Protokół nr 9/VII/2016
z posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie
w dniu 16 maja 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 6 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 z 8 posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Częstochowie w dniu 18 kwietnia 2016 przez Sekretarza - mgr farm. Mariusza Pikułę.
Członkowie ORA jednogłośnie przyjęli protokół z 8 posiedzenia VII kadencji Okręgowej
Rady Aptekarskiej w Częstochowie z dnia 18 kwietnia 2016 r.
7. Podjęto uchwałę o przesunięciu środków w preliminarzu z wynagrodzeń bezosobowych
na usługi obce i materiały.
8. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej
przystąpili do opiniowania złożonych do Izby Aptekarskiej wniosków i pism.
a) Rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia czasu odbywania szkolenia ciągłego
przez mgr farm....................
Po rozpoznaniu wniosku Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie postanowiła
jednogłośnie przedłużyć czas trwania okresu edukacyjnego ciągłego szkolenia w stosunku do
mgr farm. ….............. do 31 grudnia 2016r.

b) Rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia czasu odbywania szkolenia ciągłego przez
mgr farm. ….........
Po rozpoznaniu wniosku Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie postanowiła
jednogłośnie przedłużyć czas trwania okresu edukacyjnego ciągłego szkolenia w stosunku do
mgr farm. ….......... do 31 grudnia 2016r.
c) Rozpatrzenie wniosku w sprawie przedłużenia czasu odbywania szkolenia ciągłego przez
mgr farm. …............
Po rozpoznaniu wniosku Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie postanowiła
jednogłośnie przedłużyć czas trwania okresu edukacyjnego ciągłego szkolenia w stosunku do
mgr farm. ….............. do 31 grudnia 2016r.
d) Okręgowa Rada Aptekarska podjęła uchwałę w sprawie przyznania prawa wykonywania
zawodu farmaceuty dla mgr farm. Joanny JadwigiKrupskiej
e) Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej o nazwie ….......... złożony przez ….............
Po przeanalizowaniu wniosku Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła jednogłośnie
negatywnie zaopiniować złożony wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej zlokalizowanej w Częstochowie, ul...............
f) Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej o nazwie …...... złożony przez …................
Po przeanalizowaniu wniosku Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła jednogłośnie
negatywnie zaopiniować złożony wniosek w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej zlokalizowanej w Myszkowie, ul. …...............
g)

Rozpatrzenie

wniosku

o

udzielenie

rękojmi

należytego

prowadzenia

apteki

ogólnodostępnej o nazwie …...... zlokalizowanej w Myszkowie, ul......... przez mgr farm......
Po przedstawieniu kandydatury mgr farm. …....... na kierownika apteki ogólnodostępnej o
nazwie …....... zlokalizowanej w Myszkowie, ul. ….... Okręgowa Rada Aptekarska
postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować złożony wniosek.

h)

Rozpatrzenie

wniosku

o

udzielenie

rękojmi

należytego

prowadzenia

apteki

ogólnodostępnej zlokalizowanej w Koniecpolu, ul. …........ przez mgr farm. ….......
Po przedstawieniu kandydatury mgr farm. ….......... na kierownika apteki ogólnodostępnej
zlokalizowanej w Koniecpolu, ul. …....... Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła
jednogłośnie pozytywnie zaopiniować złożony wniosek.
i) Rozpatrzenie wniosku o udzielenie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej
zlokalizowanej w Częstochowie, ul............. mgr farm....... Pani mgr farm...... została
poproszona na posiedzenie Rady, po rozmowie w w/w rozpatrzenie wniosku przesunięto na
następne posiedzenie Rady.
9. Okręgowa Rada Aptekarska podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw
młodej farmacji przy Okręgowej Radzie Aptekarskiej w Częstochowie pod nazwą „Klub
Młodych Farmaceutów”. Na Przewodniczącego Komisji Okręgowa Rada Aptekarska
powołała mgr farm. Michała Undermana.
10. Relacja prezesa mgr farm. Przemysława Orlikowskiego - stopka Biuletynu Częstochowski
Goniec Aptekarski. Rada Aptekarska wybrała jeden z zaproponowanych projektów.
11. Przedstawienie przez vice Prezesa mgr farm. Janusza Chmielewskiego propozycji pism
do:
a) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w sprawie ramowego
programu

praktyk,

przechowywania

książki

narkotycznej

itp.

b) Urzędu Miasta w Częstochowie w sprawie utylizacji leków przeterminowanych
c) Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Katowicach w sprawie trudności w
odczytywaniu komunikatów na portalu świadczeniodawcy.
12. Sprawozdanie z prac nad stroną internetową przedstawił Wiceprezes mgr farm. Janusz
Chmielewski.
13. Relacja Prezesa mgr farm. Przemysława Orlikowskiego z posiedzenia Naczelnej Rady
Aptekarskiej, które odbyło się 5 kwietnia w siedzibie NIA w Warszawie.
14. Omówienie obecności członków Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie na
Jurajskiej Wiośnie Farmaceutów.

15. Przedstawienie przez członka Prezydium mgr farm. Mariusza Pikułę wzorów projektów,
kosztu i wykonania odznak Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
15. Zakończenie obrad

Sporządziła
Skarbnik ORA w Częstochowie
mgr farm. Monika Jaszczak

