
Protokół z posiedzenia Rady VIII kadencji
Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

z dnia 16 grudnia 2019r.

1.  Posiedzenie  Rady  CzOIA  otworzył  Prezes  Rady  CzOIA  mgr  farm.  Przemysław
Orlikowski o godz. 17:00. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 11/11
osób.  Na  podstawie  listy  obecności  Prezes  CzOIA  stwierdził  prawomocność  obrad
posiedzenia Rady CzOIA dla ważności podejmowanych uchwał. 
 Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie mgr
farm.  Przemysław  Orlikowski  zaproponował  porządek  obrad,  który  został  przyjęty
jednogłośnie. 

2.  Według  porządku  obrad  zostały  odczytane  i  poddane  głosowaniu  projekty  uchwał
w sprawach:

 wybru Prezydium Rady  (10 głosów za, jeden wstrzymany)
 upoważnienia Prezydium do reprezentowania Rady (jednogłośnie pozytywnie)
 uposażenia Prezesa oraz OROZ VIII kadencji (jednogłośnie pozytywnie)
 powołania stałych komisji (jednogłośnie pozytywnie)
 upoważnienia dla Prezesa do podejmowania decyzji finansowych w imieniu Rady    

w określonych sytuacjach (jednogłośnie pozytywnie)
 podpisywania dotacji na rzecz samorządu finansowanej ze środków publicznych 

(jednogłośnie pozytywnie)

3.  Kolejno  poddano  analizie  wnioski  w  sprawie  przedłużenia  okresu  szkoleniowego
w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów, przypadającego na lata 2014-2018. Wnioskowało
pięć  osób.  Członkowie  Rady  z  jednym  głosem  przeciwnym  we  wszystkich  pięciu
przypadkach przychylili się większością głosów do przedstawionych wniosków.

4. Do Izby Aptekarskiej w Częstochowie od ostatniego posiedzenia wpłynęły 4 wnioski z
prośbą o wydanie rękojmi należytego prowadzenia aptek:    

- apteki ogólnodostępnej ul.Orkana 93 w Częstochowie
opinia jednogłośnie pozytywna
- apteki ogólnodostępnej ul.Herberta 2/30 w Częstochowie
opinia pozytywna przy jednym głosie wstrzymującym
- apteki "Prima" ul.Bankowa 5 w Blachowni
opinia pozytywna przy jednym głosie wstrzymującym
- apteki "Superia" ul.Okrzei 6 w Gliwicach        
opinia pozytywna przy 2 głosach wstrzymaujących   

5.  Prezes  P.Orlikowski  poddał  dyskusji  wniosek  WIF  Katowice  w  sprawie  cofnięcia
zezwolenia   na  prowadzenie  aptek  przez  spółkę  z  Częstochowy.  Ze  względu  na
ogólnikowość  przedstawionych  argumentów,  nie  popartą  konkretnymi  dowodami,
Członkowie Rady zadecydowali o wystąpieniu do Inspektoratu  w Katowicach z prośbą 
o uzupełnienie dokumentacji. 



6.  Sprawy różne:

Prezes przedstawił zebranym kalendarz posiedzeń Rady na kolejnych 6 miesięcy. 

Posiedzenie zakończyło się o godz. 19:45

protokolant
mgr inż. Izabela Łysakowska


