Protokół nr 13/VII/2016
z posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie
w dniu 19 września 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 12 posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Częstochowie w dniu 18 lipca 2016 - sekretarz Agnieszka Fenig
Członkowie ORA jednogłośnie przyjęli protokół z 12 posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Częstochowie 18 lipca 2016 - 2016 r.
7. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej
przystąpili do opiniowania wniosków i pism złożonych do Izby Aptekarskiej.
a) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2017 roku na podstawie pisma z dnia
31.08.2016r. nr EZK. 8031.6.2016 wystosowanego przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie do
do CZOIA.
Po dokonaniu wnikliwej analizy przedstawionego rozkładu Okręgowa Rada Aptekarska w
Częstochowie jednogłośnie postanowiła wydać negatywną opinię w w/w sprawie
(Uchwała nr 88/VII/2016 w załączeniu).

1

b)Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w zakresie rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego w 2017 roku na podstawie pisma
Z.8023.037.2016 z dnia 2-go września 2016 r wystosowanego przez Starostwo Powiatowe w
Kłobucku do CZOIA.
Po dokonaniu wnikliwej analizy przedmiotowego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu kłobuckiego, Okręgowa Rada Aptekarska w Częstochowie jednogłośnie
postanowiła wydać negatywną opinię w powyższej sprawie.
(Uchwała nr 89/VII/2016 w załączeniu).
c) Rozpatrzenie wniosku o udzielenie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej
…... zlokalizowanej w Kamyku ….. dla Pani mgr farm. ….......
Po przedstawieniu kandydatury Pani mgr farm. ….......... na kierownika apteki ogólnodostępnej
…....... zlokalizowanej w Kamyku …. Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła jednogłośnie
pozytywnie zaopiniować złożony wniosek
(Uchwała nr 90/VII/kier./32/2016 w załączeniu).
d) Rozpatrzenie wniosku o udzielenie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej
.............. zlokalizowanej w Koloni Poczesnej ….. dla Pani mgr farm. …..
Po przedstawieniu kandydatury Pani mgr farm. …... na kierownika apteki ogólnodostępnej ….........
zlokalizowanej w Koloni Poczesnej przy ul. …........., Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła
pozytywnie zaopiniować złożony wniosek przy jednym głosie wstrzymującym.
(Uchwała nr 91/VII/kier./33/2016 w załączeniu).

8. Sprawy pozostałe
a) Przedstawienie stanowiska Mecenasa oraz Skarbnika Izby w sprawie zaległości w opłacaniu
składek członkowskich oraz ich ściągalności na podstawie rozesłanych „wezwań do zapłaty”- dr
Michał Kobylarz
b) Podjęcie wstępnych ustaleń dotyczących obchodów 25-lecia Samorządu Aptekarskiego, które
odbędą się 9 listopada w Warszawie oraz wskazanie osób, które zostaną nagrodzone w tym dniu
za całokształt pracy na rzecz Izby Aptekarskiej.
Z uwagi na fakt, iż podczas uroczystości obchodów 25-lecia Samorządu Aptekarskiego możliwe
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będzie wręczenie nagród za całokształt pracy na rzecz Izby tylko 12 członkom CzOIA, zebrani na
posiedzeniu członkowie rady postanowili,, iż w Warszawie odbiorą nagrody członkowie z
największy stażem działalności na rzecz Izby, natomiast pozostali członkowie odbiorą nagrody w
Częstochowie podczas obchodów 25 - lecia Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
c)Podjęcie dyskusji w sprawie zapłaty przez CzOIA należności w wysokości 60 tyś zł. wynikającej
z Postanowienia Sądu z dnia 19 lipca 2016r (Sygn. Akt VI Ca 980/15)
Członkowie Rady Aptekarskiej podjęli decyzję w sprawie uregulowana należności w wyznaczonym
przez Sąd terminie.
d) Przedstawienie przez Presesa CzOIA stanowiska NIA w sprawie suplementów diety, a przede
wszystkim ich reklamy.
Zebrani na Posiedzeniu Członkowie Rady stwierdzili, że reklamy dotyczące suplementów diety nie
powinny wskazywać na ich właściwości lecznicze, natomiast z całą pewnością suplementy diety
należy pozostawić w sprzedaży aptecznej, ponieważ tylko w aptekach zatrudniony jest personel
fachowy świadczący uługi farmaceutyczne mogący udzielić pacjentowi fachową i rzetelną
informację dotyczącą stosowania suplementów diety, prawidłowego ich dawkowania, a także
możliwości łączenia w danej farmakoterapii, tak aby zapewnić bezpieczeństwo ich stosowania.
9. Zakończenie obrad

Sporządził
Sekretarz ORA w Częstochowie
mgr farm. Agnieszka Fenig
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