Protokół nr 1/VII/2016
z posiedzenia VII kadencji
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie
z dnia 11 stycznia 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 9 z 11 Członków Rady.
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 nr 2/VII/2015 z 2 posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2015 roku przez członka Rady mgr farm. Katarzynę
Podwysocką-Goszczyńską.
Członkowie ORA jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Rady tj. z dnia
28 grudnia 2015 r.
7. Sprawy organizacyjne:
a) Przedstawienie szczegółowej realizacji budżetu za okres I-XII 15r. - Skarbnik mgr farm.
Monika Jaszczak
b) Przedstawienie przygotowanych informacji, kosztorysu na temat tablic świetlnych Led oraz
reklamy Izby – mgr farm. Mariusz Pikuła
c) Przedstawienie przygotowanych kosztorysów, wyceny dotyczących wykonania teczek
firmowych (okolicznościowych), wizytówek, papieru firmowego – mgr farm. Katarzyna
Podwysocka-Goszczyńska, mgr farm. Dorota Migacz (zlecenie wykonania).
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d) Przedstawienie przygotowanego baneru reklamowego dla Izby - mgr farm. Dorota Migacz
e) Przedstawienie przez mec. Michała Kobylarza sposobu działania systemu prawniczego
zakupionego przez Izbę o nazwie Lex Apteka. Dyskusja na temat programów i ich wartości
merytorycznych , porównanie programów Lex-Farma i Lex-Wolter-Kruger.
i) Wytypowanie przez członków Rady kandydatury mgr farm. Janiny Przedpełskiej-Szerlowskiej
jako przedstawiciela Samorządu Aptekarskiego do udziału w pracach komisji opiniującej
kandydatury do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie Ochrony Zdrowia
im. dr Władysława Biegańskiego.
8. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej
przystąpili do opiniowania złożonych do Izby Aptekarskiej wniosków w sprawie:
a) przedłużenia czasu odbywania szkoleń ciągłych farmaceutów dla mgr farm. …..........
Po rozpatrzeniu wniosku Rada Aptekarska jednogłośnie postanowiła przedłużyć czas trwania
okresu edukacyjnego w/w ... na okres 12 miesięcy. tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.;
b) wydania opinii

o

udzielenie

zezwolenia

dla

…..................... na

prowadzenie apteki

ogólnodostępnej o nazwie …............ zlokalizowanej w Krzepicach, ul. …..............
Po przeanalizowaniu wniosku Rada jednogłośnie postanowiła wydać opinię negatywną u uwagi na
bliskie sąsiedztwo innych aptek ogólnodostępnych;
c)wydania opinii o udzielenie rękojmi na kierowanie apteką ogólnodostępną zlokalizowaną w
Krzepicach, ul. …....... mgr farm. …...............
Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku i stwierdzeniu zaległości w opłacaniu składek
członkowskich oraz braku udziału w szkoleniach ciągłych farmaceutów, które są przesłanką do
wydania pozytywnej opinii, Rada aptekarska postanowiła wydać negatywną opinię, na podstawie
wyników głosowania: 6 osób głosowało za wydaniem negatywnej opinii; natomiast 3 osoby
wstrzymały się od głosu;
d) wydania opinii

o

udzielenie

zezwolenia na

zlokalizowanej w Kłobucku, ul. …...............
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prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Po przeanalizowaniu wniosku Rada jednogłośnie postanowiła wydać negatywną opinie z uwagi na
bliskie sąsiedztwo innych aptek ogólnodostępnych;
e) wydania opinii o udzielenie rękojmi na kierowanie apteką ogólnodostępną zlokalizowaną
w Kłobucku ul. …........ przez mgr farm. ….....................
Po dyskusji i analizie wniosku Rada Aptekarska postanowiła jednogłośnie wydać zgodę na
udzielenie rękojmi z uwagi na opłacanie w terminie składek członkowskich, zbieranie punktów w
szkoleniach ciągłych farmaceutów oraz niekaralności zawodowej, które są przesłanką do wydania
pozytywnej opinii;
f)Wydanie opinii w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu dla mgr farm. ….............
Rada postanowiła jednogłośnie przyznać prawo wykonywania zawodu dla mgr farm.............;
9. Rozpatrzenie wniosku mgr farm. Artura Ozimka w sprawie zmiany wysokości składek
członkowskich w odniesieniu do farmaceuty bezrobotnego nie wykonującego zawodu farmaceuty
i nie zarejestrowanego w Urzędzie Pracy.
Powyższy wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu rady tj. 25 stycznia 2016.

10. Spotkanie członków Rady z przedstawicielami agencji ubezpieczeniowej ERGO-HESTIA,
którzy przedstawili ofertę grupowego ubezpieczenia czynnych zawodowo członków Naszej
Izby.
11. Sprawy pozostałe.
•

Dyskusja na temat nieuczciwej reklamy apteki w formie baneru na budynku kościelnym
oraz gazetek.

12. Zakończenie obrad.

Sporządził
Członek ORA w Częstochowie
mgr farm. Katarzyna Podwysocka-Goszczyńska
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