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za nami doroczny Zjazd, obradowa∏ w sk∏adzie w∏a-
Êciwym dla prawomocnoÊci wszystkich podj´tych decyzji,
ale jednak niestety w drugim terminie, ze wzgl´du na
brak wystarczajàcej liczby Delegatów o zapowiedzianej
godzinie rozpocz´cia. Ró˝ne terminy zjazdów rozpatry-
wa∏a PORA, tak aby móc zgromadziç jak najwi´kszà
liczb´ aktywnych aptekarzy, cz∏onków i delegatów naszej
izby, ale zawsze znajdzie si´ ktoÊ, komu termin “nie pa-
suje”.

Ale zjazd si´ odby∏, dopisali zaproszeni GoÊcie, by∏a okazja, jak co rok,
porozmawiaç bezpoÊrednio z Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, by∏a
mo˝liwoÊç wyra˝enia swego zdania na temat dzia∏alnoÊci samorzàdu apteka-
rskiego. Wszystkie decyzje Zjazdu przedstawione sà na ∏amach bie˝àcego
numeru naszego Biuletynu. Prosz´ zwróciç uwag´ na treÊç przyj´tego przez
Zjazd, uchwa∏à nr 5, Regulaminu Obrad Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA,
wed∏ug jakiego b´dzie obradowa∏a, ostatnia w VI Kadencji, w kwietniu 2015 r.,
najwy˝sza w∏adza okr´gowej izby; prosz´ zapoznaç si´ ze sprawozdaniami
Sàdu Aptekarskiego i Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej. Ciekawà
sprawà jest tak zwana „ÊciàgalnoÊç” sk∏adek cz∏onkowskich – na przestrzeni
roku 2013, wp∏yw sk∏adek wynosi∏ 113 % za∏o˝onej kwoty. By∏ to wynik
aktywnej dzia∏alnoÊci naszego skarbnika i pracowników Biura POIA w stosunku
do tych cz∏onków, którzy z jakichÊ powodów „zapomnieli” o obowiàzku
cz∏onka izby. W bie˝àcym roku równie˝ „zapominalscy” otrzymajà przypom-
nienia. A ponadto – ci, którzy nie majà uregulowanych sk∏adek, nie otrzymujà
mo˝liwoÊci bezp∏atnego szkolenia si´ „w sieci”. Cz∏onkowie Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego te˝ muszà wykazaç si´ swojà przynale˝noÊcià
do towarzystwa naukowego podczas szkoleƒ pod egidà PTFarm.

Podczas zjazdu uczestnicy mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´ z obowiàzkami
pracodawców i osób kierujàcych pracownikami w Êwietle prawa pracy, przed-
stawionymi przez specjalistów do spraw BHP. A obowiàzki sà powa˝ne, o czym
mogli przekonaç si´ Koledzy podczas kontroli inspektorów Paƒstwowej
Inspekcji Pracy.

Z komunikatu w sprawie zmiany zasad udzielania Êwiadczeƒ osobom
szczególnie uprawnionym, przygotowanego przez POW NFZ, wynika nowy
obowiàzek dla aptek – prosz´ o wnikliwe zapoznanie si´ z jego treÊcià.

Zamieszczamy te˝ wzór plakatu przygotowanego przez Ministerstwo
Zdrowia dla pacjentów – „Twoje leki mogà byç taƒsze”, plakat kolportowa∏
POW NFZ ale w siedzibie Izby mamy jeszcze egzemplarze dla aptek.
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Zak∏ad Farmacji Spo∏ecznej CM UJ zaprasza magistrów farmacji do udzia∏u
w mi´dzynarodowym badaniu naukowym – bardzo ciekawa to inicjatywa,
warta uwagi. Mo˝e któraÊ z placówek województwa „skusi si´” na wspó∏u-
czestnictwo ?

W ramach Biblioteki Podkarpackiego Aptekarza przypominamy te˝
sylwetk´ Aleksandra Tschircha, farmakognosty, na podr´cznikach którego
uczy∏y si´ pokolenia równie˝ polskich magistrów farmacji.

Zach´camy wszystkich Kolegów do zapoznawania si´ z „aktualnoÊciami”
na stronach internetowych Naczelnej Izby Aptekarskiej (www.nia.org.pl)
i Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej (www.poia.pl).

Zbli˝a si´, jak co roku, d∏ugo oczekiwane LATO a wraz z nim WAKACJE !
˚ycz´ Wszystkim Paƒstwu jak najcieplejszych i jak najzieleƒszych wspomnieƒ
z tegorocznej Kaniku∏y !

   Z powa˝aniem

           Prezes
 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

 dr n. farm. Lucyna Samborska
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XXX Okr´gowy
Zjazd Delegatów

Rzeszów, 10 kwietnia 2014 r.

XXX Okr´gowy
Zjazd Delegatów

Rzeszów, 10 kwietnia 2014 r.
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XXX Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w RzeszowieXXX Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w RzeszowieXXX Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w RzeszowieXXX Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w RzeszowieXXX Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA w Rzeszowie
10 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie10 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie10 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie10 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie10 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie

Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.

Prezes Podkarpac-
kiej Okr´gowej Rady Ap-
tekarskiej dr n. farm. Lu-
cyna Samborska otwo-
rzy∏a zjazd, powita∏a
zaproszonych goÊci: do-
ktora Grzegorza Kucha-
rewicza – Prezesa NRA,
mgr Monik´ Urbaniak –
Podkarpackiego Woje-
wódzkiego Inspektora
Fa rmaceu t y c znego
i kierownika Delegatury
w KroÊnie – mgr farm.
Halin´ Sikorskà oraz Re-

daktora Naczelnego „Czasopisma Aptekarskiego” Wiktora Szukiela. Mgr farm.
Anna PliÊ-Grymanowska – Naczelnik Wydzia∏u Gospodarki Lekiem POW NFZ
w Rzeszowie oraz dr n. med. Wojciech Domka – Prezes Okr´gowej Rady Lekar-
skiej w Rzeszowie nades∏ali listy do Zjazdu.  Prezes dr L. Samborska przywita∏a
równie˝ Delegatów na zjazd.

Obecni na Sali dele-
gaci mieli mo˝liwoÊç
wys∏uchania wyk∏adu
„Pracodawca w Êwietle
przepisów BHP”, przy-
gotowanego przez fir-
m´ HH BHP i PPO˚ – ob-
s∏uga i szkolenia Hawro
i Ho∏ub Sp.J.”.

Po wyk∏adzie roz-
pocz´∏a si´ cz´Êç uro-
czysta Zjazdu. Prezes dr
L. Samborska poinfor-
mowa∏a zgromadzo-
nych, ˝e cz∏onek POIA,
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mgr farm. Danuta Rudnicka, zosta∏a wyró˝niona przez Naczelnà Rad´ Apte-
karskà Medalem im. prof. Bronis∏awa Koskowskiego i poprosi∏a Prezesa NRA,
doktora G. Kucharewicza, o wr´czenie Medalu odznaczonej. Po dekoracji,
mgr D. Rudnicka podzi´kowa∏a za wyró˝nienie.

W dalszej kolejnoÊci, Prezes dr L. Samborska przekaza∏a informacj´
o przyznaniu trzem aptekarzom wykonujàcym czynnie zawód aptekarza, nie-
przerwanie przez 50 lat,  pamiàtkowej statuetki. Byli to: Jerzy Fila z Rzeszowa,
Bogus∏awa Konieczkowska z Krosna oraz Wiktoria Rudy z Sanoka. Magister
Jerzy Fila przekaza∏ zgromadzonym swe krótkie podzi´kowania i refleksje
pi´çdziesi´cioletniej pracy.

Cz´Êç oficjalnà Zjazdu za-
koƒczy∏o Êlubowanie m∏odych
magistrów farmacji. Prezes
PORA odebra∏a Êlubowanie
i wr´czy∏a prawa wykonywania
zawodu szesnastu m∏odym
magistrom farmacji.

Redaktor Wiktor Szukiel,
w imieniu Przewodniczàcego
Rady Naukowej „Czasopisma
Aptekarskiego” prof. dr hab.
Kazimierza G∏owniaka,  odzna-
czy∏ mgr farm. Lidi´ Czy˝ sre-
brnà odznakà Ambasadora Far-
macji za popularyzacj´ historii
i tradycji polskiego aptekarstwa oraz farmacji.
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Delegaci przeszli do cz´Êci roboczej zjazdu.

Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXX Okr´gowegoPodj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXX Okr´gowegoPodj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXX Okr´gowegoPodj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXX Okr´gowegoPodj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXX Okr´gowego
Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.

Prezes PORA dr L. Samborska przedstawi∏a zebranym delegatom treÊç uchwa∏y
Nr 1 w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXX Okr´gowego Zjazdu Dele-
gatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, uchwa∏´ przyj´to jedno-
g∏oÊnie. Zgodnie z tà uchwa∏à Zjazd przebiega∏ wed∏ug postanowieƒ zawar-
tych w Regulaminie.

Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.

Realizujàc kolejny punkt porzàdku Zjazdu, dokonano wyboru Przewodniczà-
cego Zjazdu. Kandydatury na prowadzàcych przedstawi∏a Prezes dr L. Sambor-
ska. Przewodniczàcym zjazdu zosta∏a mgr farm. Lidia Czy˝, sekretarzami mgr
farm. Henryka Paszko i mgr farm. Piotr Orze∏.

Wybór Komisji Zjazdowych.Wybór Komisji Zjazdowych.Wybór Komisji Zjazdowych.Wybór Komisji Zjazdowych.Wybór Komisji Zjazdowych.
Kolejnym punktem  Zja-
zdu by∏ wybór Komisji
zjazdowych:
a) Komisji Mandatowej
Wybrano: mgr farm.
Lucyna Bartnik (prze-
wodniczàca), mgr farm.
Jadwiga Dziurzyƒska
Kunysz, mgr farm.
Agnieszka Kindelska-
Duda.
b) Komisji Uchwa∏
i Wniosków
Wybrano: mgr farm. Do-
rota Kapa∏ka, mgr farm.
Renata Olech,  mgr farm.

Gabriela Filar- Matuszewska (przewodniczàca)
c) Komisji Regulaminowej
Wybrano: dr n. farm. Henryk Ptasiƒski (przewodniczàcy),  mgr farm. Urszula
Szcz´Ê, mgr farm. Barbara Janeczko
Przed rozpocz´ciem kolejnej cz´Êci zjazdu przewodniczàca komisji mandatowej
odczyta∏a protokó∏, z którego wynika∏o, ̋ e w zjeêdzie bierze udzia∏ 53 delega-
tów i w drugim terminie zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwa∏.



PROTOKÓ¸ Z OBRAD ZJAZDU 9

Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2013.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2013.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2013.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2013.Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2013.

Zgodnie z przyj´tym po-
rzàdkiem Zjazdu przed-
stawiono sprawozdania:
a) Sprawozdanie Pod-
karpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej –
przedstawi∏a Prezes
Podkarpackiej Okr´go-
wej Rady Aptekarskiej
dr Lucyna Samborska.
b) Sprawozdanie Okr´-
gowej Komisji Rewizyj-
nej przedstawi∏a Prze-
wodniczàca mgr farm.
Dorota Kapa∏ka.
c) Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego przedstawi∏a Przewodni-
czàca Sàdu mgr farm. Renata Olech.
d) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

przedstawi∏ Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej POIA mgr farm. Witold
Prokopiak.

Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA zaPodj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA zaPodj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA zaPodj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA zaPodj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA za
rok 2013.rok 2013.rok 2013.rok 2013.rok 2013.

Po z∏o˝eniu sprawozdaƒ Przewodniczàcy Zjazdu odczyta∏ Uchwa∏´ Nr 2 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej za rok 2013, którà przyj´to jednog∏oÊnie.

Zatwierdzenie bilansu za rok 2013 i przyj´cie do realizacji bud˝etu na rokZatwierdzenie bilansu za rok 2013 i przyj´cie do realizacji bud˝etu na rokZatwierdzenie bilansu za rok 2013 i przyj´cie do realizacji bud˝etu na rokZatwierdzenie bilansu za rok 2013 i przyj´cie do realizacji bud˝etu na rokZatwierdzenie bilansu za rok 2013 i przyj´cie do realizacji bud˝etu na rok
2014.2014.2014.2014.2014.

W kolejnym punkcie porzàdku obrad, Przewodniczàca Zjazdu omówi∏a dwa
wnioski, jakie wp∏yn´∏y do Biura Izby, w sprawach finansowych. TreÊci obydwu
wniosków zwiàzane by∏y z dyskusjà, jaka odby∏a si´ na poprzednim zjeêdzie.
Wnioskodawca przedstawi∏ i uzasadni∏ treÊç obydwu wniosków dotyczàcych
braku wype∏nienia rozliczenia wydatków za rok 2012. Przewodniczàca Zjazdu
a jednoczeÊnie II Zast´pca Prezesa PORA, przedstawi∏a krótko przebieg
posiedzeƒ Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej na przestrzeni roku
2013 i w pierwszym kwartale 2014 r., dotyczàcych punktów zwiàzanych
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z omówieniem przebiegu obrad XXIX Zjazdu oraz spraw finansowych POIA.
Po przedyskutowaniu zagadnienia, prowadzàca Zjazd odda∏a g∏os skarbnikowi
PORA, mgr farm. Marii Wójcik, która przedstawi∏a sprawozdanie finansowe
za rok 2013 i by∏o to wprowadzenie do podj´cia uchwa∏ finansowych.
Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji
bud˝etu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej zosta∏a przyj´ta – 50
delegatów by∏o za przyj´ciem uchwa∏y, nikt nie by∏ przeciw, 3 delegatów
wstrzyma∏o si´ od g∏osu.
W tej cz´Êci obrad g∏os zabra∏a mgr farm. Renata Olech, która zawnioskowa∏a,
aby delegaci wzmocnili wi´ê z wszystkimi cz∏onkami izby ze swego terenu
a aptekarze równie˝ przekazywali swe postulaty delegatom tak, aby uaktywniç
przep∏yw wszystkich informacji i postulatów, które w konsekwencji powinny
znaleêç si´ w porzàdku obrad cz∏onków Rady Aptekarskiej.
Nast´pnie przewodniczàca zjazdu przesz∏a do omawiania projektu uchwa∏yuchwa∏yuchwa∏yuchwa∏yuchwa∏y
nr 4nr 4nr 4nr 4nr 4 w sprawie uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2014. Ponownie g∏os zabra∏a skarbnik
PORA omawiajàc za∏o˝enia preliminarza na rok 2014. Po krótkiej wymianie
zdaƒ w tej sprawie przystàpiono do g∏osowania. Za przyj´ciem uchwa∏y
oddano 52 g∏osy, wstrzyma∏ si´ 1 delegat.

Podj´cie uchwa∏y dotyczàcej przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego ZjazduPodj´cie uchwa∏y dotyczàcej przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego ZjazduPodj´cie uchwa∏y dotyczàcej przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego ZjazduPodj´cie uchwa∏y dotyczàcej przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego ZjazduPodj´cie uchwa∏y dotyczàcej przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego Zjazdu
Delegatów POIADelegatów POIADelegatów POIADelegatów POIADelegatów POIA

Prowadzàca obrady zjazdu przedstawi∏a treÊç Uchwa∏y nr 5 zjazdu, dotyczàcej
regulaminu Zjazdu Delegatów. Pe∏na treÊç regulaminu obrad zasta∏a za∏àczona
do materia∏ów zjazdowych. Delegaci nie wnieÊli uwag do przedstawionego
projektu, uchwa∏a nr 5uchwa∏a nr 5uchwa∏a nr 5uchwa∏a nr 5uchwa∏a nr 5 w sprawie przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego
Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej zosta∏a przyj´ta
jednog∏oÊnie.

Podj´cie Uchwa∏ i Stanowisk Zjazdu.Podj´cie Uchwa∏ i Stanowisk Zjazdu.Podj´cie Uchwa∏ i Stanowisk Zjazdu.Podj´cie Uchwa∏ i Stanowisk Zjazdu.Podj´cie Uchwa∏ i Stanowisk Zjazdu.

Nast´pnie Przewodniczàca przesz∏a do omawiania treÊci wniosków i zapytaƒ,
które zg∏osili delegaci przed i podczas obrad zjazdu. Zagadnieniem zasadni-
czym by∏o omówienie proponowanych zmian w rozporzàdzeniu w sprawie
szkoleƒ ciàg∏ych aptekarzy. Delegat, mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska, zg∏o-
si∏a zagadnienie opieki nad s∏uchaczem i absolwentem policealnych studiów
farmaceutycznych oraz prenumerat´ prasy fachowej punktowanej punktami
MNiSW oraz ICI. W obydwu przypadkach delegaci zawnioskowali o wprowa-
dzenie tych zagadnieƒ do szkoleƒ punktowanych. Dodatkowo delegaci wnosili
o ujednolicenie zasad organizacji kursów oraz weryfikacji szkolenia ciàg∏ego
we wszystkich izbach aptekarskich.
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Kolejnym zagadnieniem
poruszonym przez dele-
gatów by∏o wzmocnie-
nie rangi zawodu apte-
karza. Wnioskodawca,
dr n. farm. Henryk Pta-
siƒski, w swoim wnio-
sku powo∏a∏ si´  na treÊç
komunikatu z konferencji
dziekanów wydzia∏ów
farmaceutycznych Uni-
wersytetów Medycznych.
Delegaci w pe∏ni po-
pierajà wnioski z tej
konferencji dotyczàce
wykonywania zawodu aptekarza.
Po sformu∏owaniu przez komisje uchwa∏ i wniosków, treÊci Stanowisk nr 1Stanowisk nr 1Stanowisk nr 1Stanowisk nr 1Stanowisk nr 1
(w sprawie szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów) i nr 2nr 2nr 2nr 2nr 2 (w sprawie wzmocnienia
roli kierownika i personelu fachowego w aptece) przystàpiono do g∏osowania
nad ich przyj´ciem. Stanowiska Zjazdu nr 1 i nr 2 zosta∏y przyj´te jednog∏oÊnie.

Wystàpienie Prezesa NRAWystàpienie Prezesa NRAWystàpienie Prezesa NRAWystàpienie Prezesa NRAWystàpienie Prezesa NRA

Prezes NRA w trakcie
swojego wystàpienia
omówi∏ najbardziej nur-
tujàce Êrodowisko apte-
karskie problemy zwià-
zane z: obrotem poza-
aptecznym, ogranicze-
niem zakupu  bezpoÊre-
dniego u producenta
leków, brakiem skute-
cznoÊci dzia∏aƒ podej-
mowanych przez Na-
czelnego i Wojewódz-
kich Inspektorów Inspe-
kcji Farmaceutycznej

w sprawie niedozwolonych form reklamy leków, dzia∏aƒ w sprawie zmian
ustawy prawo farmaceutyczne oraz ustawy refundacyjnej, w∏àczenia si´ do
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dyskusji nad nowym kszta∏tem ustawy o receptach lekarskich, która w swym
projekcie przynosi radykalne zmiany oraz pracy aptekarzy w aptekach szpi-
talnych i dzia∏ach farmacji szpitalnej. Prezes chronologicznie przedstawi∏ swoje
dzia∏ania i kontakty z w∏adzami najwy˝szymi w∏adzami resortowymi i paƒstwo-
wymi, proszàc o poparcie dla swoich dzia∏aƒ na tym polu.

Delegaci postanowili sformu∏owaç i przyjàç Stanowisko nr 3Stanowisko nr 3Stanowisko nr 3Stanowisko nr 3Stanowisko nr 3 o treÊci: „Zjazd
popiera dzia∏ania podejmowane przez Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
i Naczelnà Rad´ Aptekarskà”.

Zamkni´cie obrad Zjazdu.Zamkni´cie obrad Zjazdu.Zamkni´cie obrad Zjazdu.Zamkni´cie obrad Zjazdu.Zamkni´cie obrad Zjazdu.

W cz´Êci ostatniej zjazdu, przez delegata dr n. farm. Henryka Ptasiƒskiego
zosta∏y zadane pytania o treÊci dotyczàcej zagadnieƒ pracy aptek. TreÊç pytaƒ
by∏a tak obszerna, ˝e niemo˝liwe by∏o omówienie ich podczas obrad a po-
niewa˝ ich tematyka w wi´kszoÊci zwiàzana jest z pracà inspekcji farma-
ceutycznej, postanowiono, ˝e pytania te zostanà skierowane do Podkar-
packiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
W trakcie dyskusji delegaci zg∏osili ponadto nast´pujàce zagadnienia:
1) podj´cie dzia∏aƒ zmierzajàcych do ograniczenia narastajàcych praktyk ze

strony firm farmaceutycznych polegajàcych na ograniczeniu dost´pu do
zaopatrzenia w niektóre leki poprzez zamówienia bezpoÊrednie u produ-
centa co wyd∏u˝a czas dostaw a tym samym problemy z ciàg∏oÊcià lecze-
nia pacjentów;

2) przekazywanie na bie˝àco wszystkich spraw, wydarzeƒ oraz problemów
zwiàzanych z wykonywaniem zawodu aptekarza w formie e-mailingu do
aptek (aptekarzy), nie tylko w formie zamieszczania ich na stronie POIA;

3) przygotowanie biuletynu w wersji elektronicznej zamiast drukowanej i roz-
sy∏anie (przynajmniej do cz´Êci cz∏onków, którzy takà form´ akceptujà)
w formie e-mailowà, co zmniejszy koszty edycji i wysy∏ki biuletynu do aptek.

Wniosek nr 3 zosta∏ na bie˝àco omówiony przez prowadzàcà – forma ele-
ktroniczna biuletynu jest dost´pna na stronie internetowej izby a osoby, które,
na proÊb´ Biura Izby zg∏osi∏y rezygnacj´ z formy papierowej, biuletynu nie
otrzymujà. Wysy∏ka indywidualna na adres mailowy jest niemo˝liwa ze
wzgl´du na obj´toÊç biuletynu.

Na zakoƒczenie Przewodniczàcy Zjazdu podsumowa∏ obrady i podzi´kowa∏
Delegatom za przybycie i udzia∏ w Zjeêdzie.

LMC
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Uchwa∏a nr 1Uchwa∏a nr 1Uchwa∏a nr 1Uchwa∏a nr 1Uchwa∏a nr 1
XXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.
w sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXX Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXX Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXX Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXX Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXX Okr´gowego Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o iz-
bach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) XXX Okr´-
gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala
co nast´puje :

§ 1
Zjazd postanawia prowadziç obrady  zgodnie z Regulaminem Obrad Nad-

zwyczajnego i Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej uchwalonego UCHWA¸Ñ NR 6 XXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU
DELEGATÓW PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ w RZESZOWIE
z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Obrad Nad-
zwyczajnego i Okr´gowego Zjazdu Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej.

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

Przewodniczàcy Zjazdu:                                            Sekretarze:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Henryka Paszko

     mgr farm. Piotr Orze∏

REGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO I OKR¢GOWEGOREGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO I OKR¢GOWEGOREGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO I OKR¢GOWEGOREGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO I OKR¢GOWEGOREGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO I OKR¢GOWEGO
ZJAZDU DELEGATÓWZJAZDU DELEGATÓWZJAZDU DELEGATÓWZJAZDU DELEGATÓWZJAZDU DELEGATÓW

Rozdzia∏ IRozdzia∏ IRozdzia∏ IRozdzia∏ IRozdzia∏ I
Przepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólne

§ 1
1. Najwy˝szà w∏adzà okr´gowej izby aptekarskiej jest okr´gowy zjazd apte-

karzy.
2. Zjazd okr´gowej izby aptekarskiej obraduje i dzia∏a zgodnie z przepisami

ustawy o izbach aptekarskich oraz tego regulaminu.
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3. Okr´gowa rada aptekarska zwo∏uje corocznie okr´gowy zjazd aptekarzy,
a co 4 lata zjazd sprawozdawczo - wyborczy. Delegaci powinni byç powiado-
mieni o terminie i miejscu okr´gowego zjazdu przynajmniej na 14 dni przed
tym terminem  –  pisemnie w tym: fax, poczta elektroniczna. Zawiadomienie
o drugim terminie Zjazdu zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu, jest zamieszczane
jednoczeÊnie z zawiadomieniem o pierwszym terminie Zjazdu.

4. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd aptekarzy zwo∏uje okr´gowa rada aptekarska:
1) z w∏asnej inicjatywy,
2) na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej,
3) na wniosek okr´gowej komisji rewizyjnej,
4) na wniosek przynajmniej 1/5 cz∏onków okr´gowej izby aptekarskiej.

5. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd aptekarzy powinien byç zwo∏any w ciàgu
miesiàca od dnia wp∏ywu wniosku w sprawie jego zwo∏ania.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczàce okr´gowego zjazdu
aptekarzy majà odpowiednie zastosowanie do zjazdu sprawozdawczo -
wyborczego.

§ 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 i kadencyjne 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,

5. Ustala liczb´ cz∏onków organów izby i zast´pców rzecznika odpowiedzial-
noÊci zawodowej,

6. Dokonuje wyboru prezesa, okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej, jego zast´pców, cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej, cz∏onków
okr´gowej komisji rewizyjnej, cz∏onków okr´gowego sàdu aptekarskiego,

7. Dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

§ 3
1. W okr´gowym zjeêdzie biorà udzia∏ z g∏osem stanowiàcym delegaci wybrani

na zebraniach rejonowych.
2. W okr´gowym zjeêdzie sprawozdawczo - wyborczym uczestniczà tak˝e,

z g∏osem doradczym, nie b´dàcy delegatami cz∏onkowie ust´pujàcych orga-
nów izby oraz zaproszeni przez Prezesa ORA goÊcie.

3. Delegatów wybiera si´ i odwo∏uje na zebraniach zwo∏ywanych w poszcze-
gólnych rejonach obejmujàcych cz´Êç obszaru dzia∏ania izby. Zasady podzia-
∏u izby na rejony ustala okr´gowa rada aptekarska.
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4. Mandat delegata trwa 4 lata.

§ 4
1. Uczestnik Zjazdu stwierdza swà obecnoÊç na obradach podpisaniem listy

obecnoÊci.
2. Lista obecnoÊci stanowi integralnà cz´Êç dokumentów Zjazdu.
3. Inne osoby mogà uczestniczyç w obradach za zgodà Prezesa ORA lub Prze-

wodniczàcego obrad jeÊli nie zak∏óci to porzàdku obrad.
4. Delegaci biorà udzia∏ w obradach Zjazdu osobiÊcie z prawem jednego g∏osu

i osobiÊcie biorà udzia∏ w g∏osowaniu.
5. G∏osowania jawne odbywajà si´ mandatami, a tajne – na przewidzianych

do tego i specjalnie oznaczonych kartach do g∏osowania lub za pomocà
urzàdzeƒ elektronicznych.

6. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç g∏osowania w formie elektronicznej we wszystkich
sprawach obj´tych porzàdkiem obrad.

§ 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 (tzw. quorum).

2. Istnieje mo˝liwoÊç zwo∏ania zjazdu w drugim terminie w tym równie˝ w tym
samym dniu na który zwo∏ano Zjazd pierwotnie. Zjazd ten jest prawomocny
i zdolny do podejmowania uchwa∏ niezale˝nie od liczby delegatów obe-
cnych na zjeêdzie.

3. W trybie przewidzianym dla podejmowania uchwa∏ Zjazd mo˝e podejmo-
waç lub przyjmowaç:
1) rezolucje – zawierajàce wezwanie skierowane do okreÊlonego adresata

o podj´cie wskazanego w rezolucji dzia∏ania,
2) oÊwiadczenie – wyra˝ajàce stanowisko Zjazdu w okreÊlonej sprawie,
3) deklaracje – zawierajàce wol´ okreÊlonego post´powania,
4) apele – zawierajàce wezwanie do okreÊlonego zachowania si´, podj´cia

inicjatywy lub zadania.

Rozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ II
Wybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisji

§ 6
1. Zjazd otwiera Prezes Okr´gowej Rady Aptekarskiej lub wyznaczony przez

niego zast´pca, przeprowadza wybory Przewodniczàcego Zjazdu, z-cy Prze-
wodniczàcego i dwóch Sekretarzy, tworzàcych Prezydium Zjazdu.

2. Wybory cz∏onków Prezydium Zjazdu odbywajà si´ w g∏osowaniu jawnym,
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. Kandydatów na przewodniczàcego, jego zast´-



BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)16

pc´ i sekretarza proponuje otwierajàcy Zjazd oraz uczestniczàcy w Zjeêdzie
delegaci.

3. Prezydium Zjazdu kieruje pracami zjazdu zgodnie z regulaminem obrad
i w oparciu o zatwierdzony porzàdek obrad, a w szczególnoÊci:
1) czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjazdu oraz po-

rzàdku na sali obrad,
2) kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porzàdkiem obrad,
3) zarzàdza g∏osowanie w sprawach, które wymagajà rozstrzygni´cia w tym

trybie,
4) og∏asza wyniki g∏osowania.

4. Delegaci, mogà zaproponowaç zmian´ kolejnoÊci porzàdku obrad, a w uza-
sadnionych przypadkach skreÊlenie z porzàdku proponowanych punktów.
Propozycje zmian muszà uzyskaç zwyk∏à wi´kszoÊç g∏osów.

§ 7
1. Po obj´ciu funkcji Przewodniczàcy Zjazdu poddaje pod g∏osowanie  przyj´cie

porzàdku obrad oraz  regulaminu Zjazdu. Przyj´ty porzàdek obrad winien
byç podany do wiadomoÊci delegatów.

2. Po przyj´ciu porzàdku obrad dokonuje si´ wyboru nast´pujàcych komisji:
1) Mandatowej, która sprawdza wa˝noÊç mandatów do g∏osowania,
2) Regulaminowej, która czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad

regulaminu,
3) Wniosków i Uchwa∏, która przyjmuje propozycje w sprawie uchwa∏ i wnio-

sków oraz przygotowuje projekty uchwa∏,
4) Wyborczej, która informuje o zasadach zg∏aszania kandydatur, przyjmuje

zg∏oszenia kandydatur na wszystkie stanowiska wybierane na Zebraniu,
sporzàdza listy kandydatów oraz przedstawia je Zebraniu,

5) Skrutacyjnej, która przygotowuje karty do g∏osowania, zbiera karty do
zamkni´tych urn, przelicza g∏osy i ustala wyniki wyborów oraz przed-
stawia je Przewodniczàcemu Zebrania,

3. Sk∏ad iloÊciowy poszczególnych komisji ustala Zjazd w g∏osowaniu jawnym.
4. Cz∏onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogà kandydowaç w wyborach do

organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej i na delegatów na Krajowych Zjazd.

§ 8
BezpoÊrednio po dokonaniu wyborów komisji, Przewodniczàcy Zjazdu podaje
miejsce, w którym komisje b´dà pracowa∏y.

§ 9
1. Ka˝da Komisja, o której mowa w § 7 ust. 2 wybiera ze swego grona Przewo-

dniczàcego i sekretarza.
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2. Obrady komisji prowadzi jej Przewodniczàcy.
3. Obrady komisji sà protoko∏owane. Protokó∏ podpisujà Przewodniczàcy i se-

kretarz i przekazujà go Przewodniczàcemu Zjazdu.
4. Wnioski Komisji zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
5. G∏osowanie odbywa si´ jawnie. Cz∏onkowie Komisji g∏osujàcy przeciw wnio-

skowi majà prawo zg∏osiç swój sprzeciw do protoko∏u.

Rozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ III
Tryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisji

§ 10
1. Obrady Zjazdu prowadzi przewodniczàcy Zjazdu lub jego zast´pca.
2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzajà wziàç udzia∏ w dyskusji nad okreÊlonym

punktem programu zg∏aszajà si´ do dyskusji u sekretarzy Zjazdu lub Przewo-
dniczàcego Zjazdu.

3. Przewodniczàcy Zjazdu udziela g∏osu uczestnikom wed∏ug kolejnoÊci zg∏oszeƒ.
4. Przewodniczàcy Zjazdu mo˝e zwróciç uwag´ dyskutantowi, a po dwukro-

tnym 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. Je˝eli wymaga tego wzglàd na liczb´ uczestników zg∏aszajàcych si´ do

dyskusji, Przewodniczàcy Zjazdu mo˝e ograniczyç czas trwania wypowiedzi.
7. Wnioski i oÊwiadczenia nie wyg∏oszone podczas obrad sà sk∏adane na piÊmie

Komisji Uchwa∏ i Wniosków, z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy
i zostajà w∏àczone do protoko∏u Zjazdu.

§ 11
1. W sprawach formalnych przewodniczàcy udziela g∏osu poza kolejnoÊcià,  a wnio-

ski w tych sprawach poddaje si´ pod g∏osowanie przed innymi wnioskami.
2. Do wniosków formalnych zalicza si´ 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,
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11) stwierdzenie quorum,
12) przeliczenie g∏osów,
13) reasumpcj´ g∏osowania.

3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wys∏uchaniu wnioskodawcy
i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

4. Prawo zg∏aszania wniosku formalnego majà delegaci Zjazdu.

§ 12
1. Po zamkni´ciu dyskusji nad projektami uchwa∏, wnioskami oraz propozycjami

zg∏oszonymi w toku dyskusji, 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∏o-
sowaniem nad tym samym 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∏a 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) podej-
muje 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.

4. G∏osowanie w sprawach uchwa∏ odbywa si´ jawnie. G∏osy liczà sekretarze
Zjazdu.

Rozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IV
Wybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby AptekarskiejWybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby AptekarskiejWybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby AptekarskiejWybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby AptekarskiejWybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej

oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

§ 14
1. Okr´gowy zjazd aptekarzy dokonuje wyboru: prezesa okr´gowej rady apte-

karskiej, okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej i jego zast´-
pców, cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej, cz∏onków okr´gowego sàdu
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aptekarskiego, cz∏onków okr´gowej komisji rewizyjnej oraz delegatów na
Krajowy Zjazd Aptekarzy.

2. Liczb´ cz∏onków poszczególnych organów (z wyjàtkiem liczby delegatów
na Krajowy Zjazd Aptekarzy) ustala okr´gowy zjazd aptekarzy.

3. Liczb´ delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy wybieranych na okr´gowym
zjeêdzie okreÊla uchwa∏a Naczelnej Rady Aptekarskiej.

§ 15
1. Kandydatów zg∏asza si´ podczas zjazdu ustnie lub pisemnie.
2. Zg∏oszenie powinno zawieraç:

1) imi´ i nazwisko kandydata,
2) wskazanie stanowiska funkcyjnego lub organu, do którego kandyduje,
3) imi´ i nazwisko zg∏aszajàcego (przy zg∏oszeniu pisemnym tak˝e podpis),

3. Kandydatur´ mo˝e zg∏osiç tylko cz∏onek zjazdu posiadajàcy czynne prawo
wyborcze.

4. Zg∏oszony kandydat posiadajàcy bierne prawo wyborcze, obowiàzany jest
oÊwiadczyç, czy wyra˝a zgod´ na kandydowanie. OÊwiadczenie to mo˝e
byç z∏o˝one pisemnie.

5. Uczestnicy Zjazdu mogà zadawaç pytania zg∏oszonym kandydatom.
6. Kandydaci do funkcji prezesa ORA mogà przedstawiç programu dzia∏ania

w danej kadencji.
§ 16

1. Wyboru Prezesa ORA i Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej dokonuje si´ w pierwszej kolejnoÊci.

2. Oddanie g∏osu wyborczego odbywa si´ przez wrzucenie kart do g∏osowania
do urny.

§ 17
1. Wybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej dokonywane sà

w g∏osowaniu tajnym spoÊród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Komisja wyborcza 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 kandy-
datów wynikajàce z ustawy, sporzàdza list´ kandydatów i przedstawia je
Zjazdowi.

3. Zamkni´cie i przyj´cie listy delegatów, o której mowa w ust. 2, nast´puje
w g∏osowaniu jawnym, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.

§ 18
1. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do g∏osowania opatrzone pieczàtkà

Okr´gowej Izby Aptekarskiej, na których umieszczone sà w porzàdku alfa-
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betycznym nazwiska i imiona kandydatów. Karty do g∏osowania powinny
zawieraç informacje o wymaganej minimalnej liczbie skreÊleƒ, aby g∏os by∏
wa˝ny.

2. Komisja skrutacyjna rozdaje delegatom karty do g∏osowania, zbiera karty
do zamkni´tych urn wyborczych wg listy obecnoÊci, przelicza g∏osy, ustala
wyniki wyborów oraz przedstawia je Zjazdowi.

3. Z przebiegu wyborów komisja skrutacyjna sporzàdza protokó∏, który pod-
pisujà wszyscy jej cz∏onkowie.

4. Komisja skrutacyjna w sporzàdzonym protokole okreÊla:
1) liczb´ uczestników Zjazdu uprawnionych do g∏osowania,
2) liczb´ uczestników Zjazdu, którzy wzi´li udzia∏  w g∏osowaniu,
3) liczb´ oddanych g∏osów wa˝nych i niewa˝nych oraz liczb´ g∏osów odda-

nych na ka˝dego kandydata.

§ 19
1. Wyboru Prezesa ORA oraz Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-

dowej 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 jawne dla rozstrzy-
gni´cia, który z kandydatów zostaje wybrany.

§ 20
Wybory cz∏onków pozosta∏ych organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz

delegatów na Krajowy Zjazd dokonuje si´ zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. Za wy-
branych uwa˝a si´ tych kandydatów, którzy otrzymali w kolejnoÊci najwi´kszà
liczb´ g∏osów.

W przypadku, gdy dwóch lub wi´cej kandydatów otrzyma t´ samà liczb´
g∏osów, a ostatni z nich znajduje si´ na liÊcie na miejscu dalszym ni˝ przewiduje
liczba miejsc do obsadzenia w danym organie izby lub liczba delegatów
wybieranych na Zjeêdzie, zarzàdza si´ dodatkowe g∏osowanie dla rozstrzy-
gni´cia, który (którzy) z kandydatów zostaje wybrany.

§ 21
Po wyczerpaniu porzàdku obrad Przewodniczàcy Okr´gowego Zjazdu og∏asza
jego zamkni´cie.
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Rozdzia∏ VRozdzia∏ VRozdzia∏ VRozdzia∏ VRozdzia∏ V
Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,

cz∏onków organów oraz delegatów na zjazdy.cz∏onków organów oraz delegatów na zjazdy.cz∏onków organów oraz delegatów na zjazdy.cz∏onków organów oraz delegatów na zjazdy.cz∏onków organów oraz delegatów na zjazdy.

§ 22
1. Odwo∏anie delegata na okr´gowy zjazd aptekarzy nast´puje na rejonowym

zebraniu aptekarzy bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci co naj-
mniej po∏owy cz∏onków danego rejonu wyborczego izby, posiadajàcych
czynne prawo wyborcze.

2. Wniosek o odwo∏anie  delegata na okr´gowy zjazd aptekarzy wraz z uzasa-
dnieniem powinien byç zg∏oszony do okr´gowej rady aptekarskiej przez
co najmniej 1/5 cz∏onków rejonu wyborczego tego delegata.

3. Okr´gowa rada aptekarska, po rozpatrzeniu  wniosku, w drodze uchwa∏y
zwo∏uje w terminie 14 dni zebranie rejonu wyborczego, z terenu którego
wp∏ynà∏ wniosek.

4. Odwo∏anie delegata  na okr´gowy zjazd aptekarzy pociàga za sobà utrat´
przez niego cz∏onkostwa w organach izby aptekarskiej oraz stanowisk fun-
kcyjnych w tych organach.

§ 23
1. Odwo∏anie cz∏onka organów  okr´gowej izby aptekarskiej oraz delegata

na Krajowy Zjazd Aptekarzy mo˝e nastàpiç na nadzwyczajnym okr´gowym
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 oraz
delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy wraz z uzasadnieniem powinien byç
z∏o˝ony  w okr´gowej radzie aptekarskiej przez co najmniej 1/5 delegatów
lub 1/5 cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej.

§ 24
1. Odwo∏ania ze stanowisk funkcyjnych w organach Okr´gowej Izby Apteka-

rskiej (za wyjàtkiem Prezesa oraz Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
zawodowej) mo˝e dokonaç organ, który dokona∏ wyboru na to stanowisko.

2. Odwo∏ania ze stanowisk prezesa okr´gowej rady aptekarskiej oraz okr´go-
wego orzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej mo˝e dokonaç odpowie-
dnio nadzwyczajny lub okr´gowy zjazd aptekarzy, który podejmuje decyzj´
wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy osób uprawnio-
nych do g∏osowania.

§ 25
Przyj´cie wniosków w sprawie odwo∏ywania cz∏onków organów izb aptekar-
skich, delegatów na zjazd oraz ze stanowisk funkcyjnych odbywa si´ w g∏oso-
waniu tajnym.
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§ 26

Osobie, wobec której wyst´puje si´ o odwo∏anie, nale˝y umo˝liwiç zaj´cie
stanowiska w sprawie wniosku o odwo∏anie przed g∏osowaniem w tej sprawie.

§ 27
1. Nadzwyczajny lub okr´gowy zjazd aptekarzy mo˝e odwo∏aç ka˝dy organ

okr´gowej izby aptekarskiej (poza okr´gowym zjazdem farmaceutów)
w ca∏oÊci, bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci 2/3 delegatów
uprawnionych do g∏osowania.

2. Wniosek o odwo∏anie organu okr´gowej izby aptekarskiej wraz z uzasadnie-
niem powinien byç zg∏oszony okr´gowej radzie aptekarskiej przez co naj-
mniej po∏ow´ delegatów lub po∏ow´ cz∏onków okr´gowej izby aptekarskiej.

3. W sprawach wskazanych w § 27 ust 1 i 2 nie stosuje si´ zapisów § 5 ust 2
Regulaminu.

§ 28
G∏osowania zarzàdza oraz og∏asza ich wyniki Przewodniczàcy Zjazdu.

§ 29
1. G∏osowania przeprowadza oraz ustala ich wyniki komisja skrutacyjna.
2. Z przebiegu g∏osowaƒ komisja skrutacyjna sporzàdza protokó∏, który podpi-

sujà wszyscy jej cz∏onkowie.
3. Komisja skrutacyjna w sporzàdzonym protokole obowiàzana jest okreÊliç:
– liczb´ uczestników Zjazdu uprawnionych do g∏osowania;
– liczb´ uczestników Zjazdu, którzy wzi´li udzia∏ w g∏osowaniu;
– liczb´ g∏osów oddanych za i przeciw odwo∏aniu.

§ 30
Do wa˝noÊci g∏osowania o odwo∏anie organów samorzàdu aptekarskiego,
cz∏onków organów samorzàdu aptekarskiego oraz delegatów na zjazdy wy-
maga si´ tajnoÊci g∏osowania.

Rozdzia∏ VIRozdzia∏ VIRozdzia∏ VIRozdzia∏ VIRozdzia∏ VI
Wybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàce

§ 31
1. Wybory uzupe∏niajàce delegata (ów) na Krajowy Zjazd Aptekarzy og∏asza

okr´gowa rada aptekarska w przypadku:
– uzyskania informacji o wygaÊni´ciu mandatu,
– odwo∏ania delegata.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywajà si´ w czasie najbli˝szego

okr´gowego zjazdu aptekarzy w tym równie˝ w czasie Zjazdu na którym
dokonano odwo∏ania uprzednio wybranego delegata.
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§ 32

1. Wybory uzupe∏niajàce cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej og∏asza okr´-
gowa rada aptekarska w przypadku:

– uzyskania informacji o wygaÊni´ciu mandatu,
– odwo∏ania cz∏onka.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywajà si´ w czasie najbli˝szego nad-

zwyczajnego lub okr´gowego zjazdu aptekarzy, w tym równie˝ w czasie
Zjazdu, na którym dokonano odwo∏ania uprzednio wybranego cz∏onka
Rady.

§ 33
Wybory uzupe∏niajàce na stanowisko prezesa okr´gowej rady aptekarskiej
oraz okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej odbywajà si´
w czasie nadzwyczajnego lub okr´gowego zjazdu aptekarzy.

§ 34
Do wyborów uzupe∏niajàcych, o których mowa w § 31 – 33 stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy Rozdzia∏u IV niniejszego regulaminu.

Rozdzia∏ VIIRozdzia∏ VIIRozdzia∏ VIIRozdzia∏ VIIRozdzia∏ VII
Przepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy koƒcowe

§ 35
Sprawy dotyczàce sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w regulaminie
rozstrzyga Prezydium Okr´gowego Zjazdu.

§ 36
1. Z przebiegu obrad Okr´gowego Zjazdu sporzàdza si´ protokó∏, który stano-

wi 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 uczestni-
ków. Podpisujà go Przewodniczàcy i zast´pcy 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: pro-
tokó∏ posiedzeƒ komisji, uchwa∏y podj´te przez Zjazd, lista obecnoÊci ucze-
stników i goÊci, listy wybranych: prezesa, okr´gowego rzecznika odpowie-
dzialnoÊci zawodowej, jego zast´pców, cz∏onków okr´gowej rady aptekar-
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skiej, cz∏onków okr´gowej komisji rewizyjnej, cz∏onków okr´gowego sàdu
aptekarskiego, delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

3. Protokó∏ z Okr´gowego Zjazdu jest jawny dla cz∏onków Okr´gowej Izby
Aptekarskiej oraz przedstawicieli naczelnych organów Izy Aptekarskiej.

§ 37
Uchwa∏y podj´te przez Okr´gowy Zjazd Prezes Izby przekazuje  odpowiednim
instytucjom, organizacjom i urz´dom.

§ 38
Regulamin obrad wchodzi w ˝ycie z dniem uchwalenia przez Zjazd.



SPRAWOZDANIE Z DZIA¸ALNOÂCI PORA 25



BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)26



SPRAWOZDANIE Z DZIA¸ALNOÂCI PORA 27



BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)28



SPRAWOZDANIE Z DZIA¸ALNOÂCI PORA 29



BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)BIULETYN 2(220,221,222/2014)30
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Rzeszów, dnia 27.02.2014 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przy PodkarpackiejSprawozdanie Komisji Rewizyjnej przy PodkarpackiejSprawozdanie Komisji Rewizyjnej przy PodkarpackiejSprawozdanie Komisji Rewizyjnej przy PodkarpackiejSprawozdanie Komisji Rewizyjnej przy Podkarpackiej
Okr´gowej Izbie Aptekarskiej w RzeszowieOkr´gowej Izbie Aptekarskiej w RzeszowieOkr´gowej Izbie Aptekarskiej w RzeszowieOkr´gowej Izbie Aptekarskiej w RzeszowieOkr´gowej Izbie Aptekarskiej w Rzeszowie

w dniu 27.02.2014 rokuw dniu 27.02.2014 rokuw dniu 27.02.2014 rokuw dniu 27.02.2014 rokuw dniu 27.02.2014 roku
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 Rze-
szowie kontrol´ w wyniku której stwierdzono:
- zestawienie sald i obrotów prowadzone sà na bie˝àco
- zak∏adane w preliminarzu na 2013 rok przychody na kwot´ 850912,44

wynios∏y na dzieƒ 31.12.2013 roku 961592,84 – co stanowi 113% , wydatki
z planowanych 735982,20 – zrealizowano w kwocie 641645,68.

-  ÊciàgalnoÊç sk∏adek cz∏onkowskich wykonana w 113%,
Realizacja bud˝etu w stosunku do preliminarza na 2013 wynosi ok. 95%.
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Komisja nie ma zastrze˝eƒ co do wydatkowania Êrodków pieni´˝nych.
Rok 2013 Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska zamkn´∏a dodatnim

wynikiem finansowym w kwocie 45202,97.
Stan konta bankowego w dniu 31 grudnia 2013 roku wynosi∏ 31272,15 z∏otych,
Stan kasy w dniu 31 grudnia 201 roku wynosi∏ 1250,514 z∏otych
Na rachunku bankowym dobry zysk dla firm znajdowa∏o si´ 242221,90 z∏otych.

Komisja Rewizyjna nie stwierdzi∏a uchybieƒ w prowadzeniu dzia∏alnoÊci
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.

     Przewodniczàcy OKR
mgr farm. Dorota Kapa∏ka

SprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanieSprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiejz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiejz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiejz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiejz dzia∏alnoÊci Sàdu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Rzeszowie za rok 2013w Rzeszowie za rok 2013w Rzeszowie za rok 2013w Rzeszowie za rok 2013w Rzeszowie za rok 2013
Sàd Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie dzia∏a na

podstawie:
- Ustawy o Izbach Aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. (Dz. U. z dnia
14 maja 1991 roku Nr 41 z póên. zmianami)

- Rozporzàdzenia Ministerstwa Zdrowia z 31 marca 2003 r. w sprawie  post´po-
wania 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  – przewodniczàca
Marta Piekie∏ek – zast´pca przewodniczàcego Sàdu Aptekarskiego
Teresa Kielar – cz∏onek
Lidia Mazur – cz∏onek
El˝bieta Kluz – cz∏onek
Jan Mrozek – cz∏onek
Marek Sieros∏awski – cz∏onek
Marzena Moskwa Jacek – cz∏onek
Ma∏gorzata Wróbel – cz∏onek
Do Sàdu Aptekarskiego Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej od Rzeczni-
ka OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w 2013 roku nie wp∏yn´∏y ˝adne wnioski.

  Przewodniczàca OSA
mgr farm. Renata Olech
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Sprawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSprawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSprawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSprawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSprawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej w Rzeszowieprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej w Rzeszowieprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej w Rzeszowieprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej w Rzeszowieprzy 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. Poza Rzecznikiem Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej, zgodnie ze zmianà Regulaminu dzia∏ania Rzecznika,
dokonanà na kwietniowym Zjeêdzie, sprawy mo˝e prowadziç wskazany przez
rzecznika z imienia i nazwiska jego zast´pca. Jako Zast´pcy zostali wybrani:
mgr farm. Tadeusz Biernat
mgr farm. Aleksandra Pyrka
mgr farm. Ma∏gorzata Misiuda

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. Do Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w minionym
roku wp∏yn´∏y 4 sprawy. By∏y to sprawy z wniosku Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Farmaceutycznego oraz w∏aÊciciela apteki Sprawy z wniosku Podkarpa-
ckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego obejmowa∏y nieprawi-
d∏owoÊci zwiàzane z prowadzeniem apteki tj. wydawaniu z apteki produktów
leczniczych, obrotem substancjami psychotropowymi, uczestnictwem apteki
w programie lojalnoÊciowym, niew∏aÊciwie wykonanym lekiem recepturowym.
Jednà spraw´ umorzono, w jednej odmówiono wszcz´cia, jednà przekazano
do rozpatrzenia do rzecznika w∏aÊciwej izby aptekarskiej. Sprawa, która wp∏y-
n´∏a do rzecznika od w∏aÊciciela apteki jest w trakcie rozpatrywania i najpra-
wdopodobniej z uwagi na wag´ pope∏nionych czynów nale˝y przeprowadziç
bardzo szczegó∏owe post´powanie wyjaÊniajàce. Sprawy, które wp∏ywajà
w ostatnim okresie do Rzecznika, wymagajà szczegó∏owej analizy i dok∏adnego
zebrania materia∏u w trakcie post´powania wyjaÊniajàcego. Przynale˝noÊç
do zawodu i samorzàdu aptekarskiego nobilituje, ale i te˝ generuje odpowie-
dzialnoÊç 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 prze-
strzegania obowiàzujàcych przepisów.

Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
mgr farm. Witold Prokopiak
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Uchwa∏a nr 2Uchwa∏a nr 2Uchwa∏a nr 2Uchwa∏a nr 2Uchwa∏a nr 2
XXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej za rok 2013Izby Aptekarskiej za rok 2013Izby Aptekarskiej za rok 2013Izby Aptekarskiej za rok 2013Izby Aptekarskiej za rok 2013

Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) XXX Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co na-
st´puje :

§ 1

Zjazd zatwierdza przedstawione sprawozdania organów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2013.
1) Sprawozdanie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
2) Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej.
3) Sprawozdanie Sàdu Aptekarskiego.
4) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

§ 2

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

Przewodniczàcy Zjazdu:                                             Sekretarze:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Henryka Paszko

      mgr farm. Piotr Orze∏
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Sprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etu PodkarpackiejPodkarpackiejPodkarpackiejPodkarpackiejPodkarpackiej
Okr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby AptekarskiejOkr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie za rok 2013w Rzeszowie za rok 2013w Rzeszowie za rok 2013w Rzeszowie za rok 2013w Rzeszowie za rok 2013

PRZYCHODYPRZYCHODYPRZYCHODYPRZYCHODYPRZYCHODY
Podstawowy êród∏em przychodów POIA by∏y sk∏adki cz∏onkowskie.

Z tego tytu∏u do 31.12.2013 roku wp∏yn´∏a kwota 677 247,03 z∏. Preliminarz
bud˝etu w tym tytule zosta∏ wykonany w 113%.

POIA w Rzeszowie w roku 2013 otrzyma∏a dotacje z przeznaczeniem na
realizacj´ zadaƒ  przej´tych od administracji paƒstwowej. Wymieniona dotacja
wp∏yn´∏a na rachunek bankowy w grudniu 2013 roku w kwocie 7.049,50 z∏.

W zwiàzku z od∏o˝eniem Êrodków na lokatach bankowych uzyskano odsetki
w kwocie 2.552,12 z∏.

WYDATKIWYDATKIWYDATKIWYDATKIWYDATKI
Odprowadzenie cz´Êci sk∏adek cz∏onkowskich na rzecz Naczelnej Rady

Aptekarskiej wynios∏o 116.035,20 z∏ co stanowi 100% . Sk∏adki na rzecz Na-
czelnej Rady Aptekarskiej regulowane sà na bie˝àco i obecnie nie ma zaleg∏oÊci.

Na wydatki zwiàzane ze zu˝yciem materia∏ów, energii i gazu Izba Apte-
karska przeznaczy∏a kwot´ 22.218,98 z∏. Podstawowymi pozycjami tych
kosztów by∏y materia∏y biurowe oraz koszty druków, prenumeraty gazet i cza-
sopism fachowych.

W grupie kosztów „us∏ugi obce” wydatkowano kwot´ 179.796,37 z∏,
w tym mi´dzy innymi: na drukowanie Biuletynu Informacyjnego 42.264,63 z∏,
us∏ugi pocztowe 18.248,87 z∏. , telekomunikacyjne 12.291,04 z∏, koszty obs∏ugi
prawnej 49.200,00 z∏.
Na podró˝e s∏u˝bowe wydano kwot´ 14.846,55 z∏.
Na zapomogi i darowizny wydano kwot´ 2.735,20 z∏.
Na Zjazd POIA przeznaczono kwot´ 4 970,10 z∏.
Wynagrodzenia za prac´ wynios∏y 230.643,44 z∏ w tym: by∏y wyp∏aty wynagro-
dzeƒ z tytu∏u umów o prac´ i innych umów.
Narzuty od wynagrodzenia (ZUS, US) wynios∏y 37.368,03 z∏.

PODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIE
Stan Êrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie na dzieƒ
31.12.2013 roku wynosi∏:

- bank     31.272,15 z∏
- kasa       1.250,14 z∏
- rachunek bankowy „DOBRY ZYSK DLA FIRM”   242.221,90 z∏

      Skarbnik PORA
mgr farm. Maria Wójcik
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Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3Uchwa∏a nr 3
XXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etu Pod-w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etu Pod-w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etu Pod-w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etu Pod-w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etu Pod-
karpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2013karpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2013karpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2013karpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2013karpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2013

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o iz-
bach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856.) XXX Okr´-
gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala
co nast´puje :

§ 1

Zjazd zatwierdza bilans POIA na dzieƒ 31 grudnia 2013 roku przedstawiony
przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà w Rzeszowie oraz spra-
wozdanie z realizacji bud˝etu za 2013 rok Podkarpackiej Okr´gowej Izby Apte-
karskiej.

§ 2

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

Przewodniczàcy Zjazdu:                                             Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝     mgr farm. Henryka Paszko

          mgr farm. Piotr Orze∏
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Uchwa∏a nr 4Uchwa∏a nr 4Uchwa∏a nr 4Uchwa∏a nr 4Uchwa∏a nr 4
XXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiejw sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiejw sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiejw sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiejw sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2014Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2014Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2014Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2014Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2014

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) XXX 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
2014 przedstawiony przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà.

§ 2
Za wykonanie bud˝etu czyni si´ odpowiedzialnà Podkarpackà Okr´gowà Rad´
Aptekarskà w Rzeszowie.

§ 3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                           Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝     mgr farm. Henryka Paszko

         mgr farm. Piotr Orze∏
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Uchwa∏a nr 5Uchwa∏a nr 5Uchwa∏a nr 5Uchwa∏a nr 5Uchwa∏a nr 5
XXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie: przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia Regulaminu Obrad Okr´gowego Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach apte-
karskich (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 856 z póên. zm.) XXX Zjazd Delega-
tów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co nast´puje:

§ 1
Zjazd uchwala Regulamin Obrad Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkar-
packiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej o treÊci stanowiàcej za∏àcznik do niniejszej
uchwa∏y.

§ 2
Zjazd  równoczeÊnie uchyla Regulamin Obrad Nadzwyczajnego i Okr´gowego
Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwalony
Uchwalà Nr 6 XXVI Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2011r.

§ 3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                           Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝     mgr farm. Henryka Paszko

        mgr farm. Piotr Orze∏



39REGULAMIN OBRAD OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

Regulamin Obrad Okr´gowego Zjazdu DelegatówRegulamin Obrad Okr´gowego Zjazdu DelegatówRegulamin Obrad Okr´gowego Zjazdu DelegatówRegulamin Obrad Okr´gowego Zjazdu DelegatówRegulamin Obrad Okr´gowego Zjazdu Delegatów

ROZDZIA¸ IROZDZIA¸ IROZDZIA¸ IROZDZIA¸ IROZDZIA¸ I
Przepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólne

§ 1
1. Najwy˝szà w∏adzà okr´gowej izby aptekarskiej jest okr´gowy zjazd apte-

karzy.
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, po-
czta 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 zawiado-
mieniem 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´go-
wego 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∏o-
sem doradczym.

2. Mandat delegata trwa 4 lata.

§ 4
1. Uczestnik Zjazdu potwierdza swój udzia∏ w obradach podpisaniem listy

obecnoÊci.
2. Lista obecnoÊci stanowi integralnà cz´Êç dokumentów Zjazdu.
3. Delegaci biorà udzia∏ w obradach Zjazdu osobiÊcie z prawem jednego g∏osu.
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4. G∏osowania podczas Zjazdu mo˝e odbywaç si´ mandatami lub elektroni-
cznie. 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 zdol-
ny do podejmowania uchwa∏ niezale˝nie od liczby Delegatów obecnych
na zjeêdzie.

3.  Zjazd, oprócz uchwa∏, mo˝e podejmowaç lub przyjmowaç:
1)  stanowiska –  wyra˝ajàce opini´ Zjazdu w okreÊlonej sprawie,
2) deklaracje – zawierajàce wol´ okreÊlonego post´powania,
3) apele – zawierajàce wezwanie do okreÊlonego zachowania si´, podj´cia

inicjatywy lub zadania.

Rozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ II
Wybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisji

§ 6
1. Zjazd otwiera Prezes Okr´gowej Rady Aptekarskiej lub wyznaczony przez

niego Zast´pca – Otwierajàcy Zjazd,  Zjazd,  który po przeliczeniu  podpisów
na liÊcie obecnoÊci Delegatów stwierdza i og∏asza prawomocnoÊç obrad.

2. Otwierajàcy Zjazd przeprowadza wybory Przewodniczàcego Zjazdu i dwóch
Sekretarzy Zjazdu tworzàcych  Prezydium Zjazdu tj. zarzàdza wybory, zg∏asza
kandydatów i przyjmuje kandydatury od Delegatów uczestniczàcych
w Zjeêdzie, przyjmuje zgod´ kandydatów, zarzàdza g∏osowanie  i liczy g∏osy
oraz og∏asza wyniki wyborów.

3. Wybory cz∏onków Prezydium Zjazdu odbywajà si´ w g∏osowaniu jawnym,
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.

§ 7
1. Przewodniczàcy Zjazdu kieruje pracami Zjazdu zgodnie z regulaminem

obrad i w oparciu o zatwierdzony porzàdek obrad, czuwajàc nad ich prze-
strzeganiem.

2. Sekretarze Zjazdu sporzàdzajà  protokó∏ Zjazdu oraz liczà glosy  w sprawie
uchwa∏ i podczas pozosta∏ych g∏osowaƒ.
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§ 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 uza-

sadnionych 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 Sprawo-
zdawczo-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.

Rozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ III
Tryb prowadzenia obrad ZjazduTryb prowadzenia obrad ZjazduTryb prowadzenia obrad ZjazduTryb prowadzenia obrad ZjazduTryb 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 dwukro-
tnym upomnieniu – odebraç przemawiajàcemu g∏os.

5. Uczestnikowi Zjazdu nie wolno zabieraç g∏osu w dyskusji nad tà samà
sprawà wi´cej ni˝ dwa razy.
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6. W przypadku brak zg∏oszeƒ Delegatów do udzia∏u w dyskusji, Przewodni-

czàcy 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.

3. O przyj´ciu lub odrzuceniu wniosku formalnego Zjazd rozstrzyga po wys∏u-
chaniu Wnioskodawcy i ewentualnie jednego Przeciwnika wniosku w g∏oso-
waniu 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 podda-
je 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 Delega-
tów 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 wnio-
ski i w jakiej kolejnoÊci b´dà g∏osowane.
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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) podej-
muje 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´k-
szoÊci.

§ 14
1. G∏osowanie w  sprawach uchwa∏ odbywa si´ mandatami i 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;
b) liczb´ uczestników Zjazdu, którzy wzi´li udzia∏ w g∏osowaniu;
c) liczb´ g∏osów oddanych za lub  przeciw przyj´ciu uchwa∏ oraz wstrzymu-

jàcych si´.

Rozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IV
Przepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy 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 stano-

wi 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
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i sprzeciwy, przebieg i wyniki g∏osowania, oÊwiadczenia zg∏oszone do
protoko∏u, streszczenie przebiegu dyskusji z podaniem nazwisk jej ucze-
stników. Podpisujà go Przewodniczàcy oraz Sekretarze Zjazdu. Protokó∏
winien byç sporzàdzony w ciàgu siedmiu dni od daty Zjazdu. Jeden egzem-
plarz 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.

Stanowisko nr 1Stanowisko nr 1Stanowisko nr 1Stanowisko nr 1Stanowisko nr 1
XXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie: szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutóww sprawie: szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutóww sprawie: szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutóww sprawie: szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutóww sprawie: szkoleƒ ciàg∏ych farmaceutów

Na podstawie § 5  ust. 3 pkt. 2 Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego  i Okr´-
gowego Zjazdu Delegatów, XXX Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej podejmuje nast´pujàce  stanowisko:

§ 1
Zjazd stwierdza koniecznoÊç wprowadzenia zmian w rozporzàdzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2003r. w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów
zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003r.
Nr 132, poz. 1238 z póên. zm) poprzez:
1) wprowadzenie w §3 rozporzàdzenia dodatkowych form szkolenia w postaci:
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a) prenumeraty prasy fachowej punktowanej punktami MNiSW i ICI
b) opieki na technikiem farmaceutycznym: s∏uchaczem IV semestru odbywa-

jàcym praktyk´ zawodowà w aptece oraz absolwentem na dwuletnim
sta˝u aptecznym

2) ujednolicenie zasad odbywania szkolenia ciàg∏ego obj´tych rozporzàdzeniem w:
a)  § 7 co do przed∏u˝enia okresu edukacyjnego o 24 miesiàce
b) § 8 w zakresie iloÊci punktów za poszczególne formy kszta∏cenia,

we wszystkich okr´gowych izbach aptekarskich
3) wprowadzenie jednolitych zasad organizacji kursów koƒczàcych si´ zali-

czeniem, przez zobowiàzanie organizatorów kursów do informowania
z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie, miejscu i tematyce szkolenia, okr´-
gowà izb´ aptekarskà, na terenie której odbywa si´ szkolenie.

                                                                      § 2
Zjazd postanawia skierowaç niniejsze stanowisko do Naczelnej Rady Apte-

karskiej celem podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do wystàpienia z wnioskiem
legislacyjnym oraz, do czasu wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych,
wypracowania jednolitej praktyki we wszystkich okr´gowych izbach aptekar-
skich we wskazanych kwestiach.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                           Sekretarze:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Henryka Paszko

     mgr farm. Piotr Orze∏

Stanowisko nr 2Stanowisko nr 2Stanowisko nr 2Stanowisko nr 2Stanowisko nr 2
XXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.
w sprawie: wzmocnienia roli kierownika i personelu fachowego w aptecew sprawie: wzmocnienia roli kierownika i personelu fachowego w aptecew sprawie: wzmocnienia roli kierownika i personelu fachowego w aptecew sprawie: wzmocnienia roli kierownika i personelu fachowego w aptecew sprawie: wzmocnienia roli kierownika i personelu fachowego w aptece

Na podstawie § 5  ust. 3 pkt. 2 Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego i Okr´-
gowego Zjazdu Delegatów, XXX Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej podejmuje nast´pujàce stanowisko:
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§1

Zjazd popiera poglàdy i stanowiska przedstawicieli Êrodowiska akade-
mickiego i samorzàdu aptekarskiego na kluczowe problemy dotyczàce farmacji
i aptekarstwa w Polsce.

§2
Zjazd wnosi o zainicjowanie dzia∏aƒ legislacyjnych dotyczàcych ustaleƒ poczy-
nionych przez Konferencj´ Dziekanów Wydzia∏ów Farmaceutycznych Uniwer-
sytetów Medycznych w Polsce, która odby∏a si´ w dniu 25 kwietnia 2013 r.
we Wroc∏awiu. Dzia∏ania te, wyp∏ywajàce z wniosków konferencji, mia∏yby
na celu wzmocnienie roli kierownika apteki oraz jej personelu fachowego,
w celu powrotu aptek do kategorii „ochrona zdrowia”.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                             Sekretarze:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Henryka Paszko

      mgr farm. Piotr Orze∏

Stanowisko nr 3Stanowisko nr 3Stanowisko nr 3Stanowisko nr 3Stanowisko nr 3
XXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu DelegatówXXX Okr´gowego Zjazdu Delegatów

Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.z dnia 10 kwietnia 2014r.
Na podstawie § 5  ust. 3 pkt. 2 Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego  i Okr´go-
wego Zjazdu Delegatów, XXX Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej podejmuje nast´pujàce  stanowisko:

§1
Zjazd popiera dzia∏ania podejmowane przez Prezesa Naczelnej Rady Apte-
karskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                            Sekretarze:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Henryka Paszko

      mgr farm. Piotr Orze∏
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Obowiàzki pracodawcy i osób kierujàcych pracownikamiObowiàzki pracodawcy i osób kierujàcych pracownikamiObowiàzki pracodawcy i osób kierujàcych pracownikamiObowiàzki pracodawcy i osób kierujàcych pracownikamiObowiàzki pracodawcy i osób kierujàcych pracownikami
w Êwietle prawa pracyw Êwietle prawa pracyw Êwietle prawa pracyw Êwietle prawa pracyw Êwietle prawa pracy

Kodeks Pracy Art. 2373Kodeks Pracy Art. 2373Kodeks Pracy Art. 2373Kodeks Pracy Art. 2373Kodeks Pracy Art. 2373
§ 1. Nie wolno dopuÊciç pracownika do pracy, do której wykonywania

nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej´tnoÊci, a tak˝e
dostatecznej znajomoÊci przepisów oraz zasad bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiàzany zapewniç przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkoleƒ w tym zakresie. Szkolenie pracownika
przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podj´cia
przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmowa∏ u danego
pracodawcy bezpoÊrednio przed nawiàzaniem z tym pracodawcà kolejnej
umowy o prac´.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywajà si´ w czasie pracy i na
koszt pracodawcy.

Rozporzàdzenie Minister Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie Szkolenie w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy:

§ 6. Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wst´pne i szkolenie
okresowe.

§ 7. 1. Programy szkolenia wst´pnego oraz szkolenia okresowego,
okreÊlajàce szczegó∏owà tematyk´, formy realizacji i czas trwania szkolenia,
dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub w porozu-
mieniu z pracodawcà – jednostka, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie
ramowych programów szkolenia.

§ 8. Szkolenie wst´pne jest przeprowadzane w formie instrukta˝u wed∏ug
programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wst´pne ogólne, zwane dalej „instrukta˝em ogólnym”;
2) szkolenie wst´pne na stanowisku pracy, zwane dalej „instrukta˝em

stanowiskowym”.
§ 9. 1. Instrukta˝ ogólny powinien zapewniç uczestnikom szkolenia

zapoznanie si´ z podstawowymi przepisami bezpieczeƒstwa i higieny pracy
zawartymi w Kodeksie pracy, w uk∏adach zbiorowych pracy lub w regulami-
nach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeƒstwa i higieny pracy obo-
wiàzujàcymi w danym zak∏adzie pracy, a tak˝e z zasadami udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Instrukta˝ ogólny przeprowadza osoba posiadajàca odpowiednie
kwalifikacje, s∏u˝ba BHP.
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§ 9. 2. Instrukta˝ stanowiskowy powinien zapewniç uczestnikom szkolenia
zapoznanie si´ z czynnikami Êrodowiska pracy wyst´pujàcymi na ich stano-
wiskach pracy i ryzykiem zawodowym zwiàzanym z wykonywanà pracà,
sposobami ochrony przed zagro˝eniami, jakie mogà powodowaç te czynniki,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Instrukta˝ stanowiskowy przeprowadza pracodawca, kierownik,
bryga-dzista – osoba posiadajàca minimum szkolenie okresowe z zakresu
BHP dla pracodawców i osób kierujàcych pracownikami

Szkolenia okresowe z zakresu BHP

q Szkolenie dla pracowników na stanowiskach robotniczych
- pierwsze przed up∏ywem 12 miesi´cy po zatrudnieniu, nast´pne nie

rzadziej ni˝ co 3 lata.
- W przypadku wyst´powania czynników szkodliwych i/lub ucià˝liwych

cz´stotliwoÊç szkoleƒ powinna byç mniejsza.
q Szkolenie dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

- pierwsze przed up∏ywem 12 miesi´cy po zatrudnieniu, nast´pne nie
rzadziej ni˝ co 6 lat.

- W przypadku wyst´powania czynników szkodliwych i/lub ucià˝liwych cz´-
stotliwoÊç szkoleƒ powinna byç mniejsza.

q Szkolenie dla pracowników na stanowiskach kierowniczych
- pierwsze przed up∏ywem 6 miesi´cy po zatrudnieniu, nast´pne nie rzadziej

ni˝ co 5 lat.
- Szkolenie dla pracowników na stanowiskach in˝ynieryjno-technicznych
- pierwsze przed up∏ywem 12 miesi´cy po zatrudnieniu, nast´pne nie rza-

dziej ni˝ co 5 lat.

Art. 229 k.p. Wst´pne, okresowe i kontrolne badania lekarskie
§ 1. Wst´pnym badaniom lekarskim podlegajà:
1) osoby przyjmowane do pracy,
§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku

niezdolnoÊci do pracy trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 30 dni, spowodowanej chorobà
pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia
zdolnoÊci do pracy na dotychczasowym stanowisku.

§ 4. Pracodawca nie mo˝e dopuÊciç do pracy pracownika bez aktualnego
orzeczenia lekarskiego stwierdzajàcego brak przeciwwskazaƒ do pracy na
okreÊlonym stanowisku. Terminy badaƒ lekarskich ustala lekarz medycyny
pracy.
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do wykonywania pracy.do wykonywania pracy.do wykonywania pracy.do wykonywania pracy.do wykonywania pracy.

Najcz´stsze uchybienia podczas kontroli Paƒstwowej Inspekcji PracyNajcz´stsze uchybienia podczas kontroli Paƒstwowej Inspekcji PracyNajcz´stsze uchybienia podczas kontroli Paƒstwowej Inspekcji PracyNajcz´stsze uchybienia podczas kontroli Paƒstwowej Inspekcji PracyNajcz´stsze uchybienia podczas kontroli Paƒstwowej Inspekcji Pracy
, Brak pomiarów skutecznoÊci ochrony przeciwpora˝eniowej obiektu (insta-

lacja elektryczna)
, Brak przeglàdów kana∏ów kominowych i wentylacyjnych obiektu
, Brak przeglàdów instalacji gazowej obiektu
, Brak zapewnienia ochrony PPO˚ (podr´czne Êrodki gaÊnicze, drogi i oznacze-

nia ewakuacji) w obiekcie
, Brak wyposa˝enia zak∏adu pracy „APTEKI” w apteczk´ pierwszej pomocy

przedmedycznej
, Brak prowadzenia ewidencji czasu pracy
, Brak prowadzenia we w∏aÊciwy sposób akt osobowych
, Nieterminowe wyp∏aty wynagrodzeƒ
, Nieterminowe uiszczanie sk∏adek do ZUS (Fundusz Pracy)
, Dopuszczanie pracowników do pracy bez wa˝nych badaƒ lekarskich stwier-

dzajàcych brak przeciwwskazaƒ lekarskich do pracy na zajmowanym stano-
wisku (wst´pne, okresowe, kontrolne)
, Dopuszczanie pracowników do pracy bez wa˝nych szkoleƒ z zakresu bezpie-

czeƒstwa i higieny pracy (wst´pne, okresowe)
, Brak opracowanej oceny ryzyka zawodowego na wszystkie stanowiska

w zak∏adzie pracy i zapoznania z tà ocenà pracowników.

Aby zbadaç, czy i gdzie wyst´pujà nieprawid∏owoÊci zwiàzane z obowià-
zujàcym prawem dotyczàcym prowadzenia przedsi´biorstwa pod kàtem zatru-
dnienia mo˝na pos∏u˝yç si´ ogólnà listà kontrolnà dotyczàcà dokumentacji:

 Czego dotyczy Czego dotyczy Czego dotyczy Czego dotyczy Czego dotyczy PrzepisPrzepisPrzepisPrzepisPrzepis  Termin realizacji Termin realizacji Termin realizacji Termin realizacji Termin realizacji

Ksià˝ka obiektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1134 Na bie˝àco

Informacja o niektórych Art. 29 § 3 k.p. W ciàgu 7 dni od zawarcia
warunkach zatrudnienia
umowy o prac´

Regulamin pracy Art. 104 k.p. Na bie˝àco

Udost´pnienie pracownikom Art. 94 k.p. niezw∏ocznie
tekstu przepisów dotyczàcych
równego traktowania
w zatrudnieniu
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Czego dotyczyCzego dotyczyCzego dotyczyCzego dotyczyCzego dotyczy PrzepisPrzepisPrzepisPrzepisPrzepis Termin realizacjiTermin realizacjiTermin realizacjiTermin realizacjiTermin realizacji

Prowadzenie
akt osobowych Art. 94 pkt 9a k.p. Niezw∏ocznie i na bie˝àco
pracowników (teczka
pracownika A,B,C)

Umowa o prac´ Art. 29 § 1 i 2 k.p. W dniu rozpocz´cia pracy
Szkolenie wst´pne Art. 237 § 1, 2 i 3 k.p. Przed dopuszczeniem

do pracy

Szkolenie okresowe Art. 237 § 2 i 11 k.p. Do 12 miesi´cy od rozpocz´cia
(stanowiska robotnicze) pracy - okresowo raz na 3 lata

Szkolenie okresowe Art. 237 § 2 i 11 k.p. Do 12 miesi´cy od rozpocz´cia
(pracodawca, stanowiska pracy – okresowo raz na 5 lat
kierownicze i administracyjne)

Badania lekarskie wst´pne Art. 229  § 1, 3, 6  k.p. Przed przystàpieniem
(skierowanie) do pracy pracownika

Badania sanitarno Art. 229  § 1, 3, 6  k.p Przed przystàpieniem
-epidemiologiczne do pracy pracownika

(dotyczy osób, które majà
stycznoÊç ze Êrodkami
spo˝ywczymi i sà w kontakcie
z innymi osobami w miejscach
publicznych np. szko∏a, apteka)

Badania lekarskie okresowe Art. 229  § 2 k.p. Przed terminem okreÊlonym
przez lekarza na ostatnim
zaÊwiadczeniu

Ewidencja czasu pracy Art. 94 pkt. 9a Na bie˝àco
i art. 149   § 1 i 3 k.p.

Regulamin wynagradzania Art. 77 k.p. W chwili zatrudnienia
20 pracownika

Plan urlopów wypoczynkowych Art163 i art. 167 k.p. Do 31 grudnia danego roku
- na nast´pny rok (chyba,
˝e ustalone sà inne zasady)

Dokonanie i udokumentowanie Art. 226 § 39 k.p. niezw∏ocznie
oceny ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy
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Czego dotyczyCzego dotyczyCzego dotyczyCzego dotyczyCzego dotyczy PrzepisPrzepisPrzepisPrzepisPrzepis Termin realizacjiTermin realizacjiTermin realizacjiTermin realizacjiTermin realizacji

Informacja pracowników Art. 226 k.p. Niezw∏ocznie po dokonaniu
o ryzyku zawodowym zwiàzanym oceny ryzyka
z wykonywanà przez nich pracà

Rejestr wypadków przy pracy Art. 234 § 3 k.p. Na bie˝àco

Ârodki ochrony indywidualnej Art. 237 k.p. W pierwszym dniu pracy
oraz odzie˝y roboczej pracownika, na bie˝àco

Instrukcje BHP dotyczàce Art. 233 k.p. Na bie˝àco
prowadzonych procesów
technologicznych (obs∏uga
maszyn i urzàdzeƒ technicznych)

Zapewnienie wykonywania zadaƒ Art. 237 k.p. JeÊli zatrudnieni sà pracownicy
s∏u˝by bhp zgodnie z przepisami

Rozwiàzanie umowy o prac´ Art. 32-43; Na bie˝àco
art. 52-55 k.p.

Âwiadectwo pracy Art. 97 § 2 k.p. Do 7 dni po rozwiàzaniu
umowy o prac´

Zapraszamy do wspó∏pracy

BHP i PPO˚
 OBS¸UGA I SZKOLENIA HAWRO I HO¸UB SP. J.

Biuro:
37-100 ¸aƒcut
ul. Kasprowicza 2
NIP: 815-177- 72-16

e-mail: hawro.holub@wp.pl
tel./fax 17 224 17 90

kom. 883 999 154

Piotr Hawro
starszy inspektor ds. BHP
tel. 602 46 57 98

Damian Ho∏ub
specjalista ds. BHP

tel. 605 183 389
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Zaproszenie do udzia∏uZaproszenie do udzia∏uZaproszenie do udzia∏uZaproszenie do udzia∏uZaproszenie do udzia∏u
w badaniu naukowymw badaniu naukowymw badaniu naukowymw badaniu naukowymw badaniu naukowym

2014-05-202014-05-202014-05-202014-05-202014-05-20

Zak∏ad Farmacji Spo∏ecznej CM UJ zaprasza magistrów
farmacji do udzia∏u w mi´dzynarodowym badaniu nauko-
wym pt. „Wskaêniki oceny jakoÊci opieki farmaceutycznej.”
Badanie, którego celem jest ocena poziomu us∏ug farma-
ceutycznych, jest inicjowane i wspierane przez Rad´ Europy.
Wyniki badania mogà przyczyniç si´ do poprawy praktyki
farmaceutycznej.

W ramach badania farmaceuci kwalifikujà pacjentów
i z ka˝dym przeprowadzajà jednorazowy wywiad lekowy,
który mo˝e zajàç ok. 25-30 min. Badanie dotyczy pacjentów
po 65 r.˝., którzy stosujà 5 lub wi´cej leków, oraz chorych,
którym po raz pierwszy zapisano lek do stosowania prze-
wlekle.

Udzia∏ w badaniu farmaceutów i pacjentów jest bezp∏atny
i w pe∏ni anonimowy.

Szczegó∏owe informacje o badaniu i formularz
zg∏oszenia na stronie:

http://ldv.farmacja.cm-uj.krakow.pl/fontwww/badania-zfs/
wskazniki-oceny-jakosci-opieki-farmaceutycznej/

lub telefonicznie 12 62 05 820.

Zapraszamy do udzia∏u!
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Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielaniaKomunikat w sprawie zmiany zasad udzielaniaKomunikat w sprawie zmiany zasad udzielaniaKomunikat w sprawie zmiany zasad udzielaniaKomunikat w sprawie zmiany zasad udzielania
Êwiadczeƒ osobom szczególnie uprawnionymÊwiadczeƒ osobom szczególnie uprawnionymÊwiadczeƒ osobom szczególnie uprawnionymÊwiadczeƒ osobom szczególnie uprawnionymÊwiadczeƒ osobom szczególnie uprawnionym

W Êlad za komunikatem Centrali NFZ, Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki
NFZ informuje, ˝e od dnia 18 maja 2014 r. zmieni∏y si´ zasady udzielania
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej osobom posiadajàcym szczególne uprawnienia
w tym zakresie. W szczególnoÊci Êwiadczenia ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej i Êwiadczenia szpitalne powinny byç udzielone tym osobom w dniuw dniuw dniuw dniuw dniu
zg∏oszeniazg∏oszeniazg∏oszeniazg∏oszeniazg∏oszenia. Je˝eli udzielenie Êwiadczenia w dniu zg∏oszenia nie b´dzie mo˝liwe,
powinno ono zostaç zrealizowane w innym terminie, poza kolejnoÊcià wyni-
kajàcà z prowadzonej listy oczekujàcych. W przypadku Êwiadczeƒ ambula-
toryjnej opieki zdrowotnej (AOS) Êwiadczenie powinno zostaç udzielone nie
póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni roboczych od dnia zg∏oszeniaw ciàgu 7 dni roboczych od dnia zg∏oszeniaw ciàgu 7 dni roboczych od dnia zg∏oszeniaw ciàgu 7 dni roboczych od dnia zg∏oszeniaw ciàgu 7 dni roboczych od dnia zg∏oszenia.

Informacja o powy˝szych uprawnieniach powinna zostaç umieszczonaInformacja o powy˝szych uprawnieniach powinna zostaç umieszczonaInformacja o powy˝szych uprawnieniach powinna zostaç umieszczonaInformacja o powy˝szych uprawnieniach powinna zostaç umieszczonaInformacja o powy˝szych uprawnieniach powinna zostaç umieszczona
przez Êwiadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscachprzez Êwiadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscachprzez Êwiadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscachprzez Êwiadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscachprzez Êwiadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach
udzielania Êwiadczeƒ podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.udzielania Êwiadczeƒ podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.udzielania Êwiadczeƒ podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.udzielania Êwiadczeƒ podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.udzielania Êwiadczeƒ podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.

Do Êwiadczeƒ poza kolejnoÊcià w dniu zg∏oszenia majà prawo nast´pujàceDo Êwiadczeƒ poza kolejnoÊcià w dniu zg∏oszenia majà prawo nast´pujàceDo Êwiadczeƒ poza kolejnoÊcià w dniu zg∏oszenia majà prawo nast´pujàceDo Êwiadczeƒ poza kolejnoÊcià w dniu zg∏oszenia majà prawo nast´pujàceDo Êwiadczeƒ poza kolejnoÊcià w dniu zg∏oszenia majà prawo nast´pujàce
osoby:osoby:osoby:osoby:osoby:
q Zas∏u˝eni Honorowi Dawcy Krwi;
q Zas∏u˝eni Dawcy Przeszczepu;
q Inwalidzi wojenni i wojskowi;
q Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane b´dàce ofiarami represji

wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z póên. zm.);
q Uprawnieni ˝o∏nierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w za-

kresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadaƒ poza
granicami paƒstwa.

Podstawa prawnaPodstawa prawnaPodstawa prawnaPodstawa prawnaPodstawa prawna
Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z póên. zm)
„Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i woj-
skowi oraz kombatanci majà prawo do korzystania poza kolejnoÊcià ze Êwia-
dczeƒ opieki zdrowotnej oraz z us∏ug farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnoÊcià ze Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w zakresie

Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w szpitalach i Êwiadczeƒ specjalistycznych
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Sk∏adki cz∏onkowskie PTFarmSk∏adki cz∏onkowskie PTFarmSk∏adki cz∏onkowskie PTFarmSk∏adki cz∏onkowskie PTFarmSk∏adki cz∏onkowskie PTFarm

Zgodnie z Uchwa∏à Walnego Zgromadzenia Delegatów
z 27 czerwca 2013 r. roczna sk∏adka cz∏onkowska
od 1 kwietnia 2014 r. wynosi 42 z∏od 1 kwietnia 2014 r. wynosi 42 z∏od 1 kwietnia 2014 r. wynosi 42 z∏od 1 kwietnia 2014 r. wynosi 42 z∏od 1 kwietnia 2014 r. wynosi 42 z∏. Natomiast Zarzàd
G∏ówny uchwali∏ w dn. 27 marca 2014 r., ˝e roczna
sk∏adka cz∏onkowska dla emerytów i studentów wynosiemerytów i studentów wynosiemerytów i studentów wynosiemerytów i studentów wynosiemerytów i studentów wynosi
21 z∏21 z∏21 z∏21 z∏21 z∏.

w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, ̋ e Êwiadczeniodawca udziela
tych Êwiadczeƒ poza kolejnoÊcià przyj´ç wynikajàcà z prowadzonej przez
niego listy oczekujàcych, o której mowa w art. 20 ust. 2.

3. Âwiadczeniodawca udziela Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, o których mowa
w ust. 1 i 2, w dniu zg∏oszenia.

4. W przypadku gdy udzielenie Êwiadczenia nie jest mo˝liwe w dniu zg∏oszenia,
Êwiadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnoÊcià przyj´ç wynika-
jàcà z prowadzonej przez niego listy oczekujàcych. Âwiadczenie z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie mo˝e byç udzielone w terminie
póêniejszym ni˝ w ciàgu 7 dni roboczych od dnia zg∏oszenia.

5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania Êwiadczeƒ opieki zdrowot-
nej, w miejscach udzielania Êwiadczeƒ podstawowej opieki zdrowotnej oraz
w aptekach, odpowiednio Êwiadczeniodawca albo kierownik apteki uwida-
cznia pisemnà informacj´ o uprawnieniach okreÊlonych w ust. 1-4.

6. Przepisy ust. 2-4 stosuje si´ do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej udzielanych
poza kolejnoÊcià na podstawie art. 24a-24c.”

Autor: Gra˝yna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego
NFZ z siedzibà w Rzeszowie
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W Warszawie, 19 marca br., odby∏o si´ pierwsze w bie˝àcym roku
posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, prowadzone przez Prezesa NRA,
doktora Grzegorza Kucharewicza.

Tematami wiodàcymi by∏y sprawozdania finansowe Naczelnej Izby
Aptekarskiej za rok ubieg∏y oraz preliminarz (bud˝et) NIA na 2014 r., w tym
wysokoÊç cz´Êci sk∏adki cz∏onkowskiej, odprowadzanej przez okr´gowe izby
aptekarskie, stanowiàce g∏ówny przychód NIA. Cz∏onkowie Naczelnej Rady
Aptekarskiej zdecydowali, ˝e w 2014 roku b´dzie to kwota 8 z∏otych od
ka˝dego cz∏onka samorzàdu aptekarskiego miesi´cznie. Wszystkie uchwa∏y
zosta∏y przyj´te wi´kszoÊcià g∏osów.

Na posiedzeniu cz∏onkowie NRA zostali poinformowani o zakresie i stopniu
zaawansowania prac w zakresie wspó∏pracy z CSIOZ nad projektami tzw.
e-recepty, w tym sprawy preautoryzacji recept, która wzbudza najwi´cej
kontrowersji; w sprawie centralnego rejestru farmaceutów i karty specjalisty
medycznego; w sprawie systemu monitorowania kszta∏cenia pracowników
medycznych. Wszystkie projekty wymagajà jednak poszerzonej dyskusji
w obecnoÊci osób przygotowujàcych poszczególne projekty z ramienia CSIOZ
na spotkaniu bezpoÊrednim.

W dalszym ciàgu istnieje problem reklamy aptek i ich dzia∏alnoÊci. Mimo
zakazu jej prowadzenia wprowadzane sà dzia∏ania, które usi∏ujà zwróciç
uwag´ pacjenta, a w tym przypadku klienta, na zainteresowanie zakupem
a tym samym podwy˝szeniem obrotów.

Omawiano tez sprawy bie˝àce samorzàdu aptekarskiego, w tym dost´p
do informacji publicznej w zakresie postepowaƒ administracyjnych prowa-
dzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne; spotkanie w Bydgo-
szczy, w którym uczestniczyliby inspektorzy farmaceutyczni oraz prezesi ORA;
zdecydowano te˝ o wystàpieniu do Ministra Zdrowia o przyznanie wyró˝nieƒ
dla aptekarzy.

Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
            mgr farm. Lidia Czy˝
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W dniu 6 maja br., w lokalu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej,
odby∏o si´ kolejne posiedzenie Prezydium PORA prowadzone przez Prezesa
PORA, dr n. farm. Lucyn´ Samborskà.

Po przyj´ciu porzàdku obrad i protoko∏ów z posiedzeƒ marcowego i kwie-
tniowego, które odby∏o si´ przed rozpocz´ciem obrad zjazdu sprawozda-
wczego, przystàpiono do omawiania spraw przewidzianych porzàdkiem.

Pierwszym zagadnieniem by∏a dyskusja nad przebiegiem XXX Okr´go-
wego Zjazdu Delegatów POIA. Dla wyjaÊnienia zagadnieƒ, które zosta∏y
podniesione podczas obrad zjazdu, na posiedzenie zosta∏ zaproszony delegat-
wnioskodawca. Niestety, z przyczyn od siebie niezale˝nych nie móg∏ uczestni-
czyç w spotkaniu. WyjaÊnienia dotyczàce przychodów, kosztów i planów
finansowych POIA zosta∏y prze∏o˝one na kolejne posiedzenie PORA. Ca∏oÊç
materia∏ów dotyczàcych zjazdu zosta∏a przekazana Naczelnej Izbie Aptekar-
skiej. Niepokój budzi frekwencja delegatów uczestniczàcych w zjeêdzie, po
raz kolejny zjazd odby∏ si´ w drugim terminie.

W kolejnym punkcie obrad cz∏onkowie Prezydium PORA przedyskutowali
harmonogram zjazdów, zebraƒ i spotkaƒ aptekarzy w 2015 roku, ostatnim
VI kadencji. Koniecznym staje si´ ponowny podzia∏ województwa podkar-
packiego, terenu na którym pracuje POIA, na rejony wyborcze, opracowanie
regulaminów zebraƒ rejonowych i zjazdu sprawozdawczo-wyborczego.

Omówiono sprawy dotyczàce zagadnieƒ niedozwolonej reklamy aptek,
mi´dzy innymi poprzez kolporta˝ gazetek pocztà internetowà. Materia∏ doty-
czàcy tej sprawy zosta∏ przekazany do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego.

Cz∏onkowie Prezydium zostali poinformowani o niemo˝noÊci organizacji
spotkania przedstawicieli aptek województwa podkarpackiego z Podkar-
packim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym z powodu wolnych
terminów przedstawicieli WIF w maju i czerwcu br.

Przedyskutowano te˝ plany wydawnicze POIA – Biuletyn Informacyjny
b´dzie wydawany w dwóch formach, bardzo niska liczba cz∏onków samorzàdu
zrezygnowa∏a z wydania papierowego; dla wszystkich dost´pna jest forma
internetowa na stronie www.poia.pl . Planowane jest te˝ wydanie biuletynu
specjalnego, „Aptekarstwo kresowe” autorstwa dr hab. n. farm. Aleksandra
Drygasa.

LMC
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Jednà z podstawowych dziedzin wiedzy
aptekarza by∏a i pozosta∏a farmakognozja,
nauka o roÊlinach, ich anatomii, zawartoÊci cia∏
czynnych i mechanizmów dzia∏ania na orga-
nizm chorego. Ka˝dy z farmaceutów podczas
swych lat nauki na pewno zetknà∏ si´ z nazwi-
skami Jana Muszyƒskiego, W∏adys∏awa Mazur-
kiewicza, Wac∏awa Stra˝ewicza czy Aleksandra
O˝arowskiego, polskich profesorów farmako-
gnozji, autorów podr´czników akademickich.
Ale fundamentalnà prac´ z tego zakresu stwo-
rzyli dwaj badacze niemieccy – F.A. Flueckiger
i Wilhelm Oswald Alexander TschirchWilhelm Oswald Alexander TschirchWilhelm Oswald Alexander TschirchWilhelm Oswald Alexander TschirchWilhelm Oswald Alexander Tschirch.

Znany szeroko badacz surowców roÊlin-
nych ca∏ego Êwiata, w podwójnym tego s∏owa

znaczeniu, Êwiata roÊlin i geograficznego ich wyst´powania, urodzi∏ si´ w Gu-
ben, mieÊcie na lewym brzegu Nysy ¸u˝yckiej, które wraz z po∏o˝onym po
polskiej stronie Gubinem, ponownie tworzy jednà aglomeracj´ europejskà,
17 paêdziernika 1856 r. Jako 16-letni uczeƒ rozpoczà∏ nauk´ aptekarstwa
w Loschwitz nad ¸abà. Pracowa∏ te˝ w aptekach innych miast, we Freiburgu
i Bernie. Studia farmaceutyczne rozpoczà∏ w Berlinie, w 1879 r., doktorat
uzyska∏ we Freiburgu a habilitowa∏ si´ w Berlinie. Oprócz swej podstawowej
pracy naukowej w dziedzinie anatomii roÊlin, prowadzi∏ badania mikrosko-
powe dla celów wykorzystania roÊlinnych cia∏ czynnych jako surowców w prze-
myÊle farmaceutycznym i spo˝ywczym. W Instytucie Farmakognostycznym
Uniwersytetu Berneƒskiego zorganizowa∏ du˝à wystaw´ zbiorów surowców
roÊlinnych. A by∏o to mi´dzy innymi wynikiem jego podró˝y naukowej w latach
1889 - 1890, w trakcie której odwiedzi∏ Indie, Cejlon i Jaw´. Od 1890 r. pro-
wadzi∏ wyk∏ady na Uniwersytecie w Bernie, jako profesor farmacji i farmako-
gnozji. W latach 1908 -1925 napisa∏ „Podr´cznik farmakognozji”, wspó∏pra-
cowa∏ przy tworzeniu kolejnego dzie∏a – „Podstaw farmakognozji”, by∏
autorem monografii w czwartym i piàtym wydaniu farmakopei szwajcarskiej
– Pharmacopoiea Helwetica. Na Uniwersytecie w Bernie pracowa∏ do 1932 r.,
w kadencji 1908-1909 by∏ jego rektorem.
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Przez ca∏y okres swej czynnej pracy naukowej napisa∏ i wyda∏ dwadzieÊcia
jeden opracowaƒ ksià˝kowych, opublikowa∏ te˝ ponad 530 artyku∏ów w ró˝-
nych naukowych czasopismach.
Zmar∏ w Bernie, 2 grudnia 1939 r.

LMC
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