UCHWAŁA NR 5
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE
z dnia 7 kwietnia 2011 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu wyboru delegatów na okręgowe zjazdy Podkarpackiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz przebiegu zebrań rejonowych..

Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136 r. poz. 856 ) XXVI Zjazd Delegatów Podkarpackiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie uchwala, co następuje:
§1
Zjazd uchwala Regulamin wyboru delegatów na okręgowe zjazdy Podkarpackiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz przebiegu zebrań rejonowych o treści stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Zjazd równocześnie uchyla Regulamin wyboru delegatów na okręgowe zjazdy Podkarpackiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz przebiegu zebrań rejonowych uchwalony Uchwałą Nr 8 XXI
Okręgowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia
12 kwietnia 2007 roku

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:
mgr farm. Witold Prokopiak

Sekretarze:
mgr farm. Stanisława Gołębiewska
mgr farm. Maria Wójcik

Regulamin
wyboru delegatów na okręgowe zjazdy POIA
oraz
przebiegu zebrań rejonowych

§1
Obszar działania okręgowej izby aptekarskiej, Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska dzieli na
rejony wyborcze.

§2
Liczbę delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy, wybieranych z poszczególnych rejonów ustala
Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska, przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w uchwale
Naczelnej Rady Aptekarskiej, określającej proporcje pomiędzy ilością członków izby do ilości
delegatów.

§3
1. Zebrania rejonowe zwołuje PORA, delegując jednocześnie ze swojego grona osobę
odpowiedzialną za przeprowadzenie i prawidłowy przebieg zebrania.
2. O terminie, miejscu i celu zebrania rejonowego farmaceuci danego rejonu powinni być
zawiadomieni co najmniej 14 dni wcześniej.
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§4
W zawiadomieniu, o którym mowa w par. 3 ust. 2 należy podać dwa terminy jego odbycia.
Zebranie odbywa się w pierwszym terminie, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa
członków okręgowej izby aptekarskiej z danego rejonu.
W drugim terminie, zebranie odbywa się przy faktycznej liczbie członków okręgowej izby
aptekarskiej z danego rejonu, przybyłych na zebranie.
Liczbę uczestników zebrania ustala się na podstawie listy obecności.

§5
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby z danego rejonu
z wyłączeniem farmaceutów, którym zawieszono prawo wykonywania zawodu.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby danego rejonu
z wyłączeniem farmaceutów ukaranych przez sąd aptekarski kara upomnienia, nagany lub
zawieszenia prawa wykonywania zawodu - w okresie odbywania kary.

§6
Kandydatów na delegatów zgłaszają członkowie zebrania rejonowego ustnie lub pisemnie.
Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko kandydata,
informację czy jest on pracownikiem czy pracodawca,
imię i nazwisko zgłaszającego, a przy zgłoszeniu pisemnym także jego podpis.
Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć ustnie lub na piśmie czy wyraża zgodę na
kandydowanie i czy nie ma przeszkód do kandydowania.
4. Farmaceuci, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście w zebraniu rejonowym,
a zostaną zgłoszeni jako kandydaci na delegata na zjazd sprawozdawczo wyborczy, winni
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przed terminem zebrania rejonowego złożyć pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę
na kandydowanie oraz zapewnią, że nie ma przeszkód do kandydowania. Oświadczenie winni
przesłać do biura izby aptekarskiej w terminie 7 dni przed datą zebrania rejonowego.
5. Uczestniczy zebrania rejonowego przed głosowaniem, mają prawo zadawania pytań
kandydatom na delegatów.
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§7
Nazwiska kandydatów umieszcza się na kartach do głosowania w porządku alfabetycznym.
Karty do głosowania, opatrzone pieczątką okręgowej izby aptekarskiej, powinny zawierać
informacje o liczbie delegatów wybieranych na zebraniu oraz wymaganej minimalnej liczbie
skreśleń aby głos był ważny.
Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się przez skreślenie na karcie do głosowania
nazwisk tych kandydatów, na których głosujący nie chce oddać głosu.
Głos jest nieważny wówczas, gdy na karcie do głosowania zostaje nie skreślona większa ilość
nazwisk kandydatów niż przewidziana liczba mandatów z danego okręgu uwidoczniona na
karcie.
Oddanie głosu następuje przez osobiste wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej.
Delegatami na okręgowy zjazd zostaną wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej
ważnie oddanych głosów.
Wyboru delegatów na zjazdy dokonuje się zwykła większością głosów.

§8
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie i prawidłowy przebieg zebrania rejonowego
sprawdza listę obecności celem wyznaczenia terminu zebrania rejonowego.
Po wyznaczeniu terminu zebrania rejonowego osoba odpowiedzialna zarządza wybór
przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz członków komisji skrutacyjnej.
Członkowie Komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach na delegatów na zjazdy.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie i prawidłowy przebieg zebrania rejonowego
przekazuje Komisji skrutacyjnej karty do głosowania przygotowane przez biuro właściwej
miejscowo okręgowej izby aptekarskiej.

§9
Przewodniczący zebrania otwiera zebranie rejonowe i zarządza głosowanie.
Komisja skrutacyjna przygotowuje i rozdaje uczestnikom zebrania rejonowego karty do
głosowania, zbiera karty do głosowania do zamkniętych urn wyborczych, przelicza głosy,
ustala wyniki wyborów i przedstawia je uczestnikom zebrania rejonowego.
Głosowanie odbywa się zgodnie z zapisami §5, §6 i §7.
Komisja skrutacyjna z przebiegu głosowania sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej
członkowie.
W sporządzonym protokole Komisja skrutacyjna określa:
liczbę członków izby z danego rejonu uprawnionych do głosowania,
liczbę uczestników zebrania, którzy wzięli udział w głosowaniu,
liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych na
poszczególnych kandydatów,
imiona i nazwiska wybranych delegatów.
Komisja skrutacyjna odczytuje protokół wszystkim uczestnikom zebrania rejonowego.
Protokół po odczytaniu podpisują przewodniczący zebrania, protokolant i członkowie Komisji
skrutacyjnej.
Z przebiegu zebrania rejonowego protokolant sporządza protokół, który podpisuje
przewodniczący zebrania.

9. Na dwa tygodnie przed planowanym terminem zjazdu biuro POIA umieszcza na stronie
internetowej POIA komplet dokumentów na zjazd. Delegaci zobowiązani są do zapoznania się
ze wszystkimi opublikowanymi materiałami. W tym samym terminie biuro POIA przesyła
każdemu delegatowi zaproszenie na zjazd wraz z porządkiem obrad oraz innymi materiałami
wskazanymi przez PORA. W zaproszeniu umieszcza się informacje o miejscu i terminie
odbioru mandatu na zjazd.
10. Mandat opisany w §9 ust. 9 delegat otrzymuje raz na cztery lata i jest on ważny na okres danej
kadencji.

§ 10
Po zakończeniu zebrania przewodniczący zebrania przekazuje niezwłocznie całą dokumentację do
siedziby właściwej miejscowo okręgowej izby aptekarskiej.
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§ 11
Mandat delegata trwa cztery lata.
Delegat przestaje pełnić swoje funkcje przed upływem kadencji jedynie w przypadku:
śmierci,
skreślenia z listy członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej,
zrzeczenia się mandatu,
odwołania przez farmaceutów tego rejonu, z którego został wybrany na delegata,
odwołania przez Podkarpacka Okręgową Radę Aptekarską w sytuacji zatajenia przez delegata
informacji o prawomocnym ukaraniu go przez Sąd Aptekarski.

§ 12
1. Zrzeczenie się funkcji delegata musi być uzasadnione i złożone na piśmie skierowanym do
miejscowo okręgowej rady aptekarskiej.
2. Odwołanie delegata na okręgowy zjazd następuje na rejonowym zebraniu bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków danego rejonu wyborczego
izby, posiadających czynne prawo wyborcze.
3. Wniosek o odwołanie delegata na okręgowy zjazd wraz z uzasadnieniem powinien być
zgłoszony do okręgowej rady aptekarskiej przez co najmniej 1/5 członków rejonu
wyborczego tego delegata.
4. Okręgowa rada aptekarska, po rozpatrzeniu wniosku, w drodze uchwały zwołuje
w terminie 14 dni zebranie rejonu wyborczego, z terenu którego wpłynął wniosek.
5. Odwołanie delegata na okręgowy zjazd przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską
następuje z urzędu z chwilą uzyskania wiadomości o zatajeniu przez niego informacji
o prawomocnym ukaraniu przez Sąd Aptekarski.. Odwołanie takie następuje w drodze
uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.
6. Odwołanie delegata na okręgowy zjazd pociąga za sobą utratę przez niego członkostwa
w organach izby aptekarskiej oraz stanowisk funkcyjnych w tych organach.

§ 13
1. Wybory uzupełniające delegata lub delegatów na okręgowy zjazd ogłasza okręgowa rada
aptekarska w przypadku odwołania delegata.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w par. 11 ust. pkt 1,2 i 3 nie przeprowadza
się wyborów uzupełniających. Okręgowy zjazd obraduje przy zmniejszonej tymi
okolicznościami liczbie delegatów.

§ 14

Niniejszy regulamin może być zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 15
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 roku.

