Protokół nr 4/VII/2016
z posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie
w dniu 22 lutego 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 8 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 3 posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Częstochowie w dniu 8 lutego 2016 przez Sekretarza - mgr farm. Agnieszkę Fenig
Członkowie ORA jednogłośnie przyjęli protokół z 3 posiedzenia VII kadencji Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Częstochowie z dnia 8 lutego 2016 r.
7. Opiniowanie wniosków złożonych do Izby Aptekarskiej.
Do Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wpłynęły 2 wnioski, które zostały poddane
opiniowaniu przez Członków Okręgowej Rady Aptekarskiej.
a) Wniosek pierwszy dotyczył cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
o nazwie …. zlokalizowanej w …..........., który został wydany na rzecz …..................
W dniu 02.02.2016 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wystosował do
Członków Rady Aptekarskiej pismo z wnioskiem o udzielenie opinii

w sprawie cofnięcia

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie …....... w …............., udzielonego
….............
W przedstawionym piśmie ŚlWIF poinformował, że z posiadanych przez niego informacji wynika,
iż w przedmiotowej aptece prowadzony był wbrew przepisom ustawy Prawo farmaceutyczne, obrót
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hurtowy produktami leczniczymi, polegający na ich odsprzedawaniu do nieujawnionych przez
przedsiębiorcę innych nieuprawnionych podmiotów, co stanowi naruszenie przepisów art. 72 ust 3
w zw. z art. 96 ust. 1 w/w ustawy.
Po przeanalizowaniu powyższego wniosku Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła jednogłośnie
wydać opinię pozytywną w sprawie cofnięcia zezwolenia................
b) Wniosek drugi dotyczył wydania decyzji w sprawie udzielenia rękojmi należytego
prowadzenia apteki ogólnodostępnej o nazwie …............ zlokalizowanej w …..............., przez
mgr farm. …..........
Po przedstawieniu kandydatury mgr farm. …........ na kierownika apteki ogólnodostępnej,
Okręgowa Rada Aptekarska postanowiła pozytywnie zaopiniować złożony wniosek, przy jednym
głosie wstrzymującym.
8. Dyskusja w sprawie pełnienia dyżurów przez Apteki ogólnodostępne w w Powiecie kłobuckim
Na posiedzeniu podjęto także dyskusję dotycząca zmiany harmonogramu dyżurów aptek
w powiecie kłobuckim.
Głównym powodem, dla którego rozpoczęto całą dyskusję było skierowane do starosty
powiatowego Kłobucka pisma wystosowanego przez właścicieli aptek w Kłobucku z wnioskiem
o konieczność pełnienia dyżurów także przez dwie nowo otwarte apteki i uwzględnienie ich
w harmonogramie dyżurów na rok 2016, mimo iż dnia 8 lutego tego roku została podjęta Uchwała
nr 16/VII/2016 w sprawie stanowiska ORA w zakresie opiniowania przedkładanych projektów
rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych, która nie uwzględniania nowo otwartych aptek w
harmonogramie dyżurów.
Mgr J. Stojek - Chcieliśmy żeby dwie nowo otwarte apteki w Kłobucku pełniły dyżury w tym roku
a nie dopiero w przyszłym.
Mgr M. Pikuła – odpuszczamy aptece na rok żeby mogła za rok być ujęta w harmonogramie.
Mgr J. Chmielewski - Dyżury to swojego rodzaju relikt natomiast czasy się zmieniły. Nie chcemy
żeby w ogóle apteki pełniły dyżury.
Mgr P. Orlikowski - Starostwo ma taki przepis i chce zabezpieczyć ludność w dyżury.
Dodatkowo została poruszona kwestia pełnienia dyżurów naprzemiennie w Kłobucku i Krzepicach.
Z propozycją ustalenia harmonogramu wspólnego dla Kłobucka i Krzepic wystąpił Prezes Izby –
mgr P. Orlikowski.
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Żeby naprzemiennie pełnić dyżury przez Krzepice i Kłobuck sprawa została poruszona na dwóch
radach.
Nie ma sensu jechać z Krzepic do Kłobuka po lek jeśli można jechać do Częstochowy, starostwo się
nie zgodzi - brzmiała odpowiedz Mgr J. Stojka,
Mgr P. Orlikowski -W Krzepicach jest całodobowa opieka medyczna dlatego Starostwo podjęło
decyzję o dyżurach. Zaproponowałem takie rozwiązanie, żeby Wam było lepiej.
Mgr J. Stojek - Są próby żeby jedna apteka była dyżurującą.
Powyższa dyskusja wzbudziła tak dużo emocji, że zdecydowanie podzieliła obecnych na
posiedzeniu rady Członków a także pochłonęła większość przeznaczonego na to czasu.
W związku z powyższym zaszła konieczność przełożenia jej na późniejsze posiedzenie Rady.
9. Ustalenie harmonogramu dyżurów pełnionych przez Członków Rady Aptekarskiej.
Dyżury pełnione będą w okresie od 7 marca do 13 czerwca 2016 r. w każdy poniedziałek między
godz. 15-17.
Harmonogram dyżurów przedstawia się następująco;
07.03 - mgr farm. Adam Kwapisz
14.03 - mgr farm. Agnieszka Fenig
21.03 - mgr farm. Anna Knop
04.04 - mgr farm. Dorota Migacz
11.04 - mgr farm. Przemysław Orlikowski
18.04 - mgr farm. Janina Przedpełska-Szerlowska
25.04 - mgr farm. Janusz Chmielewski
09.05 - mgr farm. Mariusz Pikuła
16.05 - mgr farm. Przemysław Orlikowski
23.05 - mgr farm. mgr farm. Piotr Stojek
30.05 - mgr farm. mgr farm. Katarzyna Podwysocka-Goszczyńska
06.06 - mgr farm. Monika Jaszczak
13.06 - mgr farm. Przemysław Orlikowski
10. Podjęcie uchwały w sprawie renowacji zabytkowych mebli znajdujących się w siedzibie
Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Ofertę dotycząca renowacji mebli złożyła tylko jedna firma Sławstyl.
Złożona przez powyższą firmę oferta dotyczyła zarówno renowacji jak i odrobaczywienia
zabytkowych mebli i opiewała na kwotę 2,5 tys brutto.
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Po krótkiej dyskusji, która dotyczyła głównie kwoty usługi Rada Aptekarska wyraziła zgodę na
renowację mebli, przy dwóch głosach wstrzymujących.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania przez CzOIA VII Konferencji Naukowej z cyklu
„Forum Wiedzy Farmaceutycznej” organizowanej przez Polskie Towarzystw Farmaceutyczne
Oddział w Częstochowie.
Pismo w sprawie dofinansowania VII Konferencji Naukowej dla farmaceutów z cyklu „Forum
Wiedzy Farmaceutycznej” złożyła w imieniu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddziału
w Częstochowie mgr farm. Agnieszka Fenig.
Powyższa Konferencja odbędzie w dniach 4-6 marca 2016 w Zakopanym.
Po przedyskutowaniu wniosku obecni na posiedzeniu Członkowie Rady postanowili przeznaczyć
kwotę w wysokości 4.000 zł na dofinansowanie Konferencji ”Forum Wiedzy Farmaceutycznej”,
przy jednym głosie wstrzymującym.
12. Przedstawienie propozycji zmiany strony internetowej Częstochowskiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej oraz wysokości kosztów z tym związanych - Mgr farm. Janusz Chmielewski.
Mgr J. Chmielewski przedstawił dwie propozycje; pierwsza dotyczyła zmiany strony głównej
naszej izby aptekarskiej, druga natomiast dotyczyła odnowienia grafiki strony.
Wycena w/w zmian została określona przez wykonawcę na kwotę do 900 zł brutto w sytuacji, gdy
konieczne będzie dokonanie bardzo wielu prac, jeśli tych będzie mniej wykonawca może zejść
z ceny.
Przedstawione przez Pana mgr J. Chmielewskiego propozycje spotkały się z dużym uznaniem
i akceptacją wszystkich zebranych w dniu posiedzenia Członków Rady aptekarskiej, w związku
z powyższym wstępnie podjęto już decyzje dotyczące koloru i układu strony.
13. Zakończenie obrad.
Sporządził
Sekretarz ORA w Częstochowie
mgr farm. Agnieszka Fenig
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