Informacja z 11-go posiedzenia Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
w dniu 09.08.2016

Posiedzenie otworzyła Prezes PORA pani dr Lucyna Samborska.
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady:







dr n. farm. Lucyna Samborska
mgr farm. Lidia Czyż
mgr farm. Jacek Brodziński
mgr farm. Marzanna Domka
mgr farm. Marcin Bochniarz
mgr farm. Arkadiusz Mandryk

oraz:










mgr farm.
mgr farm.
mgr farm.
mgr farm.
mgr farm.

Przemysław Szybkowski
Iza Aleksandrowicz-Gorczyca
Michał Dobrowolski
Aneta Korzeniowska-Wszołek
Jacek Kozaczuk

mgr farm. Maria Wójcik – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego
mgr farm. Witold Prokopiak – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Bogusława Szybisz – prawnik POIA

Po sprawdzeniu listy obecności pani Prezes stwierdziła kworum i przeszła do realizowania programu
posiedzenia.
W pierwszej kolejności przyjęto porządek obrad, jak również przyjęto protokół z poprzedniego
posiedzenia Rady w dniu 14.06.2016.
W następnych punktach, członkowie Rady:
 Podjęli uchwały w sprawie wydania nowego dokumentu prawo wykonywania zawodu w miejsce
utraconego i w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu trzem absolwentkom wydziałów
farmaceutycznych.


Podjęli uchwały w sprawie rękojmi dla kandydatów na kierownika apteki, oraz dla opiekuna
stażysty.



Podjęli uchwałę w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez POIA. Na mocy uchwały,
POIA będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą w następujących zakresach PKD:

47 Handel detaliczny,z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
58.1
Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania,
62.1 Działalność związana z oprogramowaniem
63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
73.1 Reklama
77 Wynajem i dzierżawa
85 Edukacja
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
94 Działalność organizacji członkowskich
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Podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu Funduszu zapomogowego. Regulamin
dostępny jest na stronie www.poia.pl
O udzielenie zapomogi mogą ubiegać się:
 farmaceuci, którzy od dnia ustanowienia regulaminu uzyskają tytuł specjalisty w
dziedzinie farmacji, lub rozpoczną (lub są w trakcie) specjalizacji z dziedziny farmacji
 farmaceuci, którzy uzyskają stopień lub tytuł naukowy,
 farmaceuci, którym choroba uniemożliwia wykonywanie zawodu farmaceuty przez okres
dłuższy niż trzy miesiące.
Podstawowymi warunkami dla rozpatrzenia wniosku są członkowstwo w POIA, oraz regularne
opłacanie składek członkowskich. Szczegółowy tryb ubiegania się o zapomogi określa Regulamin.
Wnioski należy składać osobiście w biurze POIA, lub listownie za pośrednictwem poczty (wymagany
jest własnoręczny oryginalny podpis).


Omówili sprawy związane z organizacją obchodów 25-lecia samorządu aptekarskiego, które
odbędą się w dniu 15.10.2015r. w Rzeszowie. W planie uroczystości jest msza święta w Kościele
farnym (godz. 15:00), a następnie uroczystości w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
(od 16:30). Obchody zostaną uwieńczone spektaklem teatralnym.
Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w uroczystościach.
Zapraszamy farmaceutów wraz z osobami towarzyszącymi.
W celu rejestracji uczestnictwa prosimy o kontakt z biurem POIA – email, lub telefon.



W ramach omawiania spraw różnych:
a. podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia zastępcy Sekretarza PORA, którym został pan
magister Przemysław Szybkowski
b. podjęli decyzję w sprawie harmonogramu dyżurów w powiecie ropczycko-sędziszowskim.
Po konsultacjach ze środowiskiem farmaceutów powiatu ropczycko-sędziszowskiego, jak
również opierając się na danych geograficznych i demograficznych, członkowie Rady
negatywnie zaopiniowali harmonogram proponowany przez starostwo. Według
wszelkich danych nie ma uzasadnienia do prowadzenia równoległych dyżurów w dwóch
miastach powiatu odległych o 8km, zwłaszcza zważywszy na fakt iż istnieje na
Podkarpaciu wiele miast, które są bardziej rozległe niż 8km.
c. upoważnili magistra Michała Dobrowolskiego do prowadzenia negocjacji w sprawie usług
telekomunikacyjnych dla POIA
d. negatywnie zaopiniowali propozycję organizacji szkolenia edukacyjnego w dniu
15.10.2016, jako że kolidowałoby ono z uroczystością obchodów XXV-lecia Samorządu
Aptekarskiego na Podkarpaciu.
e. omówiono zagadnienia składek członkowskich i zaległości w ich opłacaniu.

Członkowie PORA ponownie zwracają się z prośbą o terminowe opłacanie składek
członkowskich.
Przypominamy, że opłacanie składek jest obowiązkiem ustawowym farmaceutów
zrzeszonych w izbach aptekarskich.
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W sprawach dopuszczania do szkoleń internetowych (e-dukacja) farmaceutów
zalegających ze składkami, członkowie PORA podtrzymują stanowisko o nie dopuszczaniu
dłużników do szkoleń. Platforma szkoleniowa e-dukacja jest odpłatna i koszty związane
ze szkoleniem farmaceutów POIA ponosi Izba.
Zdaniem członków Rady nieuczciwym byłoby wykorzystywanie pieniędzy pochodzących
od farmaceutów regularnie opłacających składki członkowskie w celu finansowania
kosztów szkoleń i wysyłek certyfikatów osobom, które składek nie opłacają.

f.

omówiono problem z realizacją zapotrzebowania na fraxiparine

W związku z problemem z realizacją zamówień z aptek na lek fraxiparine, postanowiono
skierować pismo w tej sprawie do producenta – firmy Aspen.
g. omówiono sprawy związane z nową stroną internetową POIA. Ustalono, iż zostanie ona
uruchomiona od dnia 12.09.2016.
h. omówiono zagadnienia związane z pracą Biura POIA od dnia 01.09.2016r. w związku z
rezygnacją z pracy dotychczasowej Dyrektor Biura pani mgr Elżbiety Zwolińskiej.
informujemy, że godziny otwarcia Biura pozostają bez zmian, t.j. 08:00 – 15:00 a we
czwartki 08:00 – 16:00. Wszelkie sprawy członków Izby będą realizowane bez opóźnień.
i.

omówiono wniosek Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pana magistra Witolda
Prokopiaka i Przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego pani magister Marii
Wójcik o ustalenie wynagrodzenia za wykonywaną pracę w organach POIA. Na
posiedzeniu Rada nie podjęła decyzji o przyznaniu wynagrodzenia, z intencją
ustanowienia wynagrodzenia w następnym roku budżetowym.

j.

podjęto decyzję o zakupie Farmakopei polskiej X Suplement 2015 + CD

k. omówiono potrzebę organizacji spotkania przedstawicieli aptek z NFZ i WIF
l.

omówiono wstępnie ofertę na objęcie członków POIA usługą pomocy prawnej

m. poruszono temat organizacji wspólnej zabawy andrzejkowej dla członków POIA

Po wyczerpaniu wszystkich tematów, pani Prezes dr Lucyna Samborska dokonała zamknięcia XI
posiedzenia PORA VII kadencji.

Informację przygotował
Sekretarz PORA
mgr Marcin Bochniarz
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