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Szanowni Paƒstwo, Kole˝anki i Koledzy
Podkarpaccy Aptekarze,
rozpocz´liÊmy nowà kadencj´ naszego samorzàdu. Wyborem cz∏onków wszystkich organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej przyj´liÊmy
obowiàzki pracy w VII ju˝ Kadencji izb aptekarskich,
w 25 roku od podj´cia inicjatywy o ich reaktywacji.
Wszystkim, którzy g∏osowali pozytywnie w stosunku do mnie, jako kandydata na Prezesa i wszystkim,
którzy zechcieli zainicjowaç dyskusj´ na zjeêdzie
w chwili wyborów, serdecznie dzi´kuj´. Praca w samorzàdzie a szczególnie
w samorzàdzie tak odpowiedzialnego zawodu jak nasz, polega na Êcieraniu
si´ poglàdów, nie na jednomyÊlnoÊci.
Cieszy, nie tylko zresztà mnie, ˝e w sk∏adach organów naszej, podkarpackiej izby aptekarskiej nastàpi∏o „odm∏odzenie” kadr. To dobrze, ˝e Koledzy,
przed którymi zawodowa przysz∏oÊç, nie przechodzà oboj´tnie wobec problemów polskiej farmacji, ˝e chcà czynnie uczestniczyç w pracy samorzàdowej.
W chwili obecnej podejmujemy i kontynuujemy swojà dzia∏alnoÊç. Jak
Koledzy widzicie, pierwsze posiedzenie Rady przynios∏o nowe decyzje – jednà
z nich jest powrót, sta∏y lub okresowy, do formy tradycyjnej naszego Biuletynu.
A ten przynosi przede wszystkim omówienie przebiegu XXXII Okr´gowego
Zjazdu Delegatów POIA – VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, który odby∏ si´ 7 paêdziernika 2015 r.
w Rzeszowie. Na ∏amach Biuletynu opublikowana jest równie˝ informacja
z pierwszego w nowej kadencji posiedzenia PORA.
Rada Aptekarska dokona∏a wyboru swego Prezydium i ustali∏a funkcje
jego cz∏onków. Poniewa˝ kilku Kolegów po raz pierwszy podejmuje si´
pe∏nienia tych odpowiedzialnych zadaƒ samorzàdowych, przedstawiamy ich
sylwetki, które zresztà sami przygotowali – raz jeszcze wyra˝am radoÊç i gratuluj´ Kolegom. MyÊl´, ˝e praca organów izby b´dzie harmonijna i spójna
z dotychczasowà, wÊród izbowych „w∏adz” pozostali doÊwiadczeni Koledzy.
Wa˝nymi zagadnieniami na ∏amach Biuletynu jest kilka pism w∏adz najwy˝szych – Wicemarsza∏ka Sejmu RP, Ministerstwa Zdrowia czy G∏ównego
Inspektora Farmaceutycznego – dotyczàcych najwa˝niejszych spraw w obszarze pracy polskiego aptekarstwa. O mapie potrzeb us∏ug farmaceutycznych
oraz kryteriach geograficznych i demograficznych powstawania aptek w Polsce
pisze te˝ Marek J´drzejczak – Wiceprezes NRA.
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Prosz´ równie˝ o zwrócenie uwagi na Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na temat monitoringu Êrodowiska
wytwarzania leku; na zmiany kategorii dost´pnoÊci leków, dokonywane przez
URPL; na wiadomoÊci „terenowe” – powsta∏a w Aptece Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie jedna z najnowoczeÊniejszych w kraju
pracownia cytostatyków.
Na koniec – chocia˝ to sprawa równie wa˝na, jak pozosta∏e – przedstawiamy sylwetki naszych cz∏onków, aptekarzy wyró˝nionych w trakcie obrad
XII Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Dobrze, ˝e jesteÊmy postrzegani w kraju
jako ci, którzy wykonujà swój zawód w sposób wzorowy, b´dziemy si´ cieszyç
z ka˝dego wyró˝nienia bo Êwiadczy to o „dobrej kondycji zawodowej” nas
wszystkich.
Muzeum Farmacji w Krakowie og∏osi∏o konkurs na utwór poetycki – by∏oby
bardzo dobrze, gdyby ktoÊ z podkarpackich aptekarzy podjà∏ wyzwanie idàc
Êladem – tout proportions gardee – Franciszka Pika-Mirandoli, aptekarza wÊród
poetów i poety wÊród aptekarzy.

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

LIST WICEMARSZA¸KA SEJMU
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Pe∏na treÊç obwieszczenia znajduje si´ na stronie internetowej www.poia.pl
pod datà 29.09.2015r. w zak∏adce „AktualnoÊci”.
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XII Ogólnopolski Dzieƒ Aptekarza
W Warszawie, w Sali Kameralnej
Filharmonii Narodowej, w dniu 23 wrzeÊnia br. odby∏y si´ uroczyste obchody
Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Patronat nad tym Êwi´tem, tak bliskim
sercu ka˝dego, kto kontynuuje tradycje
patronów Medycyny i Farmacji – Êwi´tych Kosmy i Damiana – objà∏ Minister
Zdrowia. W uroczystym zgromadzeniu
Aptekarzy z ca∏ej Polski uczestniczyli te˝
przedstawiciele najwy˝szych w∏adz paƒstwowych, pos∏owie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dzia∏acze samorzàdów zawodowych w obszarze ochrony
zdrowia.
Podczas aptekarskiego Êwi´ta odczytano pos∏anie Prezydenta RP do far-
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maceutów, organizatorów i uczestników, w którym zawarto s∏owa – „osiemset
lat tradycji aptekarstwa polskiego napawa dumà” – co zosta∏o z dumà
odebrane przez aptekarzy.
Z ràk podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Igora RadziewiczaWinnickiego i Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, doktora Grzegorza Kucharewicza, zas∏u˝eni dzia∏acze samorzàdu aptekarskiego odebrali odznaczenia
paƒstwowe i wyró˝nienia przyznane przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà.
SpoÊród Aptekarzy Podkarpacia wyró˝nieni zostali:
Medalem im. prof. B. Koskowskiego
Mgr farm. Jacek Kozaczuk
Wieloletni kierownik
Apteki Szpitala Powiatowego w Le˝ajsku. Delegat na Okr´gowe Zjazdy Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej, Przewodniczàcy Komisji Aptek Szpitalnych PORA. W zmiennej sytuacji warunków pracy
aptek szpitalnych, jego ch´ç podejmowania wielu wyzwaƒ stojàcych przed
aptekarzami tych placówek, przyczynia si´ do prawid∏owego rozwiàzywania
powstajàcych sytuacji kryzysowych. Organizator wielu szkoleƒ dla kolegów,
co niewàtpliwie przyczynia si´ do podwy˝szenia nie tylko wiedzy ale i umiej´tnoÊci zawodowych, co w sytuacji aptekarza szpitalnego na tle szybko
post´pujàcych zmian na wszystkich polach jest niezmiernie wa˝ne.
Mgr farm. Monika Urbaniak
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny od 1 grudnia 2002 r.,
w nadzorze farmaceutycznym od roku
1992. W okresie sprawowania przez nià
funkcji powsta∏o w Rzeszowie, jedno
z dziewi´ciu w Polsce, Laboratorium Kontroli JakoÊci Leków. Wyjàtkowo dobrze
uk∏adajàca si´ wspó∏praca z samorzàdem
aptekarskim Podkarpacia przynosi wiele
owocnych rezultatów w pracy obydwu
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stron. Jej obecnoÊç na wielu spotkaniach aptekarzy przyczyni∏a si´ do lepszego
funkcjonowania placówek aptecznych pod kàtem dostosowania ich do wszystkich wymogów prawnych funkcjonujàcych na tym polu.
Mgr farm Halina Sikorska
Tytu∏ magistra farmacji otrzyma∏a w 1974 r. Znajàc prac´ aptekarza na
ró˝nych stanowiskach, z racji swego wykonywania zawodu w aptekach,
bardzo dobrze znalaz∏a si´ na stanowisku inspektora farmaceutycznego.
Z ca∏ym zaanga˝owaniem podchodzi do problemów wynikajàcych z pracy
na terenie graniczàcym z krajami oÊciennymi, co zawsze powoduje ró˝ne
problemy, tak w przypadkach indywidualnych jak i instytucjonalnych. Umiej´tnie przenoszàc i interpretujàc nowo wprowadzane uwarunkowania prawne,
znajduje w sposób spokojny, rozwiàzania korzystne dla wszystkich stron
bioràcych udzia∏ w procedurach pracy nadzoru farmaceutycznego.
Tytu∏em Mecenasa Samorzàdu
Mgr Bogus∏awa Szybisz
Jest magistrem prawa, adwokatem. Od 2005 r. pracuje w samorzàdzie
aptekarskim, prowadzi obs∏ug´ prawnà Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej, jest zawsze oddana tak prowadzeniu spraw cz∏onków izby, jak
i wynikajàcych z codziennej dzia∏alnoÊci Biura POIA. Z w∏asnej inicjatywy
podejmuje si´ przygotowywania wielu opracowaƒ dotyczàcych zagadnieƒ
prawnych, koniecznych w codziennej pracy aptek i farmaceutów w nich
zatrudnionych. Wspó∏uczestniczy w pracach i s∏u˝y radà wszystkim organom
PORA w zakresie tworzenia regulaminów ich dzia∏alnoÊci. Jej aktywnoÊç
zawodowa wykracza wielokrotnie poza podstawowy zakres przyj´tych obowiàzków. W sprawach trudnych, których nie brak w sytuacji pracy aptek w tak
zmiennych warunkach zewn´trznych, zawodowych, finansowych czy ogólnie
gospodarczych, jej umiej´tnoÊç godzenia sprzecznych niejednokrotnie interesów indywidualnych, powoduje unormowanie problemu.
Tytu∏em Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego
Mgr farm. Witold Prokopiak
Wieloletni kierownik apteki ogólnodost´pnej, z du˝ym doÊwiadczeniem pracy w Êrodowisku du˝ego miasta
i ma∏ej wsi, co przyczynia si´ do prze∏o˝enia uzyskanej
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wiedzy zawodowej na umiej´tnoÊç rozmowy w ka˝dych warunkach i z ka˝dym.
Dzia∏acz samorzàdu aptekarskiego od chwili jego powstania, pe∏ni∏ ró˝ne
funkcje w Prezydium PORA. Jako Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej,
spokojnie, ˝yczliwie i cierpliwie, nie szcz´dzàc w∏asnego czasu, rozwiàzuje
problemy, które przynosi nie∏atwa sytuacja gospodarcza aptek. Wywa˝one
opinie, dotyczàce formu∏owanych wniosków przeciwko nagannym dzia∏aniom
aptekarzy sà przygotowywane po wnikliwej analizie przedstawianych zarzutów. Niejednokrotnie dyscyplinujàcà rozmowà potrafi rozwiàzaç narastajàcy
problem.

Odznak´ „Za zas∏ugi dla ochrony zdrowia” otrzymali:
Mgr farm. Robert Janocha
Studia farmaceutyczne ukoƒczy∏ w 1991 r. i bezpoÊrednio po studiach
rozpoczà∏ prac´ w aptece ogólnodost´pnej. Na wszystkich stanowiskach pracy
zawodowej wykazywa∏ si´ umiej´tnoÊciami godzenia funkcji kierownika
apteki, jej w∏aÊciciela a tak˝e dzia∏acza samorzàdowego. Od chwili rozpocz´cia
pracy Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia, jest przedstawicielem Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w Radzie Spo∏ecznej POW NFZ. Ma wyjàtkowà umiej´tnoÊç godzenia interesów
aptekarzy i w∏aÊcicieli aptek z kierunkami dzia∏aƒ instytucji odpowiedzialnych
za prawid∏owà gospodark´ Êrodkami leczniczymi. Ponadto jest aktywnym
cz∏onkiem Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej, pe∏niàc
w kilku kadencjach znaczàcà rol´ dzia∏acza samorzàdowego.
Mgr farm. Dorota Kapa∏ka
Dyplom uzyska∏a w 1985 r. i w tym samym roku rozpocz´∏a prac´ zawodowà w Lesku, nie zmieniajàc miejsca pracy do dnia dzisiejszego. Jest magistrem farmacji w drugim pokoleniu, o d∏ugoletniej aptekarskiej tradycji rodzinnej, kierownikiem i w∏aÊcicielem apteki ogólnodost´pnej w trudnym terenie
miasta powiatowego regionu bieszczadzkiego. Farmaceuta charakteryzujàcy
si´ ogromnym poczuciem skromnoÊci a jednoczeÊnie szerokiej wiedzy, dzi´ki
temu osiàgajàca rezultaty pracy przewy˝szajàce przeci´tnoÊç. Zawsze szuka
lepszych rozwiàzaƒ i dba aby praca by∏a wykonywana dok∏adnie i rzetelnie.
W Êrodowisku, gdzie koncentrujà si´ sprawy nie tylko zawodowe wielu
zawodów, wa˝ne jest tworzenie obrazu nienagannego, obowiàzkowego,
cierpliwego i ˝yczliwego pracownika ochrony zdrowia, gotowego i niosàcego
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pomoc potrzebujàcemu przez ca∏à dob´ i przez ca∏y rok. Aptekarz, który
wiedz´ teoretycznà potrafi zmieniç na satysfakcj´ p∏ynàcà z trafnych rad,
nie tylko w obszarze apteki. Jest przy tym osobà, która potrafi pogodziç swe
obowiàzki zawodowe i ˝ycie osobiste z wykonywaniem funkcji spo∏ecznych
w samorzàdzie aptekarskim, jest wielokrotnym delegatem na okr´gowe zjazdy
aptekarzy, powierzono jej odpowiedzialnà funkcj´ przewodniczàcej komisji
rewizyjnej.
Mgr farm. Maria Wójcik
Studia farmaceutyczne odby∏a w latach 1963-1968. Zwiàzana przede
wszystkim z aptekami ogólnodost´pnymi, pe∏ni∏a te˝ funkcj´ inspektora do
spraw gospodarki lekiem zespo∏u opieki zdrowotnej. W samorzàdzie aptekarskim od chwili jego utworzenia w 1991 r. Z racji doÊwiadczenia
zawodowego, powierzano jej ró˝ne funkcje w Prezydium PORA, by∏a
wyró˝niajàcym si´ Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, równie˝ na
szczeblu krajowym w latach 2008-2015. Jak potrzebna by∏a to i jest dzia∏alnoÊç, wykaza∏o wiele spraw konfliktowych pomi´dzy aptekarzami, które
zakoƒczy∏y si´ w sposób polubowny, poprzez umiej´tnoÊç prze∏o˝enia
doÊwiadczenia w∏asnego na rozwiàzania kolizji zawodowych. Jej inicjatywy
wnoszone pod obrady Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej sà wnikliwie
analizowane i wielokrotnie wdra˝ane do codziennej pracy samorzàdu aptekarskiego. Jest osobà o rzadko spotykanym takcie w post´powaniu w sytuacjach wymagajàcych rozwiàzaƒ ponadstandardowych czy interwencji cz∏onków Prezydium PORA, wynikajàcych z zagadnieƒ obecnego funkcjonowania
aptek w Êrodowisku. Jej usposobienie i wyjàtkowa odpowiedzialnoÊç dajà
obraz farmaceuty, na którym mogà wzorowaç si´ m∏odzi adepci zawodu,
których niema∏à liczb´ wychowa∏a, b´dàc opiekunem praktyk studenckich
i sta˝owych.

XXXII OKR¢GOWY ZJAZD DELEGATÓW POIA
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Porzàdek obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
I cz´Êç
1. Otwarcie Zjazdu.
2. OkreÊlenie prawomocnoÊci obrad.
3. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXXII Okr´gowego
Zjazdu Delegatów POIA – VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
4. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu – podj´cie stosownych
uchwa∏.
5. Przyj´cie porzàdku obrad VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.
6. Wybór Komisji Zjazdowych:
Komisja Regulaminowa
Komisja Uchwa∏ i Wniosków
7. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie za okres VI
kadencji.
8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdaƒ organów POIA
za okres VI kadencji.
9. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczàcej Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium PORA – podj´cie stosownej uchwa∏y.
10. Poj´cie uchwa∏y w sprawie ustalenia liczby cz∏onków organów POIA

II cz´Êç
11. Wybory Prezesa PORA – podj´cie stosownej uchwa∏y.
12. Wybory OROZ i zast´pców – podj´cie stosownych uchwa∏.
13. Wybory cz∏onków organów POIA i podj´cie stosownych uchwa∏:
- Okr´gowej Rady Aptekarskiej
- Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego
- Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
14. Wybory Delegatów na VII Krajowy Zjazd Aptekarzy.
15. Wystàpienie Prezesa PORA.
16. Zamkni´cie obrad Zjazdu.

23

XXXII OKR¢GOWY ZJAZD DELEGATÓW POIA

UCHWA¸A NR 1
XXXII OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA
VII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY
APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów
POIA, VII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego POIA
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) XXXII
Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA, VII Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy POIA
uchwala co nast´puje:
§1
Zjazd postanawia prowadziç obrady zgodnie z Regulaminem Obrad Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów POIA uchwalonego UCHWA¸Ñ NR 6
XXXI OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY
APTEKARSKIEJ w RZESZOWIE z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie:
uchwalenia Regulaminu obrad Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów POIA.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski

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
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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 cz´Êç dokumentów 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.
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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, która czuwa we wspó∏pracy z obs∏ugà prawnà POIA nad
przestrzeganiem w toku obrad Zjazdu, Regulaminu Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.
- Uchwa∏ i wniosków, która przedstawia Zjazdowi projekty uchwa∏ a tak˝e
przyjmuje od Delegatów projekty wniosków nieobj´tych porzàdkiem obrad
i przedstawia ich treÊç 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
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
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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
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 braku 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:
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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,
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.
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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.
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.
§ 12
Wyboru Prezesa ORA i Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
dokonuje si´ w pierwszej kolejnoÊci.
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§ 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.
§ 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
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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.
§ 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.
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§ 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
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
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§ 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 Sprawozdawczo-Wyborczego
§ 26
Regulamin obrad wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia

Uchwa∏a nr 2
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: wyboru przewodniczàcego XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów
POIA VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego POIA.
Na podstawie par. 2 ust.3 Regulaminu Obrad Zjazdu Sprawozdawczo
- Wyborczego Delegatów POIA, XXXII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA
– VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Na przewodniczàcego VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego wybiera si´
mgr farm. Lidi´ Czy˝
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski
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Uchwa∏a nr 3
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: wyboru trzech sekretarzy XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów
POIA VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego POIA.
Na podstawie par. 2 ust.3 Regulaminu Obrad Zjazdu Sprawozdawczo
- Wyborczego Delegatów POIA, XXXII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA
- VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Na sekretarzy VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego wybiera si´:
mgr farm. Marzen´ Moskwa Jacek
mgr farm. Ann´ Stamirskà
mgr farm. Przemys∏awa Szybkowskiego
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski

Uchwa∏a nr 4
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie przyj´cia porzàdku obrad XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów
POIA VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego POIA.
Na podstawie par. 2 ust.5 Regulaminu Obrad Zjazdu Sprawozdawczo
- Wyborczego Delegatów POIA, XXXII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA
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– VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Uchwala si´ porzàdek obrad VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który
stanowi za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski

Uchwa∏a nr 5
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Regulaminowej XXXII Okr´gowego Zjazdu
Delegatów POIA VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego POIA.
Na podstawie par.3 ust.1 Regulaminu Obrad Zjazdu Sprawozdawczo
- Wyborczego Delegatów POIA, XXXII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA
– VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Wybiera si´ Komisj´ Regulaminowà w sk∏adzie:
1. mgr farm. Piotr Bartoszek
2. mgr farm. Maria Wójcik
3. dr Natasza Staniak
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski
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Uchwa∏a nr 6
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Uchwa∏ i Wniosków XXXII Okr´gowego Zjazdu
Delegatów POIA VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego POIA.
Na podstawie par. 3 ust.1 Regulaminu Obrad Zjazdu Sprawozdawczo
- Wyborczego Delegatów POIA, XXXII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA
– VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Wybiera si´ Komisj´ Uchwa∏ i Wniosków w sk∏adzie:
1. mgr farm. Witold Prokopiak
2.mgr farm. Marcin Bochniarz
3. mgr farm. Micha∏ Dobrowolski
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski
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Szanowni Paƒstwo, Kole˝anki i Koledzy,
Przez ostatnie cztery lata mia∏am przyjemnoÊç staç na czele Podkarpackiej
Okr´gowej Rady Aptekarskiej, na czele grupy aptekarzy, którzy na poprzednim
naszym zebraniu, w dniu 3 paêdziernika 2011 roku, zadeklarowali reprezentacj´ ca∏ego Êrodowiska podkarpackich farmaceutów. By∏o nas, Delegatów
VI Kadencji 117 osób, wybieraliÊmy jednego przedstawiciela na stu cz∏onków
naszej izby. W kadencji, która w∏aÊnie min´∏a, przekroczyliÊmy liczb´ 1200
cz∏onków, jest nas obecnie 1250 aptekarzy na Podkarpaciu, dlatego te˝ tak
radykalnie zmniejszy∏a si´ liczba delegatów – na VII Kadencj´ wybraliÊmy,
18 czerwca br. 83 delegatów – jednego na stu pi´çdziesi´ciu. W tej liczbie
znalaz∏o si´ 37 osób bogatych doÊwiadczeniem pracy w poprzedniej kadencji
i 46 osób, którzy b´dà, wierz´ w to z ca∏à mocà, pracowaç dla dobra ca∏oÊci
zawodu i wszystkich jego cz∏onków, nie tylko w strukturze izby okr´gowej,
lecz tak˝e w∏adz naczelnych. Sà w tej grupie aptekarze pracujàcy od wielu lat
w organach samorzàdu, od komitetu za∏o˝ycielskiego i pierwszej kadencji
izby okr´gowej, które da∏y si´ ju˝ poznaç kolegom poprzez swojà dzia∏alnoÊç
i sà m∏odzi aptekarze, którzy, w co nie wàtpi´, oddadzà cz´Êç swojego czasu
i swej wiedzy dla dobra pozosta∏ych.
Chcia∏am Paƒstwu przypomnieç ubieg∏à kadencj´ i z∏o˝yç wszystkim
delegatom sprawozdanie z jej przebiegu.
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Sprawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej POIA w Rzeszowie
Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej jest jednym z organów okr´gowej
izby aptekarskie wybieranym na okres kadencji tj. czterech lat. Jest to funkcja
pe∏niona spo∏ecznie jako forma sprawowania pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu. ROZ nie podejmuje decyzji samoistnie. Zakres jego obowiàzków
okreÊlony jest jednym zdaniem w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 roku
„o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1429) Zapis ten
mówi, ˝e „okr´gowy rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej prowadzi post´powanie w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy” a sà nimi
aptekarze cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Szczegó∏owy sposób post´powania rzecznika w trakcie prowadzonego przez niego
post´powania okreÊla Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003
roku w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej
farmaceutów. Nie wszystkie elementy toczàcego si´ post´powania sà uregulowane w powy˝szych przepisach, dlatego te˝ rzecznik ma mo˝liwoÊç zastosowania równie˝ przepisów kpk.
Za ca∏y okres kadencji ROZ rozpatrzy∏ 43 sprawy. Nie by∏y to sprawy ∏atwe.
OczywiÊcie zawsze dotyczy∏y one nieprzestrzegania obowiàzujàcych przepisów
prawnych, jednak nie zawsze w sposób bezpoÊredni zwiàzane by∏y z prowa-
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dzeniem apteki. Inaczej wyglàda post´powanie prowadzone przez ROZ
w sprawach zwiàzanych z udzia∏em apteki w „∏aƒcuchu odwróconym”, inaczej
w przypadku nie wywiàzania si´ farmaceuty z ustawowego obowiàzku szkoleƒ
ciàg∏ych a jeszcze inaczej w przypadku naruszenia przez aptekarza przepisów
odnoÊnie warunków prowadzenia apteki czy realizacji recept lekarskich.
Niestety na ogólnà liczb´ 43 spraw, 21 spraw dotyczy∏o niewywiàzania si´
farmaceutów z obowiàzku szkoleƒ ciàg∏ych. Kilka z nich zakoƒczy∏o si´ skierowaniem wniosku o ukaranie do Sàdu Aptekarskiego. Pozosta∏e sprawy
dotyczy∏y warunków prowadzenia apteki, ∏aƒcucha odwróconego, niew∏aÊciwej realizacji recepty, udzia∏u apteki w programie lojalnoÊciowym.
W ostatnim czasie zdarzajà si´ przypadki, kiedy funkcj´ kierownika apteki
znajdujàcej si´ na naszym terenie pe∏ni osoba, która jest cz∏onkiem innej ni˝
Podkarpacka Izba Aptekarskia. Z racji podleg∏oÊci apteki pod jurysdykcj´
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie kierownik
apteki z tytu∏u prawid∏owego prowadzenia apteki podlega równie˝ tej jurysdykcji. Niestety, skoro nie jest cz∏onkiem POIA sprawa, która wp∏ywa do
musi byç skierowana do tej Izby Aptekarskiej, której cz∏onkiem jest kierownik
danej apteki. Takie sprawy si´ zdarzajà a dotyczà g∏ównie oÊciennych izb:
lubelskiej, kieleckiej czy krakowskiej. Trzeba tak˝e pami´taç, ˝e cz∏onkowie
organów POIA, którzy pope∏nià przewinienie zawodowe podlegajà jurysdykcji
Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej i taka sprawa by∏a jedna.
VI Krajowy Zjazd Aptekarzy w dniu 22 stycznia 2012 r. przyjà∏ Kodeks Etyki
Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska
wyda∏a w formie druku zwartego treÊç Kodeksu wraz z omówieniem t∏a
historycznego odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów, wspó∏czesnej
odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy oraz treÊci rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej
farmaceutów. Kodeks Etyki otrzyma∏ ka˝dy cz∏onek POIA. Niestety, przez okres
czterech lat pe∏nienia funkcji Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej z niepokojem obserwowa∏em kolejne wnioski, jakie wp∏ywa∏y do rozpatrzenia.
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.
Apeluj´ z tego miejsca do wszystkich farmaceutów. Dbajmy o zasady etyki
w trakcie wykonywania zawodu.
Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
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Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie za lata 2011 - 2015
Sàd Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie dzia∏a na
podstawie:
- Ustawy o Izbach Aptekarskich z dn. 19.04.1991 r. (Dz. U. z 2014 roku poz.
1429)
- Rozporzàdzenia M. Z. z 31.03.2003 r. w sprawie post´powania w sprawach
odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów (Dz. U. Nr 63 z 16.04.2003)
- Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.
Do zakresu dzia∏ania Sàdu nale˝y orzekanie:
w w pierwszej instancji: w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej cz∏onków
samorzàdu aptekarskiego zrzeszonych w POIA za post´powanie sprzeczne
z przepisami prawnymi dotyczàcymi wykonywania zawodu aptekarza oraz
z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Rozpatruje sprawy skierowane
przez Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej naszej Izby.
w Post´powanie mo˝e tak˝e dotyczyç cz∏onków innych izb aptekarskich – ze
skierowania Naczelnego Sàdu Aptekarskiego.
Sàd Aptekarski Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej pracowa∏ w tej
kadencji w nast´pujàcym sk∏adzie:
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

Od 1 maja 2014 roku w zwiàzku z zrzeczeniem si´ mandatu 1 delegata VI kadencji Pani mgr farm. El˝biety Kluz Sàd Aptekarski pracowa∏ w sk∏adzie 8 osobowym
W okresie od paêdziernika 2011 roku do wrzeÊnia 2015 Okr´gowy Sàd
POIA rozpatrzy∏ 21 wniosków o ukaranie od Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej, wydajàc:
17 orzeczeƒ skazujàcych, w tym: 13 upomnieƒ, 4 nagany. W 2 przypadkach
uniewinnienie.
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1 sprawa zosta∏a umorzona. 1 spraw´ odroczono z uwagi na niestawienie si´
obwinionej.
Od jednego orzeczenia (upomnienia) zosta∏o wniesione odwo∏anie do
Naczelnego Sàdu Aptekarskiego. Naczelny Sàd Aptekarski zmieni∏ kar´ upomnienie na uniewinnienie.
Naczelna Izba Aptekarska organizowa∏a szkolenia dla s´dziów Naczelnego
Sàdu Aptekarskiego i przewodniczàcych okr´gowych sàdów aptekarskich.
Do rozpatrzenia w nast´pnej kadencji pozosta∏y 5 wniosków o ukaranie od
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
Przewodniczàca Sàdu POIA
mgr Renata Olech

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji Rewizyjnej
przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej
2011-2015
W czasie 4-letniej kadencji komisja rewizyjna w sk∏adzie:
mgr Dorota Kapa∏ka – przewodniczàca
mgr Gabriela Filar-Matuszewska – cz∏onek
mgr Jacek Jaszewski – cz∏onek
Dzia∏ajàc zgodnie z regulaminem przeprowadzi∏a coroczne kontrole z dzia∏alnoÊci finansowej Przewodniczàca komisji rewizyjnej uczestniczy∏a te˝ w posiedzeniach Rady Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybieƒ w prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci,
a dochody izby pochodzàce g∏ównie ze sk∏adek cz∏onkowskich by∏y dysponowane z rozwagà i odpowiedzialnoÊcià.
Dokumentacja dotyczàca dzia∏alnoÊci finansowej prowadzona jest dok∏adnie
i rzetelnie. Bud˝et by∏ rozdysponowany zgodnie z preliminarzem a rachunki
za wykonane us∏ugi dla izby nie budzi∏y zastrze˝eƒ. Ostatnià kontrol´ przed
zjazdem przeprowadzono 25.02.2015 roku. Jej wyniki równie˝ nie budzà
zastrze˝eƒ. Sprawozdania z przeprowadzonych w trakcie trwania 4 letniej
kadencji kontroli przedstawiane by∏y na zjazdach sprawozdawczych i zatwierdzane przez delegatów.
Komisja rewizyjna w wy˝ej wymienionym sk∏adzie wyst´puje o udzielnie
absolutorium ust´pujàcej Okr´gowej Radzie Aptekarskiej.
Przewodniczàca Komisji Rewizyjnej
mgr farm. Dorota Kapa∏ka
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Uchwa∏a nr 7
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdaƒ organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej za okres VI kadencji - lata 2011 r. do 2015 r.
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 ) XXXII Okr´gowy
Zjazd Delegatów POIA - VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Zjazd zatwierdza przedstawione sprawozdania organów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej za okres VI kadencji:
1) Sprawozdanie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
2) Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
3) Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego
4) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
§2
Sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej stanowià
za∏àcznik do niniejszej uchwa∏y.
§3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski
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Uchwa∏a nr 8
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Podkarpackiej Okr´gowej Radzie Aptekarskiej za okres VI kadencji - lata 2011 r. do 2015 r.
Na podstawie art.27 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.1429 ) XXXII Okr´gowy Zjazd
Delegatów POIA - VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Zjazd udziela absolutorium Podkarpackiej Okr´gowej Radzie Aptekarskiej
za okres VI kadencji - lata 2011 r. do 2015 r.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski

Uchwa∏a nr 9
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: ustalenia liczby cz∏onków organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej w Rzeszowie.
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Na podstawie art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz.1429 ) XXXII Okr´gowy Zjazd
Delegatów POIA – VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
1. Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska liczy 11 cz∏onków, w tym Prezes
i 6 cz∏onków Prezydium.
2. Okr´gowa Komisja Rewizyjna liczy 3 cz∏onków.
3. Okr´gowy Sàd Aptekarski liczy 7 cz∏onków.
4. Zast´pcy Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej liczà
2 cz∏onków.
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski

Uchwa∏a nr 10
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: wyboru i powo∏ania Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej w Rzeszowie.
Na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1429) XXXII Okr´gowy Zjazd
Delegatów POIA - VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Na Prezesa Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej zosta∏a wybrana
i powo∏ana dr n. farm. Lucyna Samborska.

51

XXXII OKR¢GOWY ZJAZD DELEGATÓW POIA

§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski

Uchwa∏a nr 11
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: wyboru i powo∏ania Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.
Na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1429) XXXII Okr´gowy Zjazd
Delegatów POIA - VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Na Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej zosta∏ wybrany i powo∏any mgr farm. Witold Prokopiak
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski
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Uchwa∏a nr 12
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: wyboru i powo∏ania zast´pców Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej POIA w Rzeszowie.
Na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1429) XXXII Okr´gowy Zjazd
Delegatów POIA - VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Na Zast´pców Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej zostali wybrani i powo∏ani:
1. mgr farm. Sylwester Popiel
2. mgr farm. Edyta Rzàsa
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski

Uchwa∏a nr 13
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: wyboru i powo∏ania cz∏onków Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w Rzeszowie.
Na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1429) XXXII Okr´gowy Zjazd
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Delegatów POIA - VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Cz∏onkami Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej zostali wybrani
i powo∏ani:
1. mgr farm. Iza Aleksandrowicz Gorczyca
2. mgr farm. Marcin Bochniarz
3. mgr farm. Jacek Brodziƒski
4. mgr farm. Lidia Czy˝
5. mgr farm. Micha∏ Dobrowolski
6. mgr farm. Marzanna Domka
7. mgr farm. Robert Janocha
8. mgr farm. Aneta Korzeniowska Wszo∏ek
9. mgr farm. Arkadiusz Mandryk
10. mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski

Uchwa∏a nr 14
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: wyboru i powo∏ania s´dziów Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego
POIA w Rzeszowie.
Na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1429) XXXII Okr´gowy Zjazd
Delegatów POIA - VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
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§1
Na cz∏onków Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej zostali wybrani i powo∏ani:
1. mgr farm. Piotr Bartoszek
2. mgr farm. Marcin Chrapek
3. mgr farm. Piotr Orze∏
4. mgr farm. Joanna Prokopiak
5. mgr farm. Dominik Szewc
6. mgr farm. Maria Wójcik
7. mgr farm. Ma∏gorzata Wróbel
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski

Uchwa∏a nr 15
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: wyboru i powo∏ania cz∏onków Okr´gowej Komisji Rewizyjnej POIA
w Rzeszowie.
Na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1429) XXXII Okr´gowy
Zjazd Delegatów POIA - VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Na cz∏onków Okr´gowej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej zostali wybrani i powo∏ani:
1. mgr farm. Jacek Jaszewski
2. mgr farm. Tomasz Michniowski
3. mgr farm. Anna PliÊ Grymanowska
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§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski

Uchwa∏a nr 16
XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
VII Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie
z dnia 7 paêdziernika 2015 roku
w sprawie: wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.
Na podstawie art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1429) XXXII Okr´gowy Zjazd
Delegatów POIA - VII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala co nast´puje:
§1
Delegatami na Krajowy Zjazd Aptekarzy zostali wybrani:
1.mgr farm. Piotr Bartoszek
8.mgr farm. Tomasz Michniowski
2.mgr farm. Marcin Bochniarz
9.mgr farm. Piotr Orze∏
3.mgr farm. Jacek Brodziƒski
10.dr Lucyna Samborska
4.mgr farm. Marcin Chrapek
11.dr Natasza Staniak
5.mgr farm. Lidia Czy˝
12.mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski
6.mgr farm. Micha∏ Dobrowolski
13.mgr farm. Monika Urbaniak
7.mgr farm. Arkadiusz Mandryk
§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski
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Protokó∏ z XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
w Rzeszowie
VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego,
który odby∏ si´ w dniu 7 paêdziernika 2015 roku
w Rzeszowie.
Sprawdzenie listy obecnoÊci, którà podpisywali delegaci na Zjazd, o godzinie
10-tej, czyli w terminie pierwszym, podanym w zaproszeniu wykaza∏o obecnoÊç na sali obrad 71 delegatów na 83 wybranych w dniu 18 czerwca 2015 r.,
a wi´c VII Zjazd móg∏ rozpoczàç si´ w za∏o˝onym terminie.
Otwarcia Zjazdu i ustalenia prawomocnoÊci obrad dokona∏a Prezes VI Kadencji
PORA, dr n. farm. Lucyna Samborska.
Po terminie otwarcia, ale przed rozpocz´ciem g∏osowaƒ, przyby∏ jeszcze jeden
delegat i Zjazd obradowa∏ do koƒca obrad przy liczbie 72 delegatów (lista
obecnoÊci – za∏àcznik nr 1).
Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej dr n. farm. Lucyna
Samborska, po formalnym otwarciu zjazdu, przywita∏a wszystkich obecnych
i na wst´pie zaproponowa∏a krótkie przedstawienie si´ delegatów przyby∏ych
na Zjazd. Szczególnà uwag´ zwróci∏a na przedstawienie sylwetki obecnego
wÊród delegatów kandydata na pos∏a na Sejm RP mgr farm. Sylwestra Popiela.
W pierwszej kolejnoÊci obecni na sali delegaci przyj´li uchwa∏´ nr 1 (za∏àcznik
nr 2) w sprawie przyj´cia Regulaminu Obrad XXXII Okr´gowego Zjazdu
Delegatów POIA/VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego POIA. TreÊç
Regulaminu Obrad zosta∏a uchwalona przez delegatów na XXXI Zjeêdzie POIA
w dniu 16 kwietnia 2015 r.
Nast´pnie delegaci zdecydowali o wyborze przewodniczàcego zjazdu, którym
zosta∏a Lidia Czy˝ – uchwa∏a nr 2 (za∏àcznik nr 3) oraz sekretarzy zjazdu:
Anna Stamirska – odpowiedzialna za sporzàdzenie protoko∏u Zjazdu; Marzena
Moskwa-Jacek – odpowiedzialna za ∏àcznoÊç z obs∏ugà informatycznà;
Przemys∏aw Szybkowski – odpowiedzialny za prawid∏owe przeprowadzenie
wyborów, zgodnie z uchwa∏à nr 3 (za∏àcznik nr 4).
Po przej´ciu prowadzenia zjazdu przez Przewodniczàcego zjazdu, uchwa∏à
nr 4 (za∏àcznik nr 5) przyj´to porzàdek obrad. Uchwa∏à nr 5 (za∏àcznik nr 6)
wybrano Komisj´ Regulaminowà w sk∏adzie: Piotr Bartoszek, Maria Wójcik,
Natasza Staniak oraz uchwa∏à nr 6 (za∏àcznik nr 7) Komisj´ Uchwa∏ i Wniosków
w sk∏adzie: Witold Prokopiak, Micha∏ Dobrowolski i Marcin Bochniarz.
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Po podziale funkcji sekretarzy i wyborze przewodniczàcego i sekretarza obydwu
komisji, zgodnie z porzàdkiem obrad, nastàpi∏a cz´Êç sprawozdawcza zjazdu.
Prezes PORA, Lucyna Samborska przedstawi∏a sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
pracy Rady Aptekarskiej za okres VI kadencji.
Delegaci us∏yszeli równie˝ sprawozdania z pracy Sàdu Aptekarskiego (z∏o˝one
przez s´dziego Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego Marzen´ Moskw´-Jacek),
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej (z∏o˝y∏ Witold Prokopiak) oraz Komisji Rewizyjnej (przedstawi∏a Dorota Kapa∏ka) dzia∏ajàcych w czasie trwania
VI kadencji.
Po wys∏uchaniu sprawozdaƒ przedstawicieli organów PORA, podj´to stosowne
uchwa∏y – uchwa∏´ nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdaƒ organów PORA
za okres VI kadencji – lata 2011-2015 (za∏àcznik nr 8) i uchwa∏´ nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium (z wniosku Przewodniczàcej Komisji Rewizyjnej)
PORA za okres VI kadencji – lata 2011-2015 (za∏àcznik nr 9).
Kolejnà decyzjà zjazdu by∏o przyj´cie uchwa∏y nr 9 w sprawie ustalenia liczby
cz∏onków organów PORA (za∏àcznik nr 10).
Po przyj´ciu wszystkich uchwa∏ cz´Êci pierwszej Zjazdu, Przewodniczàca Zjazdu
przesz∏a do drugiej cz´Êci zjazdu – wyborczej.
Po zarzàdzeniu przez Przewodniczàcà Zjazdu wyboru Prezesa PORA na VII
kadencj´, do sekretariatu Zjazdu zg∏oszono dwie kandydatury. Byli to: Lucyna
Samborska oraz Jacek Brodziƒski – obydwoje wyrazili zgody na kandydowanie.
Przed g∏osowaniem obydwu kandydatur, Przewodniczàca poprosi∏a kandydatów na prezesa o krótkie wystàpienie przed zebranymi na zjeêdzie delegatami. Delegaci zacz´li w trakcie wystàpieƒ zadawaç pytania, wkrad∏ si´ lekki
chaos i emocje niektórych uczestników zjazdu wprowadzi∏y niepokój, ale doÊwiadczona Przewodniczàca opanowa∏a sytuacj´ i zgromadzeni przeszli do
g∏osowania. Uchwa∏à nr 10 Prezesem PORA VII kadencji wybrano dr n. farm.
Lucyn´ Samborskà (za∏àcznik nr 11).
Nast´pnie delegaci, uchwa∏à nr 11, wybrali Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej. Jedynym kandydatem w wyborze (drugi ze zg∏oszonych nie
wyrazi∏ zgody na kandydowanie) by∏ Witold Prokopiak. W wyniku przeprowadzonych wyborów, Rzecznikiem zosta∏ Witold Prokopiak (za∏àcznik nr 12).
Dwóch zast´pców ROZ, w osobach Sylwestra Popiela i Edyty Rzàsy, wybrano
uchwa∏à nr 12 (za∏àcznik nr 13).
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W nast´pnej kolejnoÊci, uchwa∏à nr 13, wybrano dziesi´cioosobowà Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà spoÊród 27 zg∏oszonych kandydatur.
W sk∏ad PORA weszli, w kolejnoÊci alfabetycznej, nast´pujàcy cz∏onkowie POIA:
Iza Aleksandrowicz-Gorczyca; Marcin Bochniarz; Jacek Brodziƒski; Lidia Czy˝;
Micha∏ Dobrowolski; Marzanna Domka; Robert Janocha; Aneta Korzeniowska
Wszo∏ek; Arkadiusz Mandryk; Przemys∏aw Szybkowski (za∏àcznik nr 14).
W siedmioosobowym sk∏adzie Sàdu Aptekarskiego, w wyniku wyborów –
uchwa∏a nr 14 – sà: Piotr Bartoszek; Marcin Chrapek; Piotr Orze∏; Joanna
Prokopiak; Dominik Szewc; Maria Wójcik; Ma∏gorzata Wróbel (za∏àcznik nr
15).
W sk∏ad trzyosobowej Komisji Rewizyjnej – uchwa∏a nr 15 – weszli: Jacek
Jaszewski; Tomasz Michniowski; Anna PliÊ-Grymanowska (za∏àcznik nr 16).
W ostatnim g∏osowaniu zjazdowym wybrano, zgodnie z Uchwa∏à Nr/VI/62/
2015 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 24 marca 2015 roku, 13 delegatów
na Krajowy Zjazd Aptekarzy – jeden delegat przypada na 100 cz∏onków izby.
Delegatami na VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zostali: Piotr Bartoszek; Marcin
Bochniarz; Jacek Brodziƒski; Marcin Chrapek; Lidia Czy˝; Micha∏ Dobrowolski;
Arkadiusz Mandryk; Tomasz Michniowski; Piotr Orze∏; Lucyna Samborska;
Natasza Staniak; Przemys∏aw Szybkowski; Monika Urbaniak – uchwa∏a nr 16
(za∏àcznik nr 17).
W trakcie Zjazdu podj´to stosowne uchwa∏y, Zjazd przebiega∏ zgodnie z przyj´tym Regulaminem Obrad XXXII Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA/VII
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego POIA. Do Komisji Uchwa∏ i Wniosków
nie wp∏yn´∏y ˝adne projekty uchwa∏ i wniosków. Protoko∏y Komisji
Regulaminowej (za∏àcznik nr 18) i Komisji Uchwa∏ i Wniosków (za∏àcznik nr
19) stanowià cz´Êç Protoko∏u.
Zjazd zakoƒczono o godzinie 14:45.
Obs∏ug´ informatycznà Zjazdu prowadzi∏a firma T.E.UnivComp Warszawa.
Przewodniczàcy Zjazdu:
mgr farm. Lidia Czy˝

Sekretarze Zjazdu
mgr farm. Marzena Moskwa Jacek
mgr farm. Anna Stamirska
mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski
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Na XXXII Okr´gowym Zjeêdzie Delegatów POIA – VII Zjeêdzie SprawozdawczoWyborczym, w dniu 7 paêdziernika 2015 roku w g∏osowaniu tajnym
Prezesem PORA wybrano
doktor nauk farmaceutycznych Lucyn´ Samborskà.
Okr´gowym Rzecznikiem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej zosta∏
mgr farm. Witold Prokopiak
W sk∏ad Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej weszli:
q Iza Aleksandrowicz-Gorczyca
q Marcin Bochniarz
q Jacek Brodziƒski
q Lidia Czy˝
q Micha∏ Dobrowolski
q Marzanna Domka
q Robert Janocha
q Aneta Korzeniowska-Wszo∏ek
q Arkadiusz Mandryk
q Przemys∏aw Szybkowski
W sk∏ad Komisji Rewizyjnej weszli:
q Jacek Jaszewki
q Anna PliÊ-Grymanowska
q Tomasz Michniowski
W sk∏ad Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego weszli:
q Piotr Bartoszek
q Marcin Chrapek
q Piotr Orze∏
q Joanna Prokopiak
q Dominik Szewc
q Maria Wójcik
q Ma∏gorzata Wróbel
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Na Zast´pców Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej wybrano:
q Sylwester Popiel
q Edyta Rzàsa
Delegatami na VI Krajowy Zjazd Aptekarzy zostali:
q Piotr Bartoszek
q Marcin Bochniarz
q Jacek Brodziƒski
q Marcin Chrapek
q Lidia Czy˝
q Micha∏ Dobrowolski
q Arkadiusz Mandryk
q Tomasz Michniowski
q Piotr Orze∏
q Lucyna Samborska
q Natasza Staniak
q Przemys∏aw Szybkowski
q Monika Urbaniak

WICEPREZES NRA O MAPIE POTRZEB US¸UG FARM.
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Wiceprezes NRA Marek J´drzejczak
o mapie potrzeb us∏ug farmaceutycznych
oraz kryteriach geograficznych
i demograficznych.
Naczelna Izba Aptekarska
Podczas spotkania z ministrem zdrowia prof. Marianem Zembalà w Ministerstwie Zdrowia 22 lipca 2015 r. przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej
przedstawili ministrowi zdrowia argumenty uzasadniajàce koniecznoÊç wprowadzenia do porzàdku prawnego kryteriów demograficznych i geograficznych
(liczba mieszkaƒców przypadajàca na jednà aptek´ i odleg∏oÊci mi´dzy aptekami), które powinny obowiàzywaç przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie apteki.
PodkreÊlono, ˝e regulacje te pozwolà dostosowaç rozmieszczenie aptek do
potrzeb pacjentów. W Polsce sà bowiem obszary o zbyt du˝ym zag´szczeniu
aptek w stosunku do potrzeb pacjentów. Sà jednak obszary, gdzie liczba aptek
nie pokrywa zapotrzebowania na te placówki, powodujàc ograniczenie dost´pu pacjenta do us∏ug farmaceutycznych. Minister zdrowia poprosi∏ przedstawicieli samorzàdu aptekarskiego o przygotowanie za∏o˝eƒ dotyczàcych
opracowania mapy potrzeb us∏ug farmaceutycznych i zaprezentowanie ich
na konferencji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym „Polaków zdrowia
portret w∏asny 2015” w dniu 30 lipca 2015 r. W imieniu samorzàdu
aptekarskiego za∏o˝enia te przedstawi∏ wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Marek J´drzejczak.
Wiceprezes NRA wskaza∏, ˝e obecnie obowiàzujàce w Polsce przepisy nie
przewidujà ograniczeƒ w zak∏adaniu aptek ogólnodost´pnych ze wzgl´du
na ich liczb´ na danym obszarze lub odleg∏oÊç od innych aptek. Brak jakichkolwiek zasad dotyczàcych rozmieszczenia aptek ogólnodost´pnych, odnoszàcych si´ w szczególnoÊci do uwarunkowaƒ demograficznych lub terytorialnych, powoduje wzrost ich liczby. Zjawisko to, wyst´pujàce w najwi´kszym
nat´˝eniu w du˝ych miastach, ∏àczy si´ z powstawaniem wielu negatywnych
nast´pstw, rzutujàcych na mo˝liwoÊç prawid∏owego realizowania przez apteki
ich zadaƒ.
Po pierwsze, wzrost liczby aptek, pomimo zwi´kszenia ich zag´szczenia, nie
powoduje, ˝e dost´pnoÊç do nich jest wi´ksza dla wszystkich pacjentów.
Wyraênie zarysowuje si´ tendencja do otwierania nowych aptek w du˝ych
miastach kosztem obszarów wiejskich. Brak regulacji w zakresie zak∏adania
aptek powoduje zatem istotne ograniczenie dost´pnoÊci do us∏ug farmaceutycznych na obszarach wiejskich. Ju˝ dziÊ sà w naszym kraju gminy, gdzie nie
ma ˝adnej apteki.
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Po drugie, niekontrolowany wzrost liczby aptek na okreÊlonym obszarze
powoduje powa˝ne zachwianie lub ca∏kowite podwa˝enie op∏acalnoÊci ekonomicznej tej formy dzia∏alnoÊci gospodarczej. Tymczasem apteka jako placówka
ochrony zdrowia publicznego musi si´ staç silnym ogniwem systemu dystrybucji leków. Trzeba jej zagwarantowaç stabilnoÊç ekonomicznà i sprzyjajàce
warunki do prowadzenia dzia∏alnoÊci. Na ten aspekt k∏adzie nacisk w swoich
orzeczeniach Trybuna∏ SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej, wskazujàc, ˝e kraje
cz∏onkowskie Unii Europejskiej mogà wprowadzaç do swojego porzàdku
prawnego ograniczenia dotyczàce otwierania aptek.
Po trzecie, wzrost liczby aptek na okreÊlonym obszarze mo˝e spowodowaç
obni˝enie jakoÊci Êwiadczonych przez nie us∏ug farmaceutycznych. Konsekwencje te sà nast´pstwem zmniejszenia si´ liczby wykwalifikowanych pracowników – farmaceutów w przeliczeniu na jednà aptek´.
Po czwarte, szybki wzrost liczby aptek na okreÊlonym obszarze powoduje, ˝e
apteka odrywa si´ od swoich najwa˝niejszych zadaƒ w zakresie zapewniania
obywatelom nale˝ytej ochrony zdrowia i koncentruje si´ na grze rynkowej.
Silna konkurencja na rynku aptecznym sprawia, ˝e trwa tzw. wojna cenowa,
nasilajà si´ tendencje do uzale˝niania si´ aptek od dostawców leków, pojawiajà
si´ zachowania nieetyczne. W tej sytuacji apteki nie koncentrujà si´ na potrzebach swoich pacjentów, ale na innych aptekach.
Po piàte, szybki wzrost liczby aptek faktycznie uniemo˝liwia efektywne
i sprawne realizowanie kontroli nad dzia∏alnoÊcià aptek, w szczególnoÊci przez
inspekcj´ farmaceutycznà.
Podczas konferencji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wiceprezes
NRA Marek J´drzejczak przypomnia∏, ˝e obowiàzujàca ustawa o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych przewiduje sporzàdzanie dla obszaru ka˝dego województwa Regionalnej Mapy Potrzeb
Zdrowotnych (art. 95a). Ze wzgl´du na fakt, ˝e mapa potrzeb zdrowotnych
nie obejmuje potrzeb pacjenta odnoÊnie jego dost´pu do us∏ug farmaceutycznych, konieczne jest dokonanie zmian w obowiàzujàcych przepisach.
W wi´kszoÊci krajów Unii Europejskiej wprowadzone zosta∏y mapy potrzeb
zdrowotnych w zakresie dost´pu pacjenta do produktu leczniczego. DwanaÊcie
paƒstw cz∏onkowskich UE wprowadzi∏o tzw. mapy aptek (mapy potrzeb
lekowych). Kryteria demograficzne i/lub geograficzne obowiàzujà mi´dzy
innymi w Austrii, Belgii, Chorwacji, Estonii, Francji, Hiszpanii, Luksemburgu,
Portugalii, S∏owenii, we W∏oszech i na W´grzech. Wiceprezes NRA podkreÊli∏,
˝e rynek apteczny mo˝e byç regulowany przez paƒstwo, na co wskazujà
orzeczenia Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej, na przyk∏ad wyrok
z 1 czerwca 2010 r. (sprawy o sygn. C-570/07 i C-571/07 ) wydany w zwiàzku
z uregulowaniami obowiàzujàcymi w Hiszpanii, a tak˝e wyrok z 14 lutego
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2014 r. (sprawa o sygn. C-367/12). Trybuna∏ orzek∏ wówczas, ˝e obowiàzujàce
w Austrii kryteria geograficzne i demograficzne uwzgl´dniane przy wydawaniu
zezwoleƒ na otwieranie aptek nie naruszajà prawa unijnego. Zgodnie z austriackà ustawà o aptekach (Apothekengesetz) wydanie koncesji na utworzenie
nowej apteki zwiàzane jest z istnieniem okreÊlonej potrzeby. Taka potrzeba
nie istnieje, gdy odleg∏oÊç mi´dzy zamierzonym miejscem prowadzenia nowej
apteki i miejscem prowadzenia najbli˝szej istniejàcej apteki wynosi mniej ni˝
500 metrów lub gdy liczba mieszkaƒców zaopatrywanych przez dzia∏ajàcà
w okolicy aptek´ ulegnie zmniejszeniu wskutek otwarcia nowej apteki i b´dzie
mniejsza ni˝ 5500 osób. Potrzeba utworzenia apteki pojawia si´ wówczas,
gdy na obszarze w promieniu 4 km od miejsca prowadzenia istniejàcej ju˝
apteki mieszka wi´cej ni˝ 5500 osób.
Naczelna Izba Aptekarska opracowa∏a projekt zmian w ustawie – Prawo farmaceutyczne i propozycje konkretnych przepisów, dotyczàcych mi´dzy innymi
kryteriów demograficznych i geograficznych (liczba mieszkaƒców przypadajàca na jednà aptek´ i odleg∏oÊci mi´dzy aptekami), które powinny obowiàzywaç przy wydawaniu zezwolenia na prowadzenie apteki. Zgodnie z proponowanà ustawà przy tworzeniu Regionalnej Mapy Us∏ug Farmaceutycznych
uwzgl´dnia si´ nast´pujàce zasady:
„1) nie tworzy si´ nowej apteki ogólnodost´pnej, je˝eli liczba ubezpieczonych
zarejestrowanych we w∏aÊciwym terytorialnie oddziale wojewódzkim Funduszu, posiadajàcych adres zamieszkania na terenie danej gminy, w przeliczeniu na jednà aptek´ ogólnodost´pnà ju˝ funkcjonujàcà, jest mniejsza
ni˝ 3000;
2) ograniczenia, o którym mowa w pkt 1, nie stosuje si´ w przypadku:
a) tworzenia apteki w mieÊcie, gdy odleg∏oÊç od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbli˝szej funkcjonujàcej apteki ogólnodost´pnej, liczona
w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów,
b) gdy z wnioskiem o zezwolenie wyst´puje pierwszy nast´pca prawny, który
naby∏ ca∏à aptek´ ogólnodost´pnà bezpoÊrednio od podmiotu posiadajàcego zezwolenie,
3) nie tworzy si´ nowej apteki ogólnodost´pnej na wsi o liczbie mieszkaƒców
do 3000 osób, gdy funkcjonuje w niej apteka ogólnodost´pna; we wsiach,
w których liczba mieszkaƒców przekracza 3000 osób, stosuje si´ przepis
pkt 1;”(...).
Projekt nowelizacji przekazany zosta∏ ministrowi zdrowia.
EUGENIUSZ JAROSIK
Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Aptekarskiej
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Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
W O˝arowie Mazowieckim, w dniu 4 listopada br. odby∏o si´ kolejne
posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, prowadzone przez Prezesa NRA,
doktora Grzegorza Kucharewicza.
Program posiedzenia obejmowa∏ wiele wa˝nych spraw dotyczàcych tak
pracy bie˝àcej Rady jak przygotowania VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
W cz´Êci zwiàzanej z przygotowaniem obrad Zjazdu, zgromadzeni cz∏onkowie NRA zdecydowali, ˝e VII KZA odb´dzie si´ w hotelu Windsor Palace
w Jachrance ko∏o Warszawy w ostatni weekend stycznia 2016 r. Uchwa∏à
NRA zatwierdzono liczby delegatów z poszczególnych okr´gowych izb aptekarskich – spoÊród 337 delegatów ogó∏em, podkarpacka izba reprezentowana
b´dzie przez 13 osób (najwi´cej delegatów wysy∏a na zjazd izba w Warszawie
– 48; najmniej izba w Kaliszu – 5 osób). Przyj´to projekty uchwa∏ zjazdowych:
a) w sprawie ustalenia porzàdku obrad;
b) w sprawie uchwalenia regulaminu VII KZA;
c) w sprawie ustalenia obs∏ugi prawnej Zjazdu.
Cz∏onkowie NRA przyj´li uchwa∏´ w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów
NRA oraz niefunkcyjnych cz∏onków Prezydium NRA , zgodnie z regulaminem
Naczelnej Rady Aptekarskiej. W sk∏ad Prezydium NRA wchodzi ogó∏em dziesi´ç
osób, w tym prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i pi´ciu
cz∏onków niefunkcyjnych.
Kolejnym zagadnieniem posiedzenia NRA by∏o omówienie zaawansowania prac nad Centralnym Rejestrem Farmaceutów i podj´cie uchwa∏y
w sprawie sposobu przekazywania danych przez okr´gowe rady aptekarskie
do Centralnego Rejestru Farmaceutów oraz upowa˝nienie Prezydium NRA
do wykonywania obowiàzków Administratora danych obj´tych Centralnym
Rejestrem Farmaceutów.
Wiceprezes NRA, dr Marek J´drzejczak, przekaza∏ szczegó∏owà informacj´
na temat przebiegu konferencji uzgodnieniowej w sprawie projektu ustawy
o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich. Tekst projektu wraz z wniesionymi poprawkami zostanie jeszcze w listopadzie br. przes∏any do wszystkich
okr´gowych izb aptekarskich w celu dalszej dyskusji.
Zgromadzeni cz∏onkowie NRA przedyskutowali te˝ finansowanie portali
edukacyjnych dla farmaceutów przez NRA oraz prac´ nad utworzeniem NMVO
w Polsce – europejskiego systemu identyfikacji produktu leczniczego w aptece.
Cz∏onek Prezydium NRA
mgr farm. Lidia Maria Czy˝
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Posiedzenie Prezydium i Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej w Rzeszowie
W dniu 27 sierpnia br., w siedzibie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
odby∏o si´ ostatnie w VI Kadencji PORA posiedzenie cz∏onków Rady Aptekarskiej, poprzedzone posiedzeniem Prezydium. Obydwa posiedzenia prowadzi∏a
Prezes PORA dr n. farm. Lucyna Samborska.
Przed rozpocz´ciem obrad, dr L. Samborska odczyta∏a list, nieobecnego na
posiedzeniu I Zast´pcy Prezesa, doktora Aleksandra Czarniawego do Prezesa
i cz∏onków PORA. Listem tym dr A. Czarniawy po˝egna∏ si´ z cz∏onkami
organów Rady Aptekarskiej.

Posiedzenie PORA poÊwi´cone by∏o przede wszystkim omówieniu spraw zwiàzanych z organizacjà VII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego oraz, przygotowanych przez Prezydium PORA, Biuro POIA i Kancelari´ Adwokackà projektów
uchwa∏ Zjazdu. Wszyscy cz∏onkowie Rady na dwa tygodnie przed posiedzeniem otrzymali projekty uchwa∏, które zostanà przedstawione Delegatom na
Zjeêdzie. Wszystkie projekty, po przedstawieniu, uzasadnieniu i przedyskutowaniu, zosta∏y przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà przyj´te.
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Zjazd b´dzie obradowa∏ wed∏ug Regulaminu przyj´tego przez XXXI Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie,
w dniu 16 kwietnia 2015 r.
Zgromadzeni cz∏onkowie PORA potwierdzili ustalenia uchwa∏y Rady Aptekarskiej z dnia 29 wrzeÊnia 2014 r., ˝e Zjazd odb´dzie si´ w Sali Konferencyjnej
Hotelu Rzeszów w dniu 7 paêdziernika 2015 r. o godzinie 10-tej. Je˝eli w tym
terminie na Sali nie b´dzie po∏owy plus jeden delegat, wybranych na Zebraniu
Wyborczym w dniu 18 czerwca br. (83 Delegatów), Zjazd odb´dzie si´ w drugim terminie. Wszystkie wiadomoÊci na temat Zjazdu zostanà przekazane
indywidualnie ka˝demu z Delegatów jak równie˝ umieszczone na stronie
internetowej www.poia.pl zabezpieczone has∏em.
Wszystkie g∏osowania zjazdowe odb´dà si´ w sposób elektroniczny, co
przyspieszy sprawy proceduralne.
W posiedzeniu zapowiada∏ swà obecnoÊç Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr Marek J´drzejczak, koordynator projektu Ustawy o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich. Niestety, ze wzgl´du na inne, nieplanowane
wczeÊniej obowiàzki s∏u˝bowe, zmuszony by∏ odwo∏aç swà wizyt´, o czym
poinformowa∏ Prezesa PORA w liÊcie datowanym 26 sierpnia br. Wszystkie
uwagi, jakie wp∏yn´∏y do Biura POIA zwiàzane, z tym jak˝e wa˝nym dla Êrodowiska, projektem zosta∏y przekazane w formie pisemnej pod adresem Biura NIA.
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska podj´∏a uchwa∏y przyznajàce prawo
wykonywania zawodu dla trzech m∏odych absolwentów studiów farmaceutycznych oraz uchwa∏y w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego dla pi´ciu
magistrów farmacji, w tym jednej ponownie.
Cz∏onkowie PORA potwierdzili przyj´te wczeÊniej przez Prezydium ustalenia
dotyczàce przynale˝noÊci do Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
magistra farmacji, obywatela Ukrainy, który otrzyma∏ prawo wykonywania
zawodu farmaceuty na terenie naszego kraju. Z uzasadnionych wzgl´dów
farmaceuta zosta∏ wyrejestrowany z listy cz∏onków POIA.
W sprawach ró˝nych wywiàza∏a si´ dyskusja na temat treÊci og∏oszeƒ przekazywanych do publikacji na stronie internetowej POIA. Po czerwcowej decyzji
o zamieszczaniu wszystkich og∏oszeƒ, nie tylko dotyczàcych poszukiwania
pracy przez farmaceutów i oferowanych przez apteki miejsc wykonywania
zawodu aptekarza, na stronie www.poia.pl pojawiajà si´ inne, zwiàzane
z oferowaniem lokali aptecznych, sprzeda˝à wyposa˝enia aptek, pracà poza
granicami kraju. TreÊç og∏oszeƒ nie jest cenzurowana przez Biuro POIA, zgodnie
z umieszczonà w zak∏adce „og∏oszenia” klauzurà: „POIA nie odpowiada za
treÊci umieszczone w og∏oszeniach”, niemniej jednak w porzàdku obrad
ostatniego posiedzenia Prezydium temat ten zostanie ponownie umieszczony.
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Ponadto cz∏onkowie Prezydium i Rady zastanawiali si´ nad zagadnieniem
prawid∏owej, co do terminu, p∏atnoÊci sk∏adek cz∏onkowskich w kontekÊcie
uczestnictwa w szkoleniu ciàg∏ym na portalu e-dukacja (oko∏o stu osób) jak
równie˝ zaleg∏oÊci w regulowaniu sk∏adek cz∏onkowskich w chwili wyrejestrowywania si´ z izby aptekarskiej w przypadku wygaszenia zezwolenia na
prowadzenie apteki i nie podejmowania pracy zawodowej przez jej w∏aÊciciela.
Zgromadzonym cz∏onkom Rady Aptekarskiej przekazano informacj´, ˝e kandydatury podkarpackich aptekarzy do wyró˝nieƒ samorzàdowych uzyska∏y
w komplecie akceptacj´ Naczelnej Rady Aptekarskiej, uroczystoÊci XII Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza odb´dà si´ 23 wrzeÊnia 2015 r. Ze strony Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej wszyscy aptekarze, poprzez swoje
apteki, otrzymajà specjalnie przygotowane ˝yczenia podpisane przez Prezesa
PORA.
LMC

Posiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W dniu 22 wrzeÊnia 2015 r., w siedzibie POIA, odby∏o si´ ostatnie
w VI Kadencji, robocze posiedzenie Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej, prowadzone
przez Prezesa PORA, dr n.
farm. Lucyn´ Samborskà.
Przed rozpocz´ciem
obrad, z ràk Prezesa PORA,
trzech m∏odych farmaceutów otrzyma∏o prawa wykonywania zawodu.
Cz∏onkowie Prezydium
przede wszystkim omówili
problemy „techniczne”
zwiàzane z VII Zjazdem
Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów POIA –
potwierdzili, ˝e Zjazd odb´dzie si´ w Hotelu Rzeszów, w dniu 7 paêdziernika
br., rozpocz´cie o godz. 10-tej. Wszystkie g∏osowania, w sposób elektroniczny
przeprowadzi firma Univcomp Jan Matykiewicz. Do Delegatów zosta∏o, w dniu
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18 wrzeÊnia br., przes∏ane zaproszenie na zjazd, a materia∏y zjazdowe sà umieszczone na stronie internetowej www.poia.pl, zakodowane has∏em znanym
tylko Delegatowi.
W sprawach ró˝nych poruszono ponownie sprawy harmonogramów
dy˝urów nocnych w miejscowoÊciach, w których do tej pory brak jest sta∏ego
dy˝uru, prowadzonego przez jednà aptek´ – w chwili obecnej apteki ju˝ ponad
po∏owy powiatów województwa zdecydowa∏y si´ na takie rozwiàzanie.
Omówiono te˝ treÊç pism cz∏onków POIA w sprawach zaleg∏ych sk∏adek
cz∏onkowskich – niestety, ustawodawstwo nie przewiduje umorzeƒ takich
nale˝noÊci, o czym niejednokrotnie Biuro POIA i osoby pe∏niàce funkcje samorzàdowe informowa∏y cz∏onków izby. Odprowadzanie sk∏adek w jednej wp∏acie
po zakoƒczeniu roku kalendarzowego równie˝ jest niezgodne z zasadami
uchwa∏ PORA, takie wp∏aty powodujà ca∏oroczne kredytowanie magistrów
farmacji w ten sposób regulujàcych sk∏adki przez kolegów wykonujàcych swój
obowiàzek systematycznie co miesiàc.
LMC

Pierwsze posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej VII kadencji
W dniu 15 paêdziernika 2015 roku odby∏o si´ pierwsze posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej VII kadencji. Posiedzenie otworzy∏a
Prezes PORA dr Lucyna Samborska. Na posiedzeniu obecni byli wszyscy cz∏onkowie Rady. Posiedzenie Rady zwo∏ane zosta∏o w regulaminowym terminie
14 dni od dnia wyboru. Po sprawdzeniu listy obecnoÊci stwierdzono kworum,
oraz fakt ukonstytuowania si´ nowej Rady.
Na posiedzeniu Prezes zaproponowa∏a sk∏ad Prezydium Rady. Po
wyra˝eniu zgody na kandydowanie, w g∏osowaniu jawnym Rada jednog∏oÊnie
wybra∏a sk∏ad Prezydium:
- mgr Jacek Brodziƒski
– zast´pca Prezesa
- mgr Lidia Czy˝
– zast´pca Prezesa
- mgr Robert Janocha
– Skarbnik
- mgr Marcin Bochniarz
– Sekretarz
- mgr Marzanna Domka
– cz∏onek
- mgr Przemys∏aw Szybkowski – cz∏onek
W dalszej kolejnoÊci ustalony zosta∏ sk∏ad Komisji ds. wykonywania
zawodu, oraz Komisji legislacyjnej. Pozosta∏e komisje powo∏ane zostanà na
najbli˝szym posiedzeniu Rady.
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W sk∏ad Komisji do spraw wykonywania zawodu weszli:
- mgr Iza Aleksandrowicz-Gorczyca – przewodniczàcy Komisji
- mgr Lidia Czy˝
– zast´pca przewodniczàcego
- mgr Aneta Korzeniowska-Wszo∏ek – sekretarz Komisji
- mgr Micha∏ Dobrowolski
– cz∏onek Komisji
- mgr Arkadiusz Mandryk
– cz∏onek Komisji
W sk∏ad Komisji legislacyjnej weszli:
- Dr Aleksander Czarniawy
- mgr Jacek Brodziƒski
- mgr Marcin Bochniarz
Pe∏nomocnikiem do spraw kontaktów z NFZ i WIF wybrany zosta∏ mgr Robert Janocha.
W dalszej kolejnoÊci Rada zaakceptowa∏a trzy wnioski o zmian´ na stanowisku kierownika apteki, wyrazi∏a pozytywnà opini´ w sprawie otwarcia nowej
apteki ogólnodost´pnej, oraz pozytywnie zaopiniowa∏a wnioski starostów
powiatu stalowowolskiego i lubaczowskiego w sprawie harmonogramu nonych dy˝urów aptek.
W cz´Êci ogólnej posiedzenia poruszane by∏y tematy dzia∏alnoÊci wydawniczej Izby: Biuletynu Informacyjnego, Thesaurusa Apothecarii oraz kalendarza na rok 2016. Zgodnie z decyzjà Rady najbli˝sze dwa wydania Biuletynu
przyjmà form´ drukowanà i zostanà dostarczone wszystkim cz∏onkom Izby.
Kolejne wydania Biuletynu b´dà udost´pniane jedynie w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Izby, jednak do osób zainteresowanych otrzymywaniem wersji drukowanej kierujemy proÊb´ o poinformowanie Biura Izby o takiej potrzebie. Wszystkim osobom, które wyra˝à ch´ç otrzymywania drukowanej wersji Biuletynu, b´dzie on rozsy∏any pocztà.
W dyskusji poruszane by∏y równie˝ nast´pujàce tematy:
- Aktualny stan prac nad Centralnym Rejestrem Farmaceutów.
- Zmiany na stronie www Izby, zw∏aszcza w kontekÊcie publikowanych og∏oszeƒ. Dostrzegajàc narastajàcy problem z treÊcià og∏oszeƒ przesy∏anych do
Izby, Rada postanowi∏a powróciç do zasady, i˝ publikowane b´dà jedynie
og∏oszenia przesy∏ane przez farmaceutów.
- Organizacji zbli˝ajàcych si´ obchodów XXV-lecia Izby.
- Szkolenia dla cz∏onków Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego oraz Okr´gowej
Komisji Rewizyjnej.
- Obj´cia patronatem POIA wydarzenia „Targi Biznes – ˚ywnoÊç – Medycyna”.
- Utworzeniem profilu Izby na portalu Facebook.
- Powo∏aniem Komisji ds. szkoleƒ oraz powrotem do wydawania Biuletynu
Szkoleniowego.
- Formami pomocy jakiej mo˝e udzieliç Izba cz∏onkom w przypadku ich trudnej
sytuacji materialnej.
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- Mo˝liwoÊci zorganizowania wraz z firmà Mylan konferencji szkoleniowej
o tematyce dotyczàcej aspektów ekonomicznych prowadzenia apteki.
- Planowanym spotkaniu Kierowników Aptek, które zorganizowane zostanie
w pierwszym kwartale 2016 roku.
- Mgr Jacek Brodziƒski podjà∏ temat farmaceutów, którzy zmuszani sà przez
pracodawców do sprzàtania w aptekach. Jest to trudne zagadnienie pod
wzgl´dem prawnym, z uwagi na brak obowiàzku pracodawców do wr´czania pracownikom zakresu obowiàzków s∏u˝bowych. Jak zauwa˝y∏a p. mgr
Lidia Czy˝, interwencja Izby jest jeszcze trudniejsza, ze wzgl´du na to, i˝
farmaceuci nie zg∏aszajà przypadków naruszania godnoÊci zawodowej do
Izby. W zwiàzku z tym, Rada zwraca si´ do wszystkich cz∏onków POIA
z proÊbà o informowanie Biura POIA o takich sytuacjach, aby mo˝liwa by∏a
skuteczna interwencja Izby w obronie godnoÊci farmaceutów.
- Mgr Lidia Czy˝ poinformowa∏a o wi´kszej iloÊci trudnych tematów zwiàzanych z pracà farmaceutów, podajàc przyk∏ad problemu pracy w aptece z logowaniem si´ na cudzym haÊle (najcz´Êciej technik farmaceutyczny na haÊle
i loginie farmaceuty). Wywiàza∏a si´ dyskusja o dzisiejszej pozycji farmaceuty
w aptece, oraz koniecznoÊci podj´cia akcji edukacyjnej wÊród cz∏onków
samorzàdu. JednoczeÊnie akcja edukacyjna uÊwiadamiajàca pacjentom, i˝
apteka nie jest sklepem powinna byç skierowana do ogó∏u spo∏eczeƒstwa.
- Rada wyrazi∏a akceptacj´ dla obj´cia patronatem tegorocznego dyplomatorium na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, przyznajàc równoczeÊnie
Êrodki finansowe z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych absolwentów.
Sekretarz PORA
mgr farm. Marcin Bochniarz

Nowi cz∏onkowie PORA
Jacek Brodziƒski
Absolwent Collegium Medicum UJ w Krakowie, studia
ukoƒczy∏ w roku 2000. Posiada doÊwiadczenie w pracy
Samorzàdu Aptekarskiego – by∏ cz∏onkiem Rady POIA
VI kadencji. Wiceprezes podkarpackiego oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Skarbnik podkarpackiego ko∏a Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Wyk∏adowca Medycznej Szko∏y Policealnej w Rzeszowie na ul. Warzywnej, na kierunku technik farmaceutyczny. Prac´ zaczyna∏ w aptekach PZF
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Cefarm, nast´pnie pracowa∏ jako magister farmacji w aptekach Cefarm Rzeszów SA, oraz aptekach prywatnych jako magister farmacji. Posiada doÊwiadczenie jako przedsi´biorca: prowadzi∏ swojà aptek´ jako wspó∏waÊciciel. Przez
kilka lat kierowa∏ hurtownià farmaceutycznà.

Arkadiusz Mandryk
Mgr farm. Arkadiusz Mandryk absolwent Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie. Studia ukoƒczy∏ w 2001 roku.
Kierownik jednej z podrzeszowskich aptek. Sta˝ pracy
14 lat. Od 7 lat pe∏ni funkcje kierownika. Delegat w latach 2003-2007. W wolnych chwilach uwielbia czytaç
ksià˝ki z gatunku fantasy i czynnie uprawia sport. O sobie: „Jestem niepoprawnym optymistà”. O nim: wierzy
ze mo˝na coÊ zrobiç dla podkarpackiego aptekarstwa.

Marzanna Domka
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Bia∏ymstoku, studia ukoƒczy∏a w 1995 roku. Posiada specjalizacj´
10 z farmacji aptecznej. Jest doÊwiadczonà farmaceutkà: prowadzi∏a w∏asnà aptek´, zna równie˝ prac´
w aptece szpitalnej. Od 18 lat pe∏ni funkcj´ kierownika
apteki, aktualnie – w jednej z rzeszowskich aptek.

Micha∏ Dobrowolski
Urodziny w Nysie w 1978 roku. Absolwent Akademii
Medycznej w Lublinie – studia ukoƒczy∏ w 2002 roku.
Ojciec dwójki dzieci. Aktualnie kierownik apteki w Stalowej Woli.

Przemys∏aw Szybkowski
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Studia ukoƒczy∏ w 2010 roku. Pracuje w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Posiada 5-cio
letni sta˝ zawodowy. Podjà∏ si´ dzia∏ania w samorzàdzie, poniewa˝ uwa˝a, i˝ nasz zawód potrzebuje
dobrych zmian.
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Iza Aleksandrowicz-Gorczyca
Kierownik apteki w Ropczycach z ponad 20 letnim sta˝em pracy. Moim celem jest dà˝enie do przywrócenia
poszanowania zawodu farmaceuty i wzrostu presti˝u
zawodowego, aby apteki nie by∏y traktowane na równi
ze sklepami a obrót produktem leczniczym odbywa∏
si´ tylko w aptece. W∏aÊcicielem apteki powinien byç
farmaceuta a paƒstwo powinno finansowaç obowiàzkowe dy˝ury nocne i w dni wolne od pracy.

Aneta Korzeniowska-Wszo∏ek
Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Od 8 lat
pe∏ni funkcj´ kierownika apteki prywatnej w S´dziszowie Ma∏opolskim. Delegat V kadencji. Prywatnie
mà˝ prawnik oraz 10 letni syn Aleksander. Lubi dobrà
kuchni´, oraz podró˝e – szczególnie te po Polsce.

Marcin Bochniarz
Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie, specjalista farmacji szpitalnej.
Pracuje w Szpitalu Specjalistcznym w Brzozowie, gdzie
pe∏ni funkcj´ kierownika Centralnej Pracowni Cytostatyków. Wspó∏w∏aÊciciel rodzinnej apteki w ma∏opolsce. Cz∏onek PTFarm, sekcje Prawa Farmaceutycznego,
oraz Farmacji Onkologicznej. Cz∏onek Polskiego
Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Aktywnie dzia∏a
w Êrodowisku farmaceutów szpitalnych, prowadzi zaj´cia specjalizacyjne z zakresu farmacji onkologicznej
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wyk∏adowca szkoleƒ z zakresu
farmacji onkologicznej. Wspó∏pracuje z sekcjà farmacji szpitalnej NIA.
Prywatnie ojciec dwójki dzieci, fascynat kolarstwa górskiego i narciarstwa
skiturowego.

Powy˝sze przedstawienie sylwetek cz∏onków PORA zosta∏o przygotowane
przez zainteresowanych
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Uchwa∏a Nr 1 /VII/2015
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
z dnia 15 paêdziernika 2011 r.
w sprawie: sk∏adu Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w Rzeszowie.
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1429 z póên. zm.) oraz § 11
ust. 1 i 2 Regulaminu Okr´gowej Rady Aptekarskiej, Podkarpacka Okr´gowa
Rada Aptekarska postanawia:
§1
W sk∏ad Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej wchodzà:
dr n. farm. Lucyna Samborska

- Prezes

1. mgr farm. Jacek Brodziƒski
2. mgr farm. Lidia Czy˝
3. mgr farm. Marcin Bochniarz
4. mgr farm. Robert Janocha
5. mgr farm. Marzanna Domka
6. mgr farm. Przemys∏aw Szybkowski

- Zast´pca Prezesa
- Zast´pca Prezesa
- Sekretarz
- Skarbnik
- Cz∏onek
- Cz∏onek

§2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Sekretarz
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
mgr farm. Marcin Bochniarz

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

KOMUNIKATY URPL
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Pe∏na treÊç obwieszczenia znajduje si´ na stronie internetowej www.poia.pl
pod datà 29.09.2015r. w zak∏adce „AktualnoÊci”.
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Pe∏na treÊç obwieszczenia znajduje si´ na stronie internetowej www.poia.pl
pod datà 22.09.2015r. w zak∏adce „AktualnoÊci”.

NIE TYLKO DLA DZIECI Z PODKARPACIA
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Regulamin i pozosta∏e informacje znajdujà si´ na stronie internetowej Muzeum
Farmacji w Krakowie www.muzeumfarmacji.pl
Termin nadsy∏ania wierszy to 30 listopada 2015 r.
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