Protokół nr 14/VII/2016
z posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie
w dniu 10 października 2016 roku

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie - mgr farm.
Przemysława Orlikowskiego.
2. Powitanie gości.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad posiedzenia ORA dla ważności podejmowanych uchwał, na
podstawie obecności Członków Rady.
W dniu obrad ORA obecnych było 7 z 11 członków Rady (lista obecności w załączeniu).
4. Zaproponowanie porządku obrad przez Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie
- mgr farm. Przemysława Orlikowskiego.
5. Przyjęcie porządku obrad przez Członków ORA.
6. Odczytanie protokołu z 13 posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Częstochowie w dniu 19 września 2016 - sekretarz Agnieszka Fenig
Członkowie ORA jednogłośnie przyjęli protokół z 13 posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Częstochowie 19 września 2016 r.
7. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej
przystąpili do opiniowania wniosków i pism złożonych do Izby Aptekarskiej.
a) Rozpatrzenie wniosku o udzielenie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej
…........ zlokalizowanej w 42-713 Kochanowicach przy ul. …..... dla kandydatki - mgr farm.
…........
Po przedstawieniu kandydatury Pani mgr farm. …...... na kierownika apteki ogólnodostępnej ….....
zlokalizowanej w 42-713 Kochanowicach przy ul. …........ Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła
jednogłośnie pozytywnie zaopiniować złożony wniosek
(Uchwała nr 92/VII/kier./34/2016 w załączeniu).
b) Rozpatrzenie wniosku o udzielenie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej
…..... zlokalizowanej w 56-500 Syców przy ul. …...... dla kandydata - mgr farm. …......
Po przedstawieniu kandydatury Pana mgr farm. …....... na kierownika apteki ogólnodostępnej
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…........ zlokalizowanej w Sycowie przy ul. …...... Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła
jednogłośnie za zaopiniować złożony wniosek
(Uchwała 93/VII/kier./35/2016 w załączeniu).
c) Rozpatrzenie wniosku o udzielenie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej
….... zlokalizowanej w 42-202 Częstochowa przy ul. …...... dla kandydatki - mgr farm. …......
Po przedstawieniu kandydatury Pani mgr farm. …...... na kierownika apteki ogólnodostępnej ….......
zlokalizowanej w Częstochowie przy ul. …........ Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła
jednogłośnie pozytywnie zaopiniować złożony wniosek
(Uchwała 94/VII/kier./36/2016w załączeniu).
d) Rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia prowadzenia apteki ogólnodostępnej …........
zlokalizowanej w 42-300 Myszków przy ul. ….... przez Panią …....
Po przeanalizowaniu wniosku Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła negatywnie przy 2
wstrzymujących zaopiniować złożony wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej …..... zlokalizowanej w Myszkowie przy ul. …....... (Uchwała
95/VII/zezw./10/2016w załączeniu).
e) Rozpatrzenie wniosku o udzielenie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej
…....... zlokalizowanej w 42-300 Myszków przy ul. …........ dla kandydatki - mgr farm. …......
Po przedstawieniu kandydatury Pani mgr farm. ….... na kierownika apteki ogólnodostępnej ….......
zlokalizowanej w Myszkowie przy ul. …......... Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła
pozytywnie zaopiniować złożony wniosek
(Uchwała 96/VII/kier./37/2016 w załączeniu).
f) Rozpatrzenie wniosku ŚUM w Katowicach w sprawie wydania opinii dotyczącej Pani mgr
…......mającej sprawować opiekę nad 6-cio msc. praktyką zawodową studentów VI roku kierunku
farmacja
Po przedstawieniu kandydatury Pani mgr farm. …..... na opiekuna praktyk zawodowych dla
studentów VI roku farmacji, Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła jednogłośnie pozytywnie
zaopiniować złożony wniosek
(Uchwała 97/VII/2016 w załączeniu).
i) Rozpatrzenie pisma Pani mgr farm. …...... z dnia 1 października 2016r w sprawie zwolnienie z
obowiązku opłacania składek członkowskich z tytuły braku czynnego wykonywania zawodu.
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Po rozpatrzeniu pisma mgr farm …....... z dnia 01.10.2016r. Okręgowa Rada Aptekarska Aptekarska
w Częstochowie postanawia obniżyć wysokość należnych składek członkowskich od dnia
1.10.2016 r. na kwotę 10 zł (słownie: dziesięć złotych) miesięcznie do dnia podjęcia przez mgr
farm. …........czynnego wykonywania zawodu farmaceuty.
(Uchwała nr 98/VII/2016 w załączeniu).
8.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży elementów wyposażenia Izby na podstawie wniosku
złożonego przez mgr farm. ….... w dn. 19.09.2016 r. w sprawie chęci nabycia krzeseł
znajdujących się w majątku tut. Izby.
Po rozpatrzeniu powyższego wniosku oraz mając na uwadze fakt, że krzesła te nie są one
wykorzystywane do bieżącej działalności Izby, Okręgowa Rada Aptekarska Aptekarska w
Częstochowie postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż przedmiotowych krzeseł za kwotę 60 zł
(Uchwała nr 99/VII/2016 w załączeniu).
9. Sprawy bieżące oraz sprawy pozostałe Izby
a) Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia CzOIA do Śląskiego Forum Samorządów Zawodów
Zaufania Publicznego
Zebrani w dniu posiedzenia członkowie rady jednogłośnie wyrazili chęć wstąpienia do CzOIA do
Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
b)Powołanie Komitetu Organizacyjnego w sprawie obchodów 25-lecia Częstochowskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej.
W związku ze zbliżającymi się obchodami 25-lecia CzOIA w dniu posiedzenia powołano Komitet
Organizacyjny w składzie:
Katarzyna Goszczyńska – upominki
Piotr Stojek - sponsorzy
Adam Kwapisz – sponsorzy
Janusz Chmielewski – multimedia
Agnieszka Fenig – kontakt z mediami
Dorota Migacz – katering
Dominika Rajczyk -Wrona – poprowadzi
Agnieszka Ciura – katering
c) Przedstawienie ofert na realizację reportażu z obchodów Jubileuszu XXV-lecia Odrodzonego
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Samorządu Aptekarskiego organizowanego w Warszawie przez Naczelną Izbę Aptekarską w dniu
9 listopada 2016 r.
Rada wstrzymała się z podjęciem decyzji w kwestii ostatecznego wyboru autorów reportażu z
obchodów 25-lecia samorządu aptekarskiego w Warszawie do następnego posiedzenia Rady
przewidzianego na 24 października.
d) Korespondencja z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym - V-ce Prezes J. Chmielewski.
Mgr Janusz Chmielewski przedstawił dwa ważne problemy poruszone ostatnio w pismach do WIFu
Sprawa pierwsza dotyczyła kwestii przechowywania książek narkotycznych w sytuacji utraty zgody
na prowadzenie Apteki (zamknięcia Apteki)
WIF w odpowiedzi na pismo poinformował o tym, że przedsiębiorca ma obowiązek nawet w
przypadku zamknięcia apteki na przechowywania książek narkotycznych jeszcze przez okres 5 lat
od zakończenia działalności.
Sprawa druga dotyczyła kryteriów jakie powinien spełniać opiekun stażu (staże półroczne)
W tym przypadku Nadzór niestety nie udzielił już odpowiedzi.
W związku z powyższym mgr J. Chmielewski zaproponował utworzenie listy Aptek, które mogą
przyjmować stażystów, tak żeby wyjść naprzeciw studentom i żeby ułatwić im odbycie w/w stażu.
Padła również propozycja poruszenia powyższego problemu na łamach "Częstochowskiego Gońca
Aptekarskiego" co przyjęto z ogólną akceptacją.
W sytuacji, kiedy taka lista powstanie, zostanie ona umieszczona w w/w gazecie aptekarskiej
e) Przedstawienie uwag dotyczących nowelizacji ustawy refundacyjnej – V-ce Prezes mgr J.
Chmielewski
Mgr J. Chmielewski przedstawił najważniejsze propozycje do nowelizacji ustawy refundacyjnej;
1) lek może być skreślony z listy leków ministerialnych w przypadku braku jego dostępności na
rynku
2) wprowadzenie kar za zmniejszenie sprzedaży ilości leku przez producenta w stosunku do ilości
wcześniej przez niego określonych
3) zmiany listy leków 4 razy do roku – 1 raz na kwartał
10. Uroczyste ślubowanie oraz odbiór Prawa Wykonywania Zawodu przez mgr farm. Marzenę
Holik, która była nieobecna podczas uroczystości wręczenia PWZ na Jurajskiej Wiośnie
Farmaceutów

11. Zakończenie obrad

4

Sporządził
Sekretarz ORA w Częstochowie
mgr farm. Agnieszka Fenig
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