
Informacja z IX posiedzenia Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. 

W dniu 14.06.2016 roku o godzinie 16.00 odbyło się posiedzenie Podkarpackiej Okręgowej 

Rady Aptekarskiej VII kadencji w siedzibie POIA przy ulicy Jagiellońskiej 23/5 w Rzeszowie. Obradom 

przewodniczyła Prezes PORA dr farm. Lucyna Samborska, a obecnych na spotkaniu było 8 członków 

Rady: mgr Iza Aleksandrowicz-Gorczyca, mgr Marzanna Domka, mgr Lidia Czyż, mgr Jacek Brodziński, 

mgr Arkadiusz Mandryk, mgr Przemysław Szybkowski, mgr Marcin Bochniarz i mgr Michał 

Dobrowolski. 

Podczas posiedzenia troje nowych magistrów farmacji odebrało uroczyście prawa 

wykonywania zawodu. Na początku obrad pani Prezes zgodnie z uchwałą 17/VII/2016 PORA 

przekazała do akt osobowych pracowników biura na ręce pani Dyrektor dokumenty dotyczące 

restrukturyzacji zatrudnienia pracowników izby. W ramach restrukturyzacji z pracownikami biura izby 

zostały zawarte stosowne porozumienia.  

Podjęto uchwały w sprawie wydania prawa wykonywania zawodu oraz rękojmi dla aptekarzy 

kandydujących na stanowiska kierownicze. 

Omawiano tematy związane z organizacją 25–lecia izby. Członkowie PORA powołali komitet, 

który zajmie się organizacją jubileuszu. Planowany termin obchodów będzie około października. 

Na posiedzenie PORA zaproszona była przewodnicząca komisji ds. szkoleń dr n. farm. Natasza 

Staniak. Przygotowała ona podsumowanie dotychczasowych szkoleń oraz omówiła wyniki ankiety, 

która została przeprowadzona dotyczącą szkoleń. Ankieta dostarczyła bazę danych z adresami 

mailowymi do ponad trzystu członków izby, co zdecydowanie usprawniło informowanie farmaceutów 

drogą mailową o planowanych szkoleniach.  

Kolejnym omawianym tematem było założenie działalności gospodarczej przez POIA. 

Zaproszony prawnik wyjaśnił, że samorząd zawodowy może podjąć działalność tylko w granicach 

swoich obowiązków ustawowych, wynikających z ustawy o izbach aptekarskich.  

W sprawach różnych rada podejmowała kilka tematów: 

a) Rozpatrywano pismo jednego z członków Izby do skarbnika POIA w sprawie informacji o 

wynagrodzeniach pracowników biura oraz osób funkcyjnych w POIA. 

b) Rozpatrywano pismo jednej z członkiń POIA, która odczuwa zaniepokojenie, tym, że 

członkowie obecnej kadencji PORA krytykowali poprzedników oraz, że wiele czasu aktualna 

rada poświęca na sprawy integracji środowiska. 

Obydwu osobom zostały przygotowane odpowiedzi indywidualne. 

c) Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Przewodnicząca Okręgowego Sądu 

Aptekarskiego działający przy naszej izbie wystosowali pismo do Rady o wynagrodzenie za 

sprawowaną funkcję. 



d) Zawody żeglarskie organizowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie. Rada wyraziła 

zdanie, że będzie możliwość dofinansowania udziału dla trzech załóg z naszej izby. 

e) Rajd rowerowy Rzeszów – Bachórz z przejazdem kolejką wąskotorową i wykładem z historii 

farmacji planowany będzie na wrzesień. 

f) Po majowym sukcesie został wniesiony pomysł organizacji kolejnego rajdu w Bieszczady. 

 

 

Informację przygotował 

Mgr farm. Przemysław Szybkowski 

  

 


