Informacja z 12-go posiedzenia Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 14.12.2016r.
W posiedzeniu PORA uczestniczyli członkowie PORA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
oraz:
•
•
•

dr Lucyna Samborska - Prezes PORA
mgr Marcin Bochniarz
mgr Jacek Brodziński
dr Lidia Czyż
mgr Marzanna Domka
mgr Aneta Korzeniowska-Wszołek
mgr Arkadiusz Mandryk
mgr Przemysław Szybkowski
mgr Jacek Kozaczuk
mgr Anna Pliś-Grymanowska - Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr Maria Wójcik - Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego
mgr Bogusława Szybisz - prawnik POIA

Posiedzenie otworzyła pani Prezes dr Lucyna Samborska. Po sprawdzeniu listy obecności pani Prezes
stwierdziła kworum i przeszła do realizowania programu posiedzenia.
W pierwszej kolejności pani Prezes przedstawiła proponowany porządek obrad. Pani Prezes poprosiła
o ewentualne propozycje dodatkowych punktów do porządku obrad. Pani mgr Marzanna Domka, w
imieniu grupy członków Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, zgłosiła pisemny wniosek o
dokonanie zmian w składzie Prezydium PORA. Po żywej dyskusji wniosek o zmianę porządku obrad
został przyjęty.
Powołano Komisję Skrutacyjną celem przeprowadzenia głosowań. W wyniku wyborów z Prezydium
PORA i z funkcji Zastępcy Prezesa odwołana została pani dr Lidia Czyż. W kolejnych głosowaniach
Zastępca Prezesa został mgr Marcin Bochniarz, stanowisko Sekretarza objął mgr Przemysław
Szybkowski, dodatkowo skład Prezydium PORA uzupełniony został o pana magistra Michała
Dobrowolskiego.
W związku z wynikami wyborów - członkowie PORA podjęli uchwały:
•
•
•

w sprawie: uzupełnienia i zmiany składu Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Rzeszowie
w sprawie składu Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/VII/2016 Podkarpackiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia zakresu uprawnień i
obowiązków Zastępców Prezesa Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

W dalszej kolejności członkowie Rady:
♦ Dokonali podsumowania obchodów XXV-lecia POIA
♦ Omówili kwestie współpracy POIA z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem
Farmaceutycznym.
Współpraca ma dotyczyć m.in. weryfikacji przestrzegania prawa przez przedsiębiorców
prowadzących apteki - zwłaszcza w zakresie przepisów antykoncentracyjnych (1%), oraz

przestrzegania zakazu reklamy aptek. Członkowie PORA postanowili dokonać zakupu
subskrypcji usługi wspomagającej wyszukiwanie powiązań kapitałowych pomiędzy
przedsiębiorstwami. Finalizacja zakupu planowana jest na styczeń 2017 roku.
W zakresie reklamy aptek, PORA przypomina iż dopuszczalne jest jedynie publiczne
informowanie o lokalizacji i godzinach otwarcia apteki. Ogłoszenia zawierające inne treści
dotyczące aptek są reklamą i stanowią wyraz łamania prawa.
Apelujemy do Kierowników aptek łamiących zakaz reklamy o zaniechanie tego procederu.
Przypominamy, iż to właśnie Kierownik Apteki jest odpowiedzialny za należyte
prowadzenie apteki.
♦ Omówili sprawy dotyczące członków PORA:
o podjęli decyzję intencyjną w sprawie przystąpienia do organizowanego przez NIA
ubezpieczenia OC farmaceutów. Ubezpieczenie OC pokrywane byłoby z istniejących
składek członków POIA (bez dodatkowych kosztów dla farmaceutów w stosunku do stanu
obecnego). Po zakończeniu negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi przedstawimy
Państwu szczegóły zakresu ubezpieczenia.
o podjęli uchwały w sprawie przedłużenia okresu edukacyjnego dla trojga farmaceutów.
Przypominamy, że członkowie Rady nie mają prawnej możliwości przedłużenia okresu
edukacyjnego, któremu upłynął termin! Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o
przedłużenie okresu edukacyjnego przed jego końcem!
o Podjęli uchwałę w sprawie przyznania Prawa Wykonywania Zawodu
o Podjęli uchwały w sprawie udzielenia rękojmi należytego prowadzenia apteki
o Podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia przyznania Medalu XXV-lecia Samorządu
Aptekarskiego przez Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską
♦ Omówili kwestię dalszego rozwoju strony www.poia.pl, oraz przyjęli regulamin strony www i
działu ogłoszeń.
W najbliższym czasie strona www.poia.pl uzupełniona zostanie o sekcję dotyczącą farmacji
szpitalnej, oraz sekcję dotyczącą szkoleń. Wprowadzone zostaną również opłaty za umieszczanie
ogłoszeń. Opłaty nie będą pobierane od opłacających składki członków POIA.
♦ Omówiono sprawy związane z organizacją pracy Biura POIA, m.in. kwestie zaopatrywania w
materiały biurowe, oraz potrzebę zatrudnienia nowej osoby na zastępstwo za pracownika Biura
przebywającej na zwolnieniu lekarskim.
♦ Podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu komisji ds. nauki i szkolenia w związku z wcześniejszą
rezygnacją pani dr Lidii Czyż z pracy w tej komisji.
♦ Omówiono sprawy różne:
o planowaną organizację aptekarskiego balu karnawałowego
o sprawy związane z kształtem i treścią Biuletynu Informacyjnego POIA
o dyskutowano pomysł pana magistra Przemysława Szybkowskiego polegający na
utworzeniu grupy dyskusyjnej omawiającej tematy merytoryczne z zakresu farmacji,
o dyskutowano nad profilem działalności gospodarczej w kontekście propozycji pana
magistra Przemysława Szybkowskiego aby POIA zaangażowała się w produkcję aplikacji
mobilnych wspierających pacjentów, oraz w organizację grupy zakupowej dla
podkarpackich aptekarzy,

o
o

o

podjęto decyzję o zamknięciu Biura POIA w dniu 23.12.2016 ze względu na konieczność
rozliczenia nadgodzin pani Kierownik Biura mgr Weroniki Antoniewicz,
omówiono propozycję harmonogramu pracy aptek w powiecie ropczycko-sędziszowskim.
PORA nadal stoi na stanowisku, iż wymóg prowadzenia dyżuru nocnego i świątecznego w
dwóch nieodległych od siebie miastach powiatu nie jest podyktowany koniecznością
zabezpieczenia dostępu ludności do leków. Członkowie PORA kolejny raz wyrazili
negatywną opinię w stosunku do proponowanej uchwały Rady Powiatu ropczyckosędziszowskiego,
podjęto decyzję o przeprowadzeniu niewielkiego remontu pomieszczeń biurowych,

Po wyczerpaniu wszystkich tematów, pan Prezes dr Lucyna Samborska złożyła zebranym życzenia
świąteczne, po czym dokonała zamknięcia 12-go posiedzenia PORA VII kadencji w dniu 14.12.2016.
Opracował: mgr farm. Marcin Bochniarz

