) Komisji Uchwa∏ i Wniosków
Wybrano: mgr farm. Lidi´ Czy˝ (przewodniczàca), mgr farm. Lucyn´ Bartnik,
mgr farm. Henryk´ Paszko .
b) Komisji Regulaminowej
Wybrano: mgr farm. Roberta Janoch´ (przewodniczàcy), mgr farm. Tadeusza
Biernata, mgr farm. Artura Komskiego.
Komisje zosta∏y wybrane jednog∏oÊnie.
7. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2014.
Zgodnie z przyj´tym porzàdkiem Zjazdu przedstawiono sprawozdania:
a) Sprawozdanie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej – przedstawi∏a

XXXI OKR¢GOWY ZJAZD DELEGATÓW
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Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej dr n. farm. Lucyna Samborska.
b) Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej przedstawi∏a Przewodniczàca
mgr farm. Dorota Kapa∏ka.
c) Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego przedstawi∏a Przewodniczàca Sàdu mgr farm. Renata Olech.
d) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
przedstawi∏ Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej POIA mgr farm. Witold
Prokopiak.
8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA
za rok 2014.
Po z∏o˝eniu sprawozdaƒ, Przewodniczàcy Zjazdu odczyta∏ uchwa∏´ nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej za rok 2014 i zarzàdzi∏ g∏osowanie za przyj´ciem uchwa∏y.
Uchwa∏´ nr 2 przyj´to jednog∏oÊnie.
9. Zatwierdzenie bilansu za rok 2014 i przyj´cie do realizacji bud˝etu na rok 2015.
Uchwa∏a nr 3 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji
bud˝etu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2014 zosta∏a
przyj´ta jednog∏oÊnie przez delegatów.
Nast´pnie Przewodniczàcy Zjazdu przeszed∏ do omawiania projektu uchwa∏y
nr 4 w sprawie uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2015. Za przyj´ciem uchwa∏y oddano 46
g∏osów, przeciwko by∏ 1 delegat.
10. Podj´cie uchwa∏y dotyczàcej przyj´cia regulaminu zebrania rejonowego i
wyboru delegatów na okr´gowe zjazdy POIA.
Prowadzàcy obrady zjazdu przedstawi∏ treÊç uchwa∏y nr 5 zjazdu, dotyczàcej
regulaminu zebrania rejonowego i wyboru delegatów na okr´gowe zjazdy
POIA. Pe∏na treÊç regulaminu obrad zasta∏a za∏àczona do materia∏ów zjazdowych. Delegaci nie wnieÊli uwag do przedstawionego projektu, uchwa∏a nr 5
zosta∏a przyj´ta jednog∏oÊnie.
11. Podj´cie uchwa∏y w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego delegatów POIA.
Równie˝ jednog∏oÊnie, zosta∏a przyj´ta uchwa∏a nr 6 w sprawie uchwalenia
Regulaminu obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego delegatów POIA.
Podobnie jak poprzedniej, treÊç uchwa∏y by∏a za∏àcznikiem do materia∏ów
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zjazdowych, dodatkowo mecenas Bogus∏awa Szybisz omówi∏a jej g∏ówne
za∏o˝enia.
12. Wystàpienie Prezesa NRA
GoÊç Zjazdu, Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz, w trakcie swojego
wystàpienia omówi∏ najbardziej obecnie nurtujàce Êrodowisko aptekarskie
problemy zwiàzane z: reglamentowanà sprzeda˝à leków refundowanych przez
hurtownie farmaceutyczne aptekom; obrotem pozaaptecznym leków – jest
bardzo trudno mówiç o powrocie leków do aptek, chocia˝ wiele krajów
wprowadzi∏o takà regulacj´ prawnà; brakiem skutecznoÊci dzia∏aƒ podejmowanych przez Naczelnego i Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Farmaceutycznej w sprawie niedozwolonych form reklamy leków; sytuacji podczas
g∏osowaƒ sejmowych w sprawie zmian ustawy prawo farmaceutyczne.
Prezes przedstawi∏ swoje dzia∏ania i kontakty z najwy˝szymi w∏adzami resortowymi i paƒstwowymi, dotyczàce palàcych problemów aptekarstwa, proszàc o poparcie dla swoich dzia∏aƒ na tym
polu. G. Kucharewicz wskaza∏ te˝
linki do stron internetowych przynoszàcych najnowsze wiadomoÊci, linki sà na bie˝àco przekazywane na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Sprawà wa˝nà w bie˝àcym roku jest odpowiedni wybór delegatów na zjazdy
okr´gowe a w perspektywie na Krajowy Zjazd Aptekarzy, który podejmie
decyzj´ o wyborze Prezesa NRA w VII Kadencji.
13. Zamkni´cie obrad Zjazdu.
Na zakoƒczenie Przewodniczàcy Zjazdu podsumowa∏ obrady i podzi´kowa∏
Delegatom za przybycie i udzia∏ w Zjeêdzie.
Cz´Êcià integralnà Protoko∏u XXXI Zjazdu sà:
1/ Lista obecnoÊci Delegatów
2/ Porzàdek obrad
3/ TreÊci podj´tych Uchwa∏ Zjazdowych
4/ Protoko∏y Komisji Zjazdowych
Przewodniczàcy Zjazdu
dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Maria Wójcik
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UCHWA¸A NR 1
XXXI OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
w sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXXI 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) XXXI 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:
dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Sekretarze:
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Maria Wójcik
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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.
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.
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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 obec-nych na
zjeêdzie.
3. Zjazd, oprócz uchwa∏, mo˝e podejmowaç lub przyjmowaç:
1/ stanowiska – wyra˝ajàce opini´ Zjazdu w okreÊlonej sprawie,
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.
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§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,
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.
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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,
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.

18

BIULETYN 2(229/2015)

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:
a/ liczb´ uczestników Zjazdu uprawnionych do g∏osowania;
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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.

20

BIULETYN 2(229/2015)

SPRAWOZDANIE Z DZIA¸ALNOÂCI 1.01.–31.12.2014
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SPRAWOZDANIE Z DZIA¸ALNOÂCI 1.01.–31.12.2014

Wn´trze apteki z personelem i „groênà” kasà.
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SPRAWOZDANIE Z DZIA¸ALNOÂCI 1.01.–31.12.2014
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SPRAWOZDANIE Z DZIA¸ALNOÂCI 1.01.–31.12.2014
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SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Rzeszów, dnia 25.02.2015 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
w Rzeszowie
w dniu 25.02.2015 r.
Komisja Rewizyjna w sk∏adzie:
mgr Dorota Kapa∏ka
- przewodniczàca
mgr Gabriela Filar-Matuszewska
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 2014 rok przychody na kwot´ 9572444,19
wynios∏y na dzieƒ 31.12.2014 roku 855806,71 - co stanowi 89% , wydatki
z planowanych 991014,19 - zrealizowano w kwocie 884646,57.
- ÊciàgalnoÊç sk∏adek cz∏onkowskich wykonana w 88%,
Realizacja bud˝etu w stosunku do preliminarza na 2014 wynosi ok. 89%.
Komisja nie ma zastrze˝eƒ co do wydatkowania Êrodków pieni´˝nych.
W roku 2014 powsta∏a nadwy˝ka kosztów nad przychodami w wysokoÊci
28839,86 w wyniku niedostatecznego wp∏ywu skladek cz∏onkowskich
w kwocie 78047,00
78047,00.
Stan konta bankowego w dniu 31 grudnia 2014 roku wynosi∏ 27430,63
z∏otych,
Stan kasy w dniu 31 grudnia 2014 roku wynosi∏ 2294,31 z∏otych
Na rachunku bankowym dobry zysk dla firm znajdowa∏o si´ 218915,59
z∏otych.
Komisja Rewizyjna nie stwierdzi∏a uchybieƒ w prowadzeniu dzia∏alnoÊci
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.
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Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej
w Rzeszowie za rok 2014
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.
W sk∏ad Sàdu Aptekarskiego Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie wchodzà:
Renata Olech
Marta Piekie∏ek
Teresa Kielar
Lidia Mazur
El˝bieta Kluz
Jan Mrozek
Marek Sieros∏awski
Marzena Moskwa Jacek
Ma∏gorzata Wróbel

- przewodniczàca
- zast´pca przewodniczàcego Sàdu Aptekarskiego
- cz∏onek
- cz∏onek
- cz∏onek
- cz∏onek
- cz∏onek
- cz∏onek
- cz∏onek

Do Sàdu Aptekarskiego Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej od
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w 2014 roku wp∏yn´∏o 3 wnioski.
Wydano orzeczenia: 2 - kary upomnienia, 1- kara nagany.
Przewodniczàca OSA
mgr farm. Renata Olech

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOÂCI 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.
W 2014 roku do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej wp∏yn´∏o
17 spraw. By∏y to sprawy wskazujàce na nieprzestrzeganie obowiàzujàcych
przepisów prawnych, które nie zawsze w sposób bezpoÊredni wià˝à si´
z prowadzeniem apteki. Inaczej wyglàda post´powanie prowadzone przez
ROZ w sprawach zwiàzanych z udzia∏em apteki w „∏aƒcuchu odwróconym”
a inaczej w przypadku nie wywiàzania si´ farmaceuty z ustawowego obowiàzku szkoleƒ ciàg∏ych. Na 17 spraw, które wp∏yn´∏y do ROZ wi´kszoÊç dotyczy∏a
w∏aÊnie ostatniego punktu, czyli nie wywiàzania si´ farmaceuty z obowiàzku
szkoleƒ ciàg∏ych. Tych spraw by∏o 10. Pozosta∏e spraw to:
5 spraw z wniosku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego ( ∏aƒcuch
odwrócony),
1 sprawa z wniosku w∏aÊciciela apteki (zarzuty pod adresem kierownika
apteki),
1 sprawa z wniosku WIF w Rzeszowie zosta∏a przekazana do rozpatrzenia do
rzecznika w∏aÊciwej izby aptekarskiej (kierownik apteki cz∏onek OIA w Krakowie).
Po zapoznaniu si´ z materia∏em zebranym w trakcie post´powania
wyjaÊniajàcego, dwie sprawy umorzono, w pi´ciu przypadkach odmówiono
wszcz´cia, w trzech przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do Sàdu
Aptekarskiego. Pozosta∏e sprawy sà do rozpatrzenia ju˝ w 2015 roku.
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
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UCHWA¸A NR 2
XXXI OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej za rok 2014
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) XXXI 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 2014.
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:
dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Sekretarze:
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Maria Wójcik
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UCHWA¸A NR 3
XXXI OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etu
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2014
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) XXXI Okr´gowy Zjazd
Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co nast´puje:
§1
Zjazd zatwierdza bilans POIA na dzieƒ 31 grudnia 2014 roku przedstawiony
przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà w Rzeszowie oraz
sprawozdanie z realizacji bud˝etu za 2014 rok Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:
dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Sekretarze:
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Maria Wójcik
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UCHWA¸A NR 4
XXXI OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej na 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) XXXI 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
2015 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:
dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Sekretarze:
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Maria Wójcik
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UCHWA¸A NR 5
XXXI OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 16 kwietnia 2015r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu zebrania rejonowego i wyboru delegatów
na okr´gowe zjazdy POIA.
Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1429) XXXI Zjazd Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co nast´puje:
§1
Zjazd uchwala Regulamin zebrania wyborczego i wyboru delegatów na
okr´gowe zjazdy POIA o treÊci stanowiàcej za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y.
§2
Zjazd równoczeÊnie uchyla Regulamin wyboru delegatów na okr´gowe zjazdy
POIA oraz przebiegu zebraƒ rejonowych uchwalony Uchwalà Nr 5 XXVI
Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2011r.
§3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Sekretarze:
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Maria Wójcik
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Regulamin
zebrania wyborczego i wyboru
delegatów na okr´gowe zjazdy POIA
§1
1. Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska obejmuje swoim dzia∏aniem
obszar Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
2. Wybór Delegatów na okr´gowe zjazdy z obszaru Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej odbywa si´ na zebraniu wyborczym.
§2
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska uwzgl´dniajàc wytyczne zawarte w
uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej, okreÊlajàcej proporcje pomi´dzy iloÊcià
cz∏onków izby do iloÊci delegatów, ustala liczb´ delegatów na okr´gowe zjazdy
aptekarzy z obszaru Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
§3
1. Czynne prawo wyborcze przys∏uguje wszystkim cz∏onkom POIA z wy∏àczeniem farmaceutów, którym zawieszono prawo wykonywania zawodu.
2. Bierne prawo wyborcze przys∏uguje wszystkim cz∏onkom POIA z wy∏àczeniem farmaceutów ukaranych przez sàd aptekarski karà upomnienia, nagany lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu - w okresie odbywania kary.
3. Nad przestrzeganiem czynnego i biernego prawa wyborczego czuwa
Przewodniczàcy Sàdu Aptekarskiego uczestniczàcy w zebraniu wyborczym.
4. W zebraniu wyborczym poza zawiadomionymi farmaceutami mogà uczestniczyç zaproszeni goÊcie.
§4
1. Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska w drodze uchwa∏y wskazujàcej
dat´ i miejsce, zwo∏uje zebranie wyborcze.
2. Sprawy zwiàzane z organizacjà zebrania Rada powierza Prezydium PORA.
3. Prezydium ze swego grona wskazuje osob´ odpowiedzialnà za przeprowadzenie zebrania.
4. Termin, miejsce i cel zebrania wyborczego zawiera zawiadomienie, które
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otrzymujà farmaceuci - cz∏onkowie POIA, na co najmniej 14 dni przed datà
zebrania wyborczego.
§5
1. W zawiadomieniu, o którym mowa w par. 4 ust. 4 nale˝y podaç dwa terminy
tj. godziny rozpocz´cia zebrania wyborczego.
2. Zebranie wyborcze odbywa si´ w pierwszym terminie, je˝eli uczestniczy
w nim co najmniej po∏owa zawiadomionych farmaceutów, cz∏onków POIA.
3. W drugim terminie, zebranie wyborcze odbywa si´ przy faktycznej liczbie
zawiadomionych farmaceutów, cz∏onków POIA przyby∏ych na zebranie
wyborcze.
4. Liczb´ uczestników zebrania wyborczego ustala si´ na podstawie listy
obecnoÊci.
§6
1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zebrania wyborczego, sprawdza
list´ obecnoÊci celem wskazania terminu zebrania.
2. Po wskazaniu terminu zebrania wyborczego, osoba odpowiedzialna
zarzàdza wybór cz∏onków Sekretariatu zebrania w sk∏adzie:
- przewodniczàcy
- dwóch sekretarzy oraz
cz∏onków komisji skrutacyjnej ( przewodniczàcy i czterech cz∏onków).
3. Cz∏onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogà kandydowaç w wyborach na
delegatów na zjazdy.
4. Z przeprowadzonych wyborów opisanych w par. 6 ust. 2 osoba
odpowiedzialna sporzàdza protokó∏.
5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zebrania wyborczego, po przeprowadzonych wyborach przewodniczàcego zebrania, sekretarzy zebrania
oraz cz∏onków komisji skrutacyjnej, przekazuje Komisji Skrutacyjnej,
w obecnoÊci Przewodniczàcego zebrania i sekretarzy, karty do g∏osowania
przygotowane przez biuro Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
6. Odbiór kart do g∏osowania potwierdza przewodniczàcy Komisji Skrutacyjnej.
7. Po przekazaniu kart do g∏osowania, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zebrania wyborczego przekazuje dalsze prowadzenie zebrania
wybranemu przewodniczàcemu zebrania.
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§7
1. Przewodniczàcy zebrania informuje zebranych o liczbie wybieranych delegatów na zebraniu wyborczym ustalonej uchwa∏à PORA oraz poucza o sposobie g∏osowania.
2. Przewodniczàcy zebrania zarzàdza zg∏aszanie kandydatów na delegatów.
3. Kandydatów zg∏aszajà cz∏onkowie zebrania wyborczego ustnie, podajàc
imi´ i nazwisko kandydata.
4. Zg∏oszony kandydat obowiàzany jest oÊwiadczyç czy wyra˝a zgod´ na
kandydowanie i czy nie ma przeszkód do kandydowania.
5. Zg∏oszone kandydatury przyjmuje Sekretariat zebrania, wpisujàc na list´
w porzàdku alfabetycznym.
§8
1. Przewodniczàcy zebrania odczytuje w porzàdku alfabetycznym zg∏oszone
kandydatury i zarzàdza g∏osowanie.
2. Komisja Skrutacyjna rozdaje uczestnikom zebrania wyborczego karty do
g∏osowania od numeru 1 do numeru wynikajàcego z liczby farmaceutów
obecnych na zebraniu. Pozosta∏e karty do g∏osowania do czasu zakoƒczenia
zebrania sà w posiadaniu przewodniczàcego Komisji Skrutacyjnej.
3. Ponumerowane karty do g∏osowania, opatrzone pieczàtkà okr´gowej izby
aptekarskiej, powinny zawieraç informacje o liczbie delegatów wybieranych
na zebraniu oraz wymaganej minimalnej liczbie skreÊleƒ aby g∏os by∏ wa˝ny.
4. G∏osujàcy uczestnik zebrania nazwiska kandydatów umieszcza na kartach
do g∏osowania w porzàdku alfabetycznym.
5. G∏osowanie na zg∏oszonych kandydatów odbywa si´ przez skreÊlenie na
karcie do g∏osowania nazwisk tych kandydatów, na których g∏osujàcy nie
chce oddaç g∏osu.
6. G∏os jest niewa˝ny wówczas, gdy na karcie do g∏osowania zostaje nie skreÊlona wy˝sza liczba nazwisk kandydatów ni˝ przewidziana liczba mandatów.
7. Oddanie g∏osu nast´puje przez osobiste wrzucenie karty do g∏osowania
do urny wyborczej.
8. Wyboru delegatów na zjazdy dokonuje si´ zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
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§9
1. Przewodniczàcy zarzàdza wybory
2. Komisja Skrutacyjna zbiera karty do g∏osowania do zamkni´tej urny
wyborczej, przelicza g∏osy, a z przebiegu g∏osowania sporzàdza protokó∏,
który podpisujà wszyscy cz∏onkowie Komisji.
3. W sporzàdzonym protokole Komisja skrutacyjna okreÊla:
1) liczb´ uczestników zebrania, którzy wzi´li udzia∏ w g∏osowaniu,?
2) liczb´ oddanych g∏osów wa˝nych i niewa˝nych,
3) imiona i nazwiska wybranych delegatów.
4) liczb´ g∏osów oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. Je˝eli osoby kandydujàce na delegata, podczas g∏osowania uzyska∏y jednakowà liczb´ g∏osów na ostatniej pozycji listy kandydatów uzyskujàcych
mandat na zjazd i kolejnych, Przewodniczàcy zebrania zarzàdza kolejne
dodatkowe g∏osowanie.
5. Komisja Skrutacyjna odczytuje protokó∏ uczestnikom zebrania wyborczego.
6. Protokó∏, Komisji Skrutacyjnej stanowi wraz z protoko∏em osoby
odpowiedzialnej za przeprowadzenie zebrania, listà obecnoÊci oraz
wykorzystanymi i niewykorzystanymi kartami do g∏osowania, cz´Êç
integralnà protoko∏u z przebiegu zebrania wyborczego, sporzàdzanego
przez sekretariat zebrania.
7. Protokó∏ ten podpisuje przewodniczàcy zebrania oraz sekretarze zebrania.
8. Delegatami na okr´gowy zjazd zostajà wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali
najwi´cej wa˝nie oddanych g∏osów.
§ 10
Po zakoƒczeniu zebrania przewodniczàcy zebrania przekazuje niezw∏ocznie
ca∏à dokumentacj´ okreÊlona w par. 9 pkt 5 do siedziby Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
§ 11
1. Delegaci wybrani na zebraniu wyborczym sà do momentu otrzymania
mandatu okreÊlani mianem delegata - elekta.
2. Na dwa tygodnie przed planowanym terminem zjazdu biuro POIA umieszcza
na stronie internetowej POIA komplet dokumentów na zjazd. Delegaci elekci zobowiàzani sà do zapoznania si´ ze wszystkimi opublikowanymi
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materia∏ami. W tym samym terminie biuro POIA przesy∏a ka˝demu
delegatowi - elektowi zaproszenie na zjazd wraz z porzàdkiem obrad oraz
innymi materia∏ami wskazanymi przez PORA.
3. Delegat otrzymuje raz na cztery lata mandat wa˝ny na okres danej kadencji.
§ 12
1. Mandat delegata trwa cztery lata.
2. Delegat przestaje pe∏niç funkcj´ przed up∏ywem kadencji w przypadku:
I. skreÊlenia z listy okr´gowej izby aptekarskiej wskutek:
1) Êmierci,
2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu z mocy orzeczenia sàdu
aptekarskiego lub wyroku sàdowego,
3) zrzeczenia si´ prawa wykonywania zawodu,
4) przeniesienia si´ na teren innej izby,
5) zaprzestania wykonywania zawodu na terenie POIA,
II. zrzeczenia si´ mandatu,
§ 13
1. Zrzeczenie si´ funkcji delegata winne byç z∏o˝one na piÊmie skierowanym
do PORA.
2. Poprzez podj´cie uchwa∏y PORA akceptuje zrzeczenie si´ funkcji delegata.
3. Postanowienia w w/w sprawach podejmuje PORA w formie stosownej
uchwa∏y.
§ 14
W przypadku zaistnienia okolicznoÊci opisanych w par. 12 nie przeprowadza
si´ wyborów uzupe∏niajàcych. Okr´gowy zjazd obraduje przy zmniejszonej
tymi okolicznoÊciami liczbie delegatów.
§ 15
1. Niniejszy regulamin mo˝e byç zmieniony w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem majà zastosowanie przepisy ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(t. j. z 2014 r. poz. 1429).
§ 16
Regulamin wchodzi w ˝ycie z dniem uchwalenia.

4144

UCHWA¸A

UCHWA¸A NR 6
XXXI OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 16 kwietnia 2015r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu obrad Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Delegatów POIA.
Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1429) XXXI Zjazd Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co nast´puje:
§1
Zjazd uchwala Regulamin obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Delegatów POIA stanowiàcy za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y.
§2
Zjazd równoczeÊnie uchyla Regulamin obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego
Zjazdu Delegatów POIA uchwalony Uchwalà Nr 6 XXVI Okr´gowego Zjazdu
Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia
7 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego
i Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA.
§3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Sekretarze:
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Maria Wójcik
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REGULAMIN OBRAD ZJAZDU
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
DELEGATÓW POIA
Przepisy ogólne
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zwo∏uje Podkarpacka Okr´gowa Rada
Aptekarska co cztery lata na trwajàcà cztery lata kadencj´. Zjazd obraduje w
oparciu o ustaw´ o izbach aptekarskich oraz zatwierdzony regulamin Zjazdu.
W Zjeêdzie uczestniczà Delegaci wybrani na zebraniu wyborczym aptekarzy
Podkarpacia na okres czteroletniej kadencji; posiadajàcy mandat Delegata
oraz, z g∏osem doradczym, nie b´dàcy delegatami cz∏onkowie ust´pujàcych
organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej a tak˝e zaproszeni przez
Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà goÊcie.
Rozdzia∏ I
§1
Delegaci Zjazdu
1. Delegaci Zjazdu, na 14 dni przed terminem Zjazdu, zawiadamiani sà o terminie i miejscu Zjazdu w formie pisemnej (poczta, fax, poczta elektroniczna). Zawiadomienie przesy∏ane jest pod adres b´dàcy w posiadaniu
Biura POIA..
2. Zawiadomienie, oprócz terminu i miejsca Zjazdu, zawiera porzàdek obrad
Zjazdu oraz inne informacje niezb´dne do prawid∏owego przebiegu Zjazdu.
3. Zawiadomienie zawiera równie˝ informacj´ o drugim terminie Zjazdu, która
jest konieczna ze wzgl´du na mo˝liwoÊç zwo∏ania Zjazdu w drugim terminie,
w sytuacji braku co najmniej po∏owy ogólnej liczby Delegatów, w pierwszym
terminie Zjazdu. Zjazd zwo∏any w drugim terminie jest prawomocny i zdolny
do podejmowania uchwa∏, niezale˝nie od liczby Delegatów obecnych na
Zjeêdzie.
4. Delegaci biorà udzia∏ w obradach Zjazdu osobiÊcie z prawem jednego g∏osu.
5. Delegaci jako uczestnicy Zjazdu potwierdzajà swój udzia∏ w obradach
podpisaniem listy obecnoÊci sporzàdzonej przez Biuro POIA.
6. Lista obecnoÊci stanowi integralnà czeÊç dokumentów Zjazdu.

43

REGULAMIN OBRAD ZJAZDU

§2
Wybory Prezydium Zjazdu i jego zadania
1. Zjazd otwiera Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej lub
wyznaczony przez niego Zast´pca, który po przeliczeniu podpisów na liÊcie
obecnoÊci Delegatów stwierdza i og∏asza prawomocnoÊç obrad.
2. Brak co najmniej po∏owy ogólnej liczby Delegatów powoduje zwo∏anie
Zjazdu w drugim, wskazanym w zawiadomieniu, terminie.
3. Po otwarciu Zjazdu, Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej lub
wyznaczony przez niego Zast´pca przeprowadza wybory Przewodniczàcego
Zjazdu oraz trzech Sekretarzy, tworzàcych Prezydium Zjazdu, to jest:
zarzàdza wybory, zg∏asza kandydatów jak równie˝ przyjmuje kandydatury
od Delegatów uczestniczàcych w Zjeêdzie, przyjmuje zgod´ kandydatów,
zarzàdza g∏osowanie i og∏asza wyniki wyborów.
4. Przewodniczàcy Zjazdu kieruje pracami Zjazdu w oparciu o zatwierdzony
porzàdek obrad.
5. Sekretarze Zjazdu wspó∏pracujà z Przewodniczàcym Zjazdu w zakresie
wszystkich czynnoÊci, zagadnieƒ i problemów wynikajàcych podczas obrad
Zjazdu. Sekretarze Zjazdu odpowiedzialni sà za: sporzàdzenie protoko∏u
Zjazdu (sekretarz sporzàdzajàcy protokó∏), ∏àcznoÊç z obs∏ugà informatycznà
Zjazdu ( sekretarz ds. przebiegu wyborów), prawid∏owe przeprowadzenie
wyborów organów (sekretarz ds. ustalenia wyników wyborów). Podzia∏u
kompetencji pomi´dzy Sekretarzy dokonuje Przewodniczàcy Zjazdu i og∏asza to Delegatom .Przewodniczàcy Zjazdu poddaje pod g∏osowanie przyj´cie
przes∏anego porzàdku obrad oraz regulaminu Zjazdu.
6. Przyj´ty porzàdek obrad winien byç podany do wiadomoÊci Delegatów.
§3
Komisje Zjazdowe
1. Zjazd dokonuje wyboru 3-osobowych Komisji:
- Regulaminowej
Regulaminowej, która czuwa we wspó∏pracy z obs∏ugà prawnà POIA nad
przestrzeganiem w toku obrad Zjazdu, Regulaminu Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.
- Uchwa∏ i wniosków
wniosków, która przedstawia Zjazdowi projekty uchwa∏ a tak˝e
przyjmuje od Delegatów projekty wniosków nieobj´tych porzàdkiem obrad
i przedstawia ich treÊç Przewodniczàcemu Zjazdu.
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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
jej cz∏onkowie.
§4
Cz´Êci Zjazdu
1. Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy obejmuje dwie cz´Êci:
- cz´Êç sprawozdawczà
- cz´Êç wyborczà
prowadzone przez Przewodniczàcego Zjazdu
2. Zagadnienia omawiane podczas Zjazdu oraz treÊç g∏osowanych uchwa∏ sà
przedstawiane na tablicy w formie elektronicznej.
3. We wszystkich sprawach obj´tych porzàdkiem obrad, g∏osowanie w trakcie
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego odbywa si´ elektronicznie. G∏osowanie
zarzàdza i og∏asza wyniki Przewodniczàcy Zjazdu.
4. W przypadku niemo˝noÊci przeprowadzenia g∏osowania elektronicznego
w trakcie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, z powodu awarii systemu
lub innych przyczyn niezale˝nych od organizatora, Zjazd zawiesza obrady
do chwili usuni´cia awarii a jeÊli jest to niemo˝liwe, Zjazd odbywa si´ w
innym terminie.
5. Z przebiegu g∏osowania sporzàdza si´ protokó∏, którego integralnà cz´Êcià
sà wydruki wyników g∏osowania

CZ¢Âå SPRAWOZDAWCZA
Przebieg Zjazdu
Rozdzia∏ II
§5
1. Zjazd w cz´Êci sprawozdawczej:
1) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania za okres czteroletniej kadencji.
- okr´gowej rady aptekarskiej
- okr´gowej komisji rewizyjnej
- okr´gowego sàdu aptekarskiego
- okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej
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2) uchwala liczb´ cz∏onków organów POIA i zast´pców rzecznika
odpowiedzialnoÊci zawodowej.
3) uchwala regulaminy organów okr´gowej izby aptekarskiej z wy∏àczeniem
sàdu aptekarskiego.
4) podejmuje uchwa∏y w sprawach obj´tych dzia∏aniem okr´gowej izby
aptekarskiej
§6
1. 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.
2. 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.
3. Przewodniczàcy Zjazdu mo˝e zwróciç uwag´ dyskutantowi, a po dwukrotnym upomnieniu - odebraç przemawiajàcemu g∏os.
4. Uczestnikowi Zjazdu nie wolno zabieraç g∏osu w dyskusji nad tà samà
sprawà wi´cej ni˝ dwa razy.
5. W przypadku brak zg∏oszeƒ Delegatów do udzia∏u w dyskusji, Przewodniczàcy Zjazdu przekazuje te informacje Delegatom.
§7
1. W trakcji Zjazdu w cz´Êci sprawozdawczej, Delegaci mogà zg∏osiç wnioski
formalne, tj. wnioski o:
1/ przerwanie lub zamkni´cie obrad Zjazdu,
2/ uchwalenie tajnoÊci obrad Zjazdu,
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,
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11/ stwierdzenie quorum,
12/ przeliczenie g∏osów,
13/ reasumpcj´ g∏osowania.
2. W sprawach obj´tych wnioskami formalnymi, 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 g∏osowaniu zarzàdzonym przez Przewodniczàcego.
§8
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.
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´ elektronicznie, a wnioski sà uchwalane zwyk∏à
wi´kszoÊcià g∏osów.
§9
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 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.
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CZ¢Âå WYBORCZA
Wybory cz∏onków organów POIA oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy
Rozdzia∏ III
§ 10
1. Zjazd w cz´Êci wyborczej dokonuje wyboru:
- Prezesa Okr´gowej Rady Aptekarskiej,
- Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej i jego Zast´pców,
- Cz∏onków Okr´gowej Rady Aptekarskiej,
- Cz∏onków Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego,
- Cz∏onków Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
- Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.
2. Liczb´ cz∏onków poszczególnych organów okreÊla uchwa∏a Zjazdu.
3. Liczb´ Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy wybieranych na Zjeêdzie
okreÊla uchwa∏a NRA.
4. Uchwa∏y powo∏ujàce Prezesa, Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej,
jego zast´pców oraz wybranych organów podejmuje si´ po
przeprowadzeniu wyborów
§ 11
1. Kandydatów zg∏asza si´ podczas Zjazdu ustnie.
2. Zg∏oszenie powinno zawieraç:
1) imi´ i nazwisko zg∏aszajàcego,
2) imi´ i nazwisko kandydata,
3) wskazanie stanowiska funkcyjnego lub organu, do którego kandyduje.
3. Kandydatur´ mo˝e zg∏osiç tylko delegat Zjazdu posiadajàcy czynne prawo
wyborcze.
4. Zg∏oszony kandydat posiadajàcy bierne prawo wyborcze, obowiàzany jest
oÊwiadczyç, czy wyra˝a zgod´ na kandydowanie.
5. Uczestnicy Zjazdu mogà zadawaç pytania zg∏oszonym kandydatom.
6. Kandydaci do funkcji Prezesa ORA mogà przedstawiç program dzia∏ania
w danej kadencji. Wypowiedê nie mo˝e byç d∏u˝sza ni˝ 10 minut nad czym
czuwa Przewodniczàcy Zjazdu.
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§ 12
Wyboru Prezesa ORA i Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
dokonuje si´ w pierwszej kolejnoÊci.
§ 13
1. Wybory Prezesa, Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej oraz cz∏onków
organów kolegialnych Okr´gowej Izby Aptekarskiej dokonywane sà spoÊród
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Sekretarz Zjazdu ds. przebiegu wyborów, informuje o zasadach zg∏aszania
kandydatur, przyjmuje zg∏oszenia kandydatur, a tak˝e bada, czy zg∏oszenia
dokona∏y osoby uprawnione oraz czy nie zachodzà przeszkody prawne do
wyboru kandydatów wynikajàce z ustawy, a nast´pnie sporzàdza list´
kandydatów i przedstawia je Delegatom.
3. Zamkni´cie i przyj´cie listy kandydatów, o której mowa w ust. 2, nast´puje
w g∏osowaniu zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
§ 14
1. Sekretarz Zjazdu odpowiedzialny za przebieg g∏osowania, przekazuje
przyj´tà list´ kandydatów firmie informatycznej. Przewodniczàcy Zjazdu
zarzàdza g∏osowanie.
§ 15
1. Wyboru Prezesa ORA oraz Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej dokonuje si´ bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów (50% + 1).
2. W przypadku, gdy ˝aden z kandydatów na stanowiska wymienione w ust. 1
nie uzyska bezwzgl´dnej wi´kszoÊci g∏osów - zarzàdza si´ ponowne g∏osowanie.
3. W ponownym g∏osowaniu uczestniczy tylko dwóch kandydatów, którzy
otrzymali najwi´kszà liczb´ g∏osów.
4. W ponownym g∏osowaniu zwyci´˝a ten z kandydatów, który uzyska wi´kszà
liczb´ g∏osów.
5. W przypadku, gdy w drugim g∏osowaniu obaj kandydaci otrzymajà takà
samà liczb´ g∏osów, zarzàdza si´ dodatkowe g∏osowanie dla rozstrzygni´cia,
który z kandydatów zostaje wybrany.
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§ 16
1. Wyboru cz∏onków pozosta∏ych organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz
Delegatów na Krajowy Zjazd dokonuje si´ zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. Za
wybranych uwa˝a si´ tych kandydatów, którzy otrzymali w kolejnoÊci
najwi´kszà liczb´ g∏osów.
2. JeÊli kandydat/kandydaci, zamykajàcy liczb´ cz∏onków wybieranego organu,
okreÊlonà uchwa∏à, oraz nast´pny lub nast´pni, w trakcie g∏osowania
uzyskajà takà samà liczb´ g∏osów, zarzàdza si´ g∏osowanie/a celem
dope∏nienia liczby cz∏onków organu.
3. JeÊli w trakcie kadencji kolegialnych organów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej, zmniejszy si´ liczba cz∏onków danego organu na skutek:
Êmierci osoby, skreÊlenia z listy cz∏onków POIA lub rezygnacji z cz∏onkostwa
w organie POIA, do organu wchodzi osoba wybrana na Zjeêdzie, która
podczas wyboru do tego organu uzyska∏a kolejnà, najwy˝szà, liczb´ g∏osów.
4. Je˝eli w okresie kadencji, z jakiegokolwiek powodu, Prezes Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej lub Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej,
przestanie trwale pe∏niç swà funkcj´, do czasu przeprowadzenia wyborów
uzupe∏niajàcych, funkcje te pe∏nià odpowiednio: Zast´pca Prezesa PORA,
wskazany w Regulaminie PORA lub wskazany pisemnie przez ROZ jego
Zast´pca.
ROZDZIA¸ V
Odwo∏ywanie
Cz∏onków Organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
lub Delegatów POIA na Zjazd Krajowy
§ 17
1. Odwo∏anie Cz∏onka Organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej lub Delegata
na Krajowy Zjazd Aptekarzy mo˝e nastàpiç na Okr´gowym/Nadzwyczajnym
Zjeêdzie Aptekarzy, który podejmuje decyzj´ bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià
g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy osób uprawnionych do
g∏osowania.
2. Wniosek o odwo∏anie Cz∏onka Organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej lub
Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy wraz z pisemnym uzasadnieniem,
powinien byç z∏o˝ony Podkarpackiej Okr´gowej Radzie Aptekarskiej przez
co najmniej 1/5 Cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.
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§ 18
1. Odwo∏ania ze stanowisk Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
lub Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej mo˝e dokonaç
odpowiednio Okr´gowy/Nadzwyczajny Zjazd Aptekarzy, który podejmuje
decyzj´ wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy osób
uprawnionych do g∏osowania.
2. Wniosek o odwo∏anie Prezesa PORA lub ROZ, wraz z pisemnym
uzasadnieniem, powinien byç z∏o˝ony Podkarpackiej Okr´gowej Radzie
Aptekarskiej przez co najmniej 1/3 Cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej
§ 19
W razie skutecznego odwo∏ania Prezesa PORA, ROZ, Cz∏onka organu POIA
lub Delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy, na tym samym Zjeêdzie dokonuje
si´ wyboru uzupe∏niajàcego.
§ 20
Do wa˝noÊci g∏osowania nad odwo∏aniem oraz wyborów uzupe∏niajàcych,
wymaga si´ tajnoÊci g∏osowania.
§ 21
Do wyborów uzupe∏niajàcych stosuje si´ odpowiednio przepisy Cz´Êci
Wyborczej niniejszego regulaminu.
Rozdzia∏ VII
Przepisy koƒcowe
§ 22
Po wyczerpaniu porzàdku obrad Przewodniczàcy Zjazdu og∏asza jego
zamkni´cie.
§ 23
Sprawy dotyczàce sposobu i przebiegu obrad nie uj´te w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezydium Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.
§ 24
1. Z przebiegu obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego sporzàdza si´
protokó∏, który stanowi jedyny urz´dowy dokument Zjazdu, spisany przez
sekretarzy w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach. Protokó∏ winien
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zawieraç: dat´, miejsce obrad, liczb´ obecnych delegatów, przedstawicieli
i zaproszonych goÊci, porzàdek obrad, przebieg wszystkich czynnoÊci
obejmujàcych sprawy obj´te porzàdkiem obrad, podj´te uchwa∏y, zg∏oszone
wnioski i sprzeciwy, przebieg i wyniki wyborów i 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 Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego stanowià
za∏àczone: protokó∏ posiedzeƒ komisji, uchwa∏y podj´te przez Zjazd, lista
obecnoÊci uczestników i goÊci, listy wybranych: prezesa, okr´gowego
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, jego zast´pców, cz∏onków
okr´gowej rady aptekarskiej, cz∏onków okr´gowej komisji rewizyjnej,
cz∏onków okr´gowego sàdu aptekarskiego, delegatów na Krajowy Zjazd
Aptekarzy, poparte wydrukami z kolejnych g∏osowaƒ elektronicznych.
3. Protokó∏ z przebiegu Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego jest jawny dla
cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz przedstawicieli
Organów Naczelnej Izby Aptekarskiej
§ 25
1. Nadzwyczajny Okr´gowy Zjazd Aptekarzy zwo∏uje Okr´gowa Rada Aptekarska:
- z w∏asnej inicjatywy
- na wniosek NRA
- na wniosek OKR
- na wniosek co najmniej 1/5 cz∏onków OIA.
2. W razie koniecznoÊci zwo∏ania Nadzwyczajnego OZA stosuje si´ odpowiednio Regulamin OZD POIA lub Regulamin Obrad Zjazdu SprawozdawczoWyborczego
§ 26
Regulamin obrad wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
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SEJMOWA KOMISJA ZDROWIA ODRZUCI¸A
PROPOZYCJE ZG¸OSZONE PRZEZ NACZELNÑ IZB¢
APTEKARSKÑ W CELU ZAGWARANTOWANIA
APTEKOM I PACJENTOM STA¸EGO I RÓWNEGO
DOST¢PU DO LEKÓW REFUNDOWANYCH.
AktualnoÊci, 26 marca 2015
Sejmowa Komisja Zdrowia na posiedzeniu 19 marca 2015 r. rozpatrzy∏a
sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2997). W trakcie prac komisji prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Grzegorz Kucharewicz zg∏osi∏ propozycje zmian w omawianym projekcie
ustawy, które zapewni∏yby hurtowniom farmaceutycznym i aptekom, a w konsekwencji ich pacjentom, równy dost´p do leków ratujàcych zdrowie i ˝ycie.
Regulacje zaproponowane przez samorzàd aptekarski nie uzyska∏y poparcia
strony rzàdowej, reprezentowanej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie
Zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego. Poprawki zosta∏y odrzucone g∏osami
pos∏ów Platformy Obywatelskiej.
Do Naczelnej Izby Aptekarskiej nieustannie nap∏ywajà informacje od aptekarzy z ca∏ej Polski, dotyczàce problemów z zaopatrzeniem aptek w leki refundowane. Od 2013 r. farmaceuci informujà za poÊrednictwem ankiety
zamieszczonej na stronie internetowej NIA o braku dost´pu do wielu leków
ratujàcych zdrowie i ˝ycie. Zg∏oszenia obejmujà oko∏o 200 produktów leczniczych w ró˝nych dawkach i postaciach. Informacje o deficytowych lekach
regularnie przesy∏ane sà do Ministerstwa Zdrowia i G∏ównego Inspektoratu
Farmaceutycznego.
W zwiàzku z tà niepokojàcà sytuacjà, zagra˝ajàcà bezpieczeƒstwu zdrowotnemu Polaków, Naczelna Izba Aptekarska przygotowa∏a poprawk´ majàcà
zapewniç wszystkim hurtowniom farmaceutycznym sta∏e dostawy produktów
leczniczych obj´tych zakresem posiadanego przez przedsi´biorc´ zezwolenia,
w iloÊci niezb´dnej do zaspokojenia bie˝àcych potrzeb pacjentów. Proponowany przez samorzàd aptekarski przepis stanowi∏, ˝e odmowa sprzeda˝y
refundowanego produktu leczniczego podmiotowi uprawnionemu do obrotu
(hurtowni lub aptece) mia∏aby byç dokonywana w formie pisemnej lub elektronicznej wraz z uzasadnieniem oraz powiadomieniem G∏ównego Inspektora
Farmaceutycznego.
Poprawk´ zaproponowanà przez Naczelnà Izb´ Aptekarskà w paêdzierniku
2014 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz
ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii zaakceptowali cz∏onkowie sejmowej
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podkomisji nadzwyczajnej. Popar∏ jà równie˝ podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Niestety, na skutek dzia∏aƒ
lobbingowych organizacji reprezentujàcych producentów leków innowacyjnych regulacj´ t´ odrzucono na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia.
Pos∏owie Platformy Obywatelskiej uczestniczàcy w pracach tej komisji, w tym
pe∏niàca obecnie funkcj´ sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Beata
Ma∏ecka-Libera, publicznie zapewniali wówczas przedstawicieli NIA, ˝e
rozwiàzania popierane przez samorzàd aptekarski zawarte zostanà w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne i niektórych
innych ustaw. Tymczasem w projekcie nowelizacji, który pojawi∏ si´ w Sejmie
w grudniu 2014 r., pomini´ty zosta∏ problem zapewnienia wszystkim
hurtowniom farmaceutycznym i aptekom, a w konsekwencji wszystkim pacjentom, sta∏ego i równego dost´pu do leków refundowanych.
Wspomnianà poprawk´ Naczelna Izba Aptekarska ponownie zg∏osi∏a w
trakcie prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej. Na posiedzeniu podkomisji
w dniu 4 marca 2015 r. wszystkie propozycje poprawek Naczelnej Rady
Aptekarskiej zosta∏y odrzucone, zaÊ zarówno pos∏owie, jak i przedstawiciele
rzàdu nie zaproponowali ˝adnych rozwiàzaƒ, które zapewni∏yby hurtowniom
farmaceutycznym i aptekom, a w konsekwencji ich pacjentom, równy dost´p
do leków. Przepis zaproponowany przez NIA stanowi∏: „(...) podmiot
odpowiedzialny, wytwórca lub importer produktów leczniczych obowiàzani
sà samodzielnie lub z udzia∏em innych uprawnionych podmiotów zapewniç
przedsi´biorcy prowadzàcemu hurtowni´ farmaceutycznà sta∏e dostawy refundowanych produktów leczniczych, obj´tych zakresem posiadanego przez
przedsi´biorc´ zezwolenia, w iloÊci niezb´dnej do zaspokajania potrzeb pacjentów”. Poprawka definiowa∏a poj´cie „iloÊci niezb´dnej do zaspokajania
potrzeb pacjentów”. NIA zaproponowa∏a, aby iloÊç niezb´dna do zaspokajania
potrzeb pacjentów oznacza∏a sum´ liczby produktów leczniczych, których
dotyczà zamówienia aptek i punktów aptecznych, b´dàce nast´pstwem recept
lekarskich albo zapotrzebowaƒ. Propozycja samorzàdu aptekarskiego przewidywa∏a te˝, ˝e zamówienie dotyczàce refundowanych produktów leczniczych, dokonywane w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów, b´dzie zawiera∏o
oÊwiadczenie, i˝ obj´te zamówieniem produkty lecznicze nabywane sà w tym
celu. Poprawka zmierza∏a do: zapewnienia hurtowniom farmaceutycznym
pe∏nego dost´pu do leków; zapewnienia równego traktowania wszystkich
hurtowni prowadzàcych obrót hurtowy produktami leczniczymi, w szczególnoÊci likwidacji uprzywilejowania tzw. hurtowni producenckich i hurtowni
sieciowych (obecnie bowiem jedynie trzy najwi´ksze hurtownie farmaceutyczne wskazane przez producentów leków innowacyjnych majà wy∏àczny
dost´p do ponad stu wa˝nych leków ratujàcych zdrowie i ˝ycie); wyeliminowania tzw. dostaw bezpoÊrednich; ograniczenia zjawiska odwróconego
∏aƒcucha dystrybucji.
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Poprawka uzupe∏nia∏a regulacje prawne dotyczàce zapewnienia Êwiadczeniobiorcom dost´pu do leków refundowanych, obowiàzujàce na poziomie
hurtowni farmaceutycznych i aptek ogólnodost´pnych. Zgodnie z art. 78 ust.
1 pkt 5 Prawa farmaceutycznego, do obowiàzków przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç polegajàcà na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej nale˝y
zapewnienie sta∏ych dostaw odpowiedniego asortymentu. W odniesieniu do
aptek art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyrobów medycznych stanowi, ˝e apteka w celu realizacji Êwiadczeƒ obj´tych
umowà na realizacj´ recept ma obowiàzek zapewniç Êwiadczeniobiorcy dost´pnoÊç leków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego, wyrobów medycznych, obj´tych wykazami refundacyjnymi.
Obecny stan prawny podwa˝a zaufanie obywateli i du˝ej cz´Êci przedsi´biorców (prowadzàcych apteki i niezale˝ne hurtownie) do paƒstwa, poniewa˝
nak∏ada obowiàzki, których nie mo˝na zrealizowaç, a w odniesieniu do pacjentów przyznaje prawa, które nie mogà byç zrealizowane. Je˝eli wytwórca
lub importer produktów leczniczych nie ma obowiàzku zapewnienia przedsi´biorcom prowadzàcym hurtownie farmaceutyczne sta∏ych dostaw refundowanych produktów leczniczych, to nak∏adanie obowiàzków w tym zakresie
na hurtownie i apteki nie ma sensu.
Poprawka Naczelnej Izby Aptekarskiej wzbudzi∏a ostry sprzeciw organizacji
reprezentujàcych producentów leków innowacyjnych. Odrzucona zosta∏a na
posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 19 marca 2015 r. Przeciwko
przyj´ciu poprawki g∏osowali pos∏owie Platformy Obywatelskiej
Obywatelskiej. Odrzucone
propozycje poprawek zg∏oszone przez NIA, a poparte przez pos∏ów Prawa
i SprawiedliwoÊci, zamieszczone zostanà w sprawozdaniu Komisji Zdrowia
jako wnioski mniejszoÊci.
Po raz kolejny rzàdzàcy postanowili, ˝e o kszta∏cie i sposobie dystrybucji
leków w Polsce decydowaç b´dà du˝e koncerny farmaceutyczne oraz wybrane
przez nie hurtownie farmaceutyczne i stworzone przez nie sieci aptek. Po raz
kolejny potwierdzono, ˝e na rynku leków nie ma w Polsce „rzàdów prawa”,
lecz mamy „rzàdy silniejszego”.
Retransmisja posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 18 marca 2015 r. (wystàpienie przedstawicieli NIA pod koniec posiedzenia komisji – oko∏o godz. 14.30):
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=DD4ADE7F8CE79A4FC1257E04003EC397
Retransmisja posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 19 marca 2015 r.
(wystàpienie przedstawicieli NIA na poczàtku posiedzenia komisji):
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=A5C6DFEAFC7F3D8CC1257E0D00386EED
EUGENIUSZ JAROSIK
Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej

NACZELNA IZBA APTEKARSKA
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MINISTERSTWO ZDROWIA
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MINISTER PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ
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INTERNETOWA SPRZEDA˚ LEKÓW
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Posiedzenie Prezydium
i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W siedzibie POIA, w dniu 19 maja 2015 r., odby∏o si´ posiedzenie
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, poprzedzone posiedzeniem
Prezydium PORA. Obydwa spotkania poÊwi´cone by∏y, przede wszystkim,
organizacji dwóch zebraƒ aptekarskich: spotkania z przedstawicielami Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz Podkarpackiego
Oddzia∏u Wojewódzkiego NFZ w dniu 26 maja 2015 r. oraz rejonowego
zebrania wyborczego 18 czerwca br. Obydwa spotkania odb´dà si´ w salach
konferencyjnych Hotelu Rzeszów.
Omówiono szczegó∏y planowanych
spotkaƒ i udzia∏ w nich osób, które przedstawià doniesienia naukowe w ramach
szkolenia ciàg∏ego aptekarzy. Cz∏onkowie
PORA zobowiàzali si´ do szerokiej informacji na temat przede wszystkim rejonowego zebrania wyborczego, w którym
udzia∏ jak najszerszej reprezentacji 1242
aptekarzy-cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, b´dzie mia∏ decydujàcy wp∏yw na wybór Delegatów VII Kadencji. Informacja o zebraniu wyborczym
b´dzie równie˝ powtórzona na spotkaniu
26 maja br. a tak˝e przekazana do aptek
drogà poczty e-mail.
Przed rozpocz´ciem obrad, Prezes
PORA, dr n. farm. Lucyna Samborska,
wr´czy∏a prawo wykonywania zawodu absolwentce uniwersytetu medycznego
a tak˝e uhonorowa∏a wyró˝nieniami
cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej i jej organów.
Mgr farm. Jacek Jaszewski, cz∏onek
Komisji Rewizyjnej, otrzyma∏ Medal za
Zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia.
Mgr farm. Markowi Chojnackiemu
Prezes PORA przekaza∏a podzi´kowanie
za prace w VI Kadencji Rady.
LMC
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Jubileusz Muzeum Farmacji w Warszawie
21 kwietnia 2015 r. Muzeum Farmacji im. Antoniny LeÊniewskiej w Warszawie obchodzi∏o swà trzydziestà rocznic´ utworzenia, chocia˝ formalnie
powsta∏o 26 stycznia 1985r.
Inicjatorem organizacji miejsca, w którym zgromadzone
zosta∏y ˝ywe pamiàtki pracy
aptekarza, by∏ dr n. farm. Kazimierz Radecki, ówczesny
prezes Oddzia∏u Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Przy wsparciu Przedsi´biorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Warszawie i jego dyrektora Zygmunta Oliƒskiego, muzeum
rozpocz´∏o prac´ w kamienicy Mathiasa Taubenhausa przy Marsza∏kowskiej
72, gdzie mieÊci∏a si´ w latach trzydziestych apteka mgr farm. Antoniny
LeÊniewskiej, obecnej patronki muzeum. Pierwszym prowadzàcym placówk´
by∏ dr n. farm. Teodor Kikta. Kolejnym kustoszem muzeum zosta∏a mgr farm.
Gra˝yna Sokólska-Mi∏osiƒska. W 1996r. muzeum zosta∏o przeniesione na ulic´
Skierniewickà, od kwietnia 2006r. mieÊci si´ przy ulicy Piwnej 31/33 w
kamienicy, w której mieszka∏ Tylman z Gameren. Jest oddzia∏em Muzeum
Warszawy, prowadzi je prof. dr hab. Iwona Arabas.
UroczystoÊç, która odby∏a si´ w Sali im prof. B. Koskowskiego Zarzàdu
G∏ównego PTFarm., zgromadzi∏a wielu GoÊci. By∏a wÊród nich Dyrektor
Muzeum Warszawy, Ewa
Nekanda-Trepka; prezes Oddzia∏u Warszawskiego PTFarm.
prof. Bo˝enna Gutkowska; byli
inicjatorzy powstania muzeum
wszystkich generacji, mnóstwo
osób z ca∏ego kraju. Kustosz
Muzeum, prof. Iwona Arabas
oraz Jolanta i Kazimierz Radeccy, zostali wyró˝nieni Medalemi Tytu∏em Honorowym
„Ambasadora Farmacji”.

78

BIULETYN 2(229/2015)

W kuluarach, po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej, odby∏ si´ recital popularnych
pieÊni w wykonaniu artystów Operetki Warszawskiej.
LMC
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