
Uchwała Nr 12/IV/2004 
Podkarpackiej Okręgowej 

Rady Aptekarskiej 
z dnia 18 maja 2004 roku 

 
  
  
w sprawie: określenia zakresu uprawnień, obowiązków i wynagrodzenia I-szego 
Zastępcy Prezesa PORA działającego w zastępstwie Prezesa PORA. 
 Na podstawie Uchwały Nr 7 XVIII Zjazdu Delegatów POIA „w sprawie wykazu 
stanowisk i zasad wynagrodzenia w organach POIA” a takŜe na podstawie §10 ust.1, §13 
i §14 ust.1 Regulaminu organów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w 
Rzeszowie, Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej uchwala co 
następuje: 
  
  
  

§ 1 
 

1. I-szy Zastępca Prezesa PORA zastępuje Prezesa PORA w ustalonym przez niego 
zakresie w szczególności: 

• Dokonuje analizy merytorycznej i terminowej korespondencji urzędowej, po czym 
kieruje ją do załatwienia odpowiednim podmiotom, 

• Załatwia sprawy bieŜące poprzez konsultacje osobiste z członkami Prezydium i Rady, 
• Konsultuje się z Sekretarzem POIA celem przygotowania organizacyjnego 

posiedzenia Prezydium i Rady. 
 

§ 2 
 
Dla I-szego Zastępcy Prezesa PORA ustala się następujący zakres czynności: 

1. przygotowanie, organizacja i nadzór nad szkoleniami ciągłymi farmaceutów oraz 
współredagowanie „Biuletynu Szkoleniowego” przy współpracy z Komisją Nauki 
Specjalizacji i Szkoleń Ciągłych przy PORA. 

2. nadzór nad witryną internetową POIA przy współpracy z Komisją Informatyczną przy 
PORA, 

3. redagowanie biuletynu informacyjnego POIA, 
4. przyjmowanie i rozpatrywanie bieŜących interwencji członków izby aptekarskiej, 
5. sprawowanie obowiązków Rzecznika Prasowego POIA. 

  
§ 3 

 
W celu realizacji zapisów § 2 pkt 4 I-szy Zastępca Prezesa pełnić będzie dyŜur w siedzibie 
Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 23/5 w dniach: 
czwartek, piątek w godz. od 8.30 do 10.30 pod telefonem (017) 85-29-206 

 
§ 4 

 
Ustala się wynagrodzenie w wysokości stanowiącej 0,5 krotności średniego wynagrodzenia 
miesięcznego wynagrodzenia, wyliczonego dla osób zatrudnionych w gospodarce  
a ogłaszanego przez Prezesa GUS, które nie moŜe przekroczyć kwoty miesięcznej wykazanej 



w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). 
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