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Członkowie Komisji Aptek Szpitalnych, 

Zakładowych i Działów Farmacji 

 

XIII Sesja Szkoleniowa Komisji Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji 

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy ! 

 

Uprzejmie informujemy, iż XIII Sesja Szkoleniowa Komisji Aptek Szpitalnych, 

Zakładowych i Działów Farmacji odbędzie się w Rucianem Nidzie w Hotelu Nidzkim 

(ul. Nadbrzeżna 1),  w dniach od 21 do 23 września 2018 r. (od piątku do niedzieli). 

Poświęcona będzie prowadzeniu i zarządzaniu apteką szpitalną wg nowoczesnych 

standardów. Za udział w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych będzie można uzyskać 

ok. 12 punktów edukacyjnych. 
 

Zbiórka w dniu wyjazdu (piątek 21 września) o godz. 15.00 przed siedzibą Izby                 

przy ul. Żeromskiego 77 w Warszawie.  

Wyjazd autobusu o godz. 15.30. 

W niedzielę wyjazd do Warszawy po obiedzie ok. godz. 14.00 - 14.30. 
 

Dla członków OIA w Warszawie opłata za udział w Sesji wynosi 123 zł . 

(Pełny koszt wynosi 550,- zł) 
 

Zgłoszenia na sesję prosimy przesyłać mailem na adres: anna.skolek@oia.waw.pl  

najpóźniej  do wtorku 31 lipca.  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
 

Opłaty gotówką   (123 zł.) przyjmowane będą  do piątku  3 sierpnia  br.  

Brak opłaty w powyższym terminie uważany będzie za rezygnację z udziału w sesji. 
 

W drugiej połowie lipca ramowy program Sesji będzie zamieszczony na  stronie 

internetowej  www.warszawa.oia.org.pl w zakładce „aktualności”. Szczegółowy program 

otrzymają Państwo w dniu wyjazdu. 
 

Przed złożeniem karty zgłoszenia prosimy o uregulowanie składek członkowskich                   

(co najmniej do sierpnia  2018 r.) gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto:  

   21 1240 1138 1111 0000 0209 2153  

Kwotę zaległości można sprawdzić telefonicznie u p. Bożeny Olech (tel. 785  66 - 55 – 17)  

UWAGA !!! W związku z  wyjazdem na XIII Sesję Szkoleniową,  we wrześniu  nie 

odbędzie się czwartkowe spotkanie  Komisji. 

   

Przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych     Prezes 

       Zakładowych i Działów Farmacji    Okręgowej Rady Aptekarskiej 

          

mgr farm. Adam Borowy         mgr farm. Michał Byliniak 

 

Załącznik: 

 - karta zgłoszenia  na Sesję 
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