
Zjazd Delegatów 
 
W dniach 26–28 października 2012 r. w Targanicach /k Andrychowa odbył się 
pierwszy w VI Kadencji coroczny zjazd sprawozdawczy Delegatów Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Krakowie.  
Na ogólną liczbę 112 Delegatów, w tegorocznych obradach uczestniczyło 73 naszych 
koleżanek i kolegów farmaceutów. 
Oczekiwany z dużym zainteresowaniem Zjazd odbył się tym razem w ośrodku   
szkoleniowo-wypoczynkowym „Kocierz”, znajdującym się w odległości ok. 70 km. od 
Krakowa. 
Wolą delegatów obrady prowadziła nasza koleżanka mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran 
wraz z kolegą mgr farm. Sebastianem Janikiem. 
Po przyjęciu porządku obrad, ukonstytuowaniu się stosownych komisji rozpoczęły się 
obrady plenarne. 
Jako pierwsza głos zabrała nasza Pani Prezes mgr farm. Barbara Jękot. W swoim 
sprawozdaniu omówiła blaski i cienie pierwszego roku swojej kadencji jako Prezesa 
OIA w Krakowie. 
Przypomniała jak trudną drogę przebył nasz samorząd zawodowy w ciągu ostatnich 12 
miesięcy. 
Kolejnym, który zabrał głos, był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mgr farm. 
Wojciech Stępień. Jego wystąpienie było przyczynkiem do dyskusji nad 
funkcjonowaniem Izby, a zakończyło się udzieleniem absolutorium, o które 
wnioskował Przewodniczący. 
Delegaci przyjęli również sprawozdania z działalności Okręgowej Rady, Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Aptekarskiego. 
Kolejny dzień obrad rozpoczął się od wystąpień zaproszonych gości. Po raz pierwszy 
w naszym zjeździe uczestniczył Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej dr Grzegorz 
Kucharewicz (omówienie jego wystąpienia na stronie internetowej NIA), nasz 
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Józef Łoś, przedstawiciele Izby 
Lekarskiej oraz Pielęgniarskiej, a także sponsorzy zjazdu z Prezesem krakowskiej 
Farminy p. Wojciechem Świderskim na czele. 
Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński przedstawił zebranym referat 
„blaski i cienie ustawy refundacyjnej”, w którym omówił najważniejsze problemy, z 
którymi boryka się środowisko aptekarskie w kontaktach z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 
W godzinach popołudniowych delegaci przyjęli zmianę roku obrotowego poprzez 
przyjęcie roku kalendarzowego jako roku obrotowego, co wiązało się z przyjęciem 
budżetu na okres 15 miesięcy. 
W wyniku merytorycznej dyskusji przyjęto wolą delegatów budżet na okres 1.10.2012-
31.12.2013 w formie zaproponowanej przez Skarbnika Izby. 
 
 

Sekretarz ORA w Krakowie 
 

mgr farm. Piotr Zając 


