
UCHWAŁA NR VIII/ 468 /2022 

Okręgowej Rady Aptekarskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

 
w sprawie zwołania XXXVII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie 

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1850) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Zwołuje się XXXVII Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w 

Warszawie, zwany dalej „Zjazdem”, w sobotę 4 lutego 2023 r. w Warszawie w Narodowym 

Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi (ul. Krakowskie Przedmieście 66). 

2. Z uwagi na stan epidemii termin i miejsce Zjazdu mogą ulec zmianie. 

 

§ 2. 

Przygotowanie materiałów na Zjazd powierza się: 

1) Skarbnikowi Okręgowej Rady Aptekarskiej w zakresie opracowania sprawozdania 

finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz projektu budżetu Izby na 

rok 2023, w terminie do 10 stycznia 2023 r., 

2) Sekretarzom Okręgowej Rady Aptekarskiej wraz z przewodniczącymi stałych Komisji Rady 

oraz przewodniczącymi Delegatur Izby w zakresie przygotowania sprawozdania z działalności 

Izby oraz Rady za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w terminie do 10 stycznia 

2023 r. 

§ 3. 

Zobowiązuje się Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej  

w Warszawie do opracowania projektu planu pracy Izby na rok 2023 w terminie do 10 stycznia 

2023 r. 

§ 4. 

Organizację należytego przygotowania Zjazdu powierza się Prezydium Okręgowej Rady 

Aptekarskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie w sprawie uchwały przeprowadzone przy wykorzystaniu środka bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość w postaci sytemu wideokonferencji.
1
 

                                                           
1
 W związku z art. 14hb oraz art. 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 



 

Niniejsza uchwała została podjęta przy udziale 18 członków Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA 

w Warszawie na ogólną liczbę 25 członków: 

 

- za uchwałą głosowało 18 członków 

- przeciw uchwale 0 członków 

- wstrzymało się od głosowania 0 członków 

 

 

 

Sekretarz ORA      Prezes ORA 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2095, z późn. zm.) i uchwałą Nr VIII/23/2020 z 

dnia 3 kwietnia 2020 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy 

samorządu aptekarskiego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
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