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W dniu 11 kwietnia 2013 roku, w salach konferen-
cyjnych hotelu „Rzeszów” w Rzeszowie obradowa∏ XXIX
Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej, doroczne spotkanie przedstawicieli prawie
1300 aptekarzy województwa podkarpackiego.  Delegaci,
a w bie˝àcym roku w zjeêdzie uczestniczy∏a wyjàtkowo
liczna grupa farmaceutów, wys∏uchali, przyj´tych przez
Rad´ Aptekarskà, sprawozdaƒ organów izby, przyj´li bilans
za rok 2012 oraz uchwalili i przyj´li do realizacji bud˝et
POIA na rok bie˝àcy. Teksty wszystkich dokumentów zjazdowych wraz z pro-
toko∏em zjazdowym znajdujà si´ w bie˝àcym wydaniu naszego Biuletynu.

Przed rozpocz´ciem zasadniczej cz´Êci obrad zjazdu, delegaci i zaproszeni
goÊcie uczestniczyli w bardzo podnios∏ej uroczystoÊci – zas∏u˝eni dla podkar-
packiej farmacji, cz∏onkowie zawodu a tak˝e ci, którzy pracujà w kr´gu apte-
karstwa, otrzymali wyró˝nienia za swà aktywnà postaw´. Oprócz tytu∏ów
przyznanych przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà i Rad´ Podkarpackà dla cz∏onków
samorzàdu, izba nasza podzi´kowa∏a tym Aptekarzom, którzy pracujà w zawo-
dzie ponad pi´çdziesiàt lat. Ten rzadki jubileusz obchodzi w bie˝àcym roku
jedenastu podkarpackich farmaceutów.

W zjeêdzie uczestniczyli te˝ m∏odzi ludzie, którzy podj´li trud zg∏´biania
wiedzy farmaceutycznej i po prawie szeÊcioletnim okresie nauki i praktyki
zawodowej otrzymali kolejne uprawnienie – prawo wykonywania zawodu.
Zawsze moment Êlubowania rzetelnej pracy dla dobra cz∏owieka wymagajà-
cego pomocy, jest wzruszajàcy, nie tylko dla sk∏adajàcych zawodowà obietnic´
przestrzegania zasad kodeksu etyki aptekarza.

Przekazujemy te˝ Kolegom treÊç kolejnych stanowisk, podj´tych przez
Naczelnà Rad´ Aptekarskà, tym razem dotyczà one perspektyw porzàdkowania
pracy placówek, poprzez które pacjent uzyskuje niezb´dne leki i wykonywania
zawodu przez fachowy personel o ró˝nym stopniu wykszta∏cenia.

Korespondencja Prezesa NRA z centralnymi organami w∏adzy admini-
stracyjnej, przynosi kolejne wiadomoÊci w bulwersujàcych Êrodowisko apte-
karskie zagadnieniach, w tym w dalszym ciàgu nie rozwiàzanej jednoznacznie
kwestii reklamy produktów leczniczych czy aptek a tak˝e tzw. bezpoÊredniej
dystrybucji leków.

Na ∏amach Biuletynu przekazujemy te˝ adresy placówek udzielajàcych
nocnej i Êwiàtecznej pomocy w zakresie nieprzewidzianych przypadków
choroby – u∏atwi to niewàtpliwie w∏aÊciwà informacj´ dla pacjenta, chocia˝,
zgodnie z informacjà, nie ma ograniczeƒ terytorialnych dla potrzebujàcych
interwencji lekarskiej.
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Publikacja dotyczàca magistra farmacji Teodora Torosiewicza przynosi
wiadomoÊci o mo˝e nie tyle zapomnianym, co ma∏o znanym dziewi´tna-
stowiecznym aptekarzu. Ten wybitny cz∏onek naszego zawodu zas∏u˝y∏ si´
ca∏ej spo∏ecznoÊci na niwie balneologii, mineralogii, chemii podejmujàc ba-
dania i osiàgajàc wybitne rezultaty swej pracy.

Z inicjatywy cz∏onków Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski
odby∏o si´,  w Jaros∏awiu, bardzo ciekawe ogólnopolskie spotkanie. Cieszymy
si´, ˝e farmaceuci podejmujà dyskusj´ w istotnych dla zawodu, i nie tylko,
zagadnieniach.

W pi´knych dniach wiosennego, nareszcie, ocieplenia klimatu, ˝ycz´
Paƒstwu równie˝ ocieplenia Êrodowiska pracy, byle nie podniesienia
temperatury.

   Z powa˝aniem

           Prezes
 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

 dr n. farm. Lucyna Samborska
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Protokó∏ z XXIX Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIAProtokó∏ z XXIX Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIAProtokó∏ z XXIX Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIAProtokó∏ z XXIX Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIAProtokó∏ z XXIX Okr´gowego Zjazdu Delegatów POIA
w Rzeszowie, który odby∏ si´ w dniu 11 kwietniaw Rzeszowie, który odby∏ si´ w dniu 11 kwietniaw Rzeszowie, który odby∏ si´ w dniu 11 kwietniaw Rzeszowie, który odby∏ si´ w dniu 11 kwietniaw Rzeszowie, który odby∏ si´ w dniu 11 kwietnia

2013 roku w Rzeszowie2013 roku w Rzeszowie2013 roku w Rzeszowie2013 roku w Rzeszowie2013 roku w Rzeszowie

1-3. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1-3. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1-3. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1-3. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.1-3. Otwarcie Zjazdu i ustalenie prawomocnoÊci obrad.

Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej dr Lucyna Samborska
otworzy∏a zjazd, powita∏a zaproszonych goÊci: dra Grzegorza Kucharewicza
– Prezesa NRA, mgr farm. Tomasza Barszcza – Prezesa Lubelskiej OIA, Teres´
S∏otwiƒskà z OÊrodka Kszta∏cenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, mgr Teres´ Gwizdak – Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia
i Polityki Spo∏ecznej Podkarpackiego Urz´du Marsza∏kowskiego, dr Krzysztofa
Szubera – Przewodniczàcego ORL, mgr Monik´ Urbaniak Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, mgr farm. Ann´ PliÊ-Gryma-
nowskà – Naczelnika Wydzia∏u Gospodarki Lekiem POW NFZ w Rzeszowie,
oraz delegatów na zjazd.
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Z uwagi na brak kworum o godzinie 10-tej, uczestniczàcy w Zjeêdzie wys∏uchali
dwóch wyk∏adów w zakresie szkolenia ciàg∏ego farmaceutów.

W dalszej kolejnoÊci, Prezes PORA dr Lucyna Samborska wr´czy∏a wy-
ró˝nionym przez PORA „Medale dla zas∏u˝onych dla Aptekarstwa Podkar-
pacia”. Byli to: Teresa Gwizdak (Urzàd Marsza∏kowski); Teresa S∏otwiƒska (OKP
UM Lublin); W∏adys∏awa T́ cza-Babula (aptekarz z Markowej); Ma∏gorzata
Wróbel (aptekarz z Rzeszowa), osoby znane w podkarpackim Êrodowisku
aptekarskim, cieszàc si´ uznaniem i szacunkiem, a co wa˝ne, ch´tnie poÊwi´-
cajàce swój czas dzia∏alnoÊci spo∏ecznej.

O godz. 10:30 przy udziale 61 delegatów, co potwierdzi∏a Komisja Manda-
towa, Zjazd rozpoczà∏ obrady. Zjazd rozpoczà∏ si´ od wr´czenia przez Prezesa
NRA wyró˝nieƒ, nie tylko dla cz∏onków samorzàdu, ale tak˝e instytucji wspó∏-
pracujàcych z samorzàdem.  Uchwa∏à  NRA z dnia 13 wrzeÊnia 2012 r. uhonoro-
wany zosta∏ tytu∏em „Mecenas Samorzàdu Aptekarskiego”„Mecenas Samorzàdu Aptekarskiego”„Mecenas Samorzàdu Aptekarskiego”„Mecenas Samorzàdu Aptekarskiego”„Mecenas Samorzàdu Aptekarskiego” dr Aleksander
Czarniawy – obecnie Zast´pca Prezesa PORA; ponadto przyznano te˝ tytu∏
Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa PolskiegoStra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa PolskiegoStra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa PolskiegoStra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa PolskiegoStra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego dla firmy informatycznej
MERIDO; jest to wyraz najwy˝szego uznania wyra˝ony przez cz∏onków sa-
morzàdu aptekarskiego Firmie „Merido”, której Prezesem jest Pan Rafa∏
Szczygie∏.
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Nast´pnie, po raz pierwszy,

grupa 8 osób wykonujàca za-
wód aptekarza nieprzerwanie
przez 50 lat, otrzyma∏a pamià-
tkowà statuetk´. Byli to: LidiaLidiaLidiaLidiaLidia
Kindelska z Rymanowa, IrenaKindelska z Rymanowa, IrenaKindelska z Rymanowa, IrenaKindelska z Rymanowa, IrenaKindelska z Rymanowa, Irena
Szymaƒska z S´dziszowa Ma∏o-Szymaƒska z S´dziszowa Ma∏o-Szymaƒska z S´dziszowa Ma∏o-Szymaƒska z S´dziszowa Ma∏o-Szymaƒska z S´dziszowa Ma∏o-
polskiego, Aleksander Czarnia-polskiego, Aleksander Czarnia-polskiego, Aleksander Czarnia-polskiego, Aleksander Czarnia-polskiego, Aleksander Czarnia-
wy z Sanoka, Jadwiga Janigawy z Sanoka, Jadwiga Janigawy z Sanoka, Jadwiga Janigawy z Sanoka, Jadwiga Janigawy z Sanoka, Jadwiga Janiga
z Pilzna, Teresa Kielar z Krosnaz Pilzna, Teresa Kielar z Krosnaz Pilzna, Teresa Kielar z Krosnaz Pilzna, Teresa Kielar z Krosnaz Pilzna, Teresa Kielar z Krosna
i Zofia Trzeciak z Rzeszowa.i Zofia Trzeciak z Rzeszowa.i Zofia Trzeciak z Rzeszowa.i Zofia Trzeciak z Rzeszowa.i Zofia Trzeciak z Rzeszowa.
Doktor Aleksander Czarniawy
przekaza∏ zebranym swe refleksje i wspomnienia zwiàzane z jubileuszem.

Na zakoƒczenie cz´Êci oficjalnej Zjazdu Prezes PORA odebra∏a Êlubowanie
i wr´czy∏a prawo wykonywania zawodu 24 m∏odym magistrom farmacji.
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4. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXIX Okr´gowego4. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXIX Okr´gowego4. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXIX Okr´gowego4. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXIX Okr´gowego4. Podj´cie uchwa∏y w sprawie przyj´cia regulaminu obrad XXIX Okr´gowego
Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.Zjazdu Delegatów POIA w Rzeszowie.

Prezes PORA przedstawi∏a zebranym delegatom treÊç uchwa∏y Nr 1 w spra-
wie przyj´cia regulaminu obrad XXIX Okr´gowego Zjazdu Delegatów Pod-
karpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Zgodnie z tà uchwa∏à Zjazd przebiega∏
b´dzie wed∏ug postanowieƒ zawartych w w/w Regulaminie. Delegaci jedno-
g∏oÊnie przyj´li uchwa∏´ Nr 1.

5. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.5. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.5. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.5. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.5. Wybór Przewodniczàcego i Sekretarzy Zjazdu.
Realizujàc kolejny punkt porzàdku Zjazdu, dokonano wyboru Przewodni-

czàcego Zjazdu. Zosta∏a nim mgr farm. Lidia Czy˝, a Sekretarzami zjazdu mgr
farm. Maria Wójcik i mgr farm. Anna Stamirska. Wybór tych osób przeg∏oso-
wano jednog∏oÊnie.
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6. Wybór Komisji Zjazdowych.6. Wybór Komisji Zjazdowych.6. Wybór Komisji Zjazdowych.6. Wybór Komisji Zjazdowych.6. Wybór Komisji Zjazdowych.
Kolejnym punktem  Zjazdu by∏ wybór Komisji zjazdowych:
a) Komisji Mandatowej
Wybrano: mgr farm. Lucyna Bartnik, mgr farm. Liliana Dziadek,
    mgr farm. Jadwiga Dziurzyƒska Kunysz,
b) Komisji Uchwa∏ i Wniosków
Wybrano: mgr farm. Dorota Kapa∏ka, mgr farm. Renata Olech,
   mgr farm. Gabriela Filar-Matuszewska,
c) Komisji Regulaminowej
Wybrano: mgr farm. Jacek Brodziƒski, mgr farm. El˝bieta Kluz,
    mgr farm. Henryka Paszko,
d) Komisji Skrutacyjnej
Wybrano: mgr farm. Marta Piekie∏ek,  mgr farm. Jacek Kozaczuk,
    mgr farm. Anna Dudek.
Wszystkie Komisje zosta∏y wybrane jednog∏oÊnie.

7. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2012.7. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2012.7. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2012.7. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2012.7. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci organów POIA w Rzeszowie w roku 2012.
Zgodnie z przyj´tym porzàdkiem Zjazdu przedstawiono sprawozdania:
a) Sprawozdanie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej – przedstawi∏a

Prezes Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej dr Lucyna Samborska.
b) Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej przedstawi∏a Przewodniczàca

mgr farm. Dorota Kapa∏ka.
c) Sprawozdanie Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego przedstawi∏a Przewodni-

czàca Sàdu mgr farm. Renata Olech.
d) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

przedstawi∏ Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej POIA mgr farm. Witold
Prokopiak.

8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA8. Podj´cie uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów POIA
za rok 2012.za rok 2012.za rok 2012.za rok 2012.za rok 2012.

Po z∏o˝eniu sprawozdaƒ Przewodniczàcy Zjazdu odczyta∏ Uchwa∏´ Nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej za rok 2012 i zarzàdzi∏ g∏osowanie za przyj´ciem uchwa∏y.
Uchwa∏´ nr 2 przyj´to jednog∏oÊnie.

9. Zatwierdzenie bilansu za rok 2012.9. Zatwierdzenie bilansu za rok 2012.9. Zatwierdzenie bilansu za rok 2012.9. Zatwierdzenie bilansu za rok 2012.9. Zatwierdzenie bilansu za rok 2012.
W kolejnym punkcie porzàdku obrad, Przewodniczàcy Zjazdu odda∏ g∏os

skarbnikowi PORA mgr farm. Marii Wójcik, która przedstawi∏a sprawozda-
nie finansowe za rok 2012 i by∏o to wprowadzenie do podj´cia uchwa∏
finansowych. G∏os w dyskusji nad punktem 11 i 13 porzàdku obrad zg∏osi∏
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mgr farm. J. Brodziƒski. Po zabraniu g∏osu przez Delegata, wywiàza∏a si´ dysku-
sja podczas omawiania projektu Uchwa∏y nr 3.

Nast´pnie podj´to
Uchwa∏´ Nr 3 w sprawie
zatwierdzenia bilansu
oraz sprawozdania z re-
alizacji bud˝etu Podkar-
packiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej za rok 2012.
Za przyj´ciem uchwa∏y
oddano 56 g∏osów,
wstrzyma∏o si´ 5 osób.

W dalszej cz´Êci dy-
skusji nad uchwaleniem
i przyj´ciem bud˝etu
POIA na 2013 r. Cz∏onek

PORA J. Brodziƒski z∏o˝y∏ wniosek o zmian´ projektu preliminarza bud˝eto-
wego na rok 2013. Niniejszy wniosek poddano pod g∏osowanie. W g∏osowaniu
jawnym wniosek odrzucono. Za przyj´ciem wniosku oddano 8 g∏osów,
przeciwko oddano 19 g∏osów, od g∏osowania wstrzyma∏o si´ 23 Delegatów.
Pozostali Delegaci nie oddali wa˝nego g∏osu.

Przystàpiono do podj´cia Uchwa∏y Nr 4 w sprawie uchwalenia i przyj´cia
do realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej na rok 2013.
 Po zarzàdzeniu g∏osowania uchwa∏a zosta∏a podj´ta. Przeciwko przyj´ciu
uchwa∏y oddano 4 g∏osy, wstrzyma∏y si´ 3 osoby, pozosta∏e g∏osy oddano za
przyj´ciem uchwa∏y.

10. Podj´cie Uchwa∏ i Stanowisk Zjazdu.10. Podj´cie Uchwa∏ i Stanowisk Zjazdu.10. Podj´cie Uchwa∏ i Stanowisk Zjazdu.10. Podj´cie Uchwa∏ i Stanowisk Zjazdu.10. Podj´cie Uchwa∏ i Stanowisk Zjazdu.
Genez´ zmiany uchwa∏y dotyczàcej sk∏adki z tytu∏u przynale˝noÊci do

POIA przedstawi∏a Z-ca Prezesa PORA L. Czy˝. WyjaÊni∏a, ̋ e uchwa∏a porzàdkuje
kwesti´ op∏acania sk∏adek dla osób wykonujàcych zawód. Farmaceuci, którzy
nie wykonujà zawodu nie b´dà op∏acali sk∏adki cz∏onkowskiej. Farmaceuci -
emeryci, nie wykonujàcy zawodu i nie op∏acajàcy sk∏adki, nadal b´dà otrzy-
mywaç korespondencj´ z Izby, w tym biuletyn.

Przystàpiono do podj´cia Uchwa∏y Nr 5 w sprawie sk∏adki cz∏onkowskiej
z tytu∏u przynale˝noÊci do samorzàdu aptekarskiego. Po zarzàdzeniu g∏oso-
wania uchwa∏a zosta∏a podj´ta. Oddano 60 g∏osów za przyj´ciem uchwa∏y.
1 osoba wstrzyma∏a si´.

Nast´pnie Przewodniczàca przedstawi∏a treÊç trzech stanowisk Zjazdu.
Pierwsze dotyczy∏o poparcia stanowisk NRA, drugie  w sprawie ograniczenia
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obrotu pozaaptecznego, trzecie w sprawie potrzeby uchwalenia ustawy
o zawodzie aptekarza.

G∏os w dyskusji zabra∏a Delegat mgr farm. E. Kluz. Zaproponowa∏a aby
w pierwszym stanowisku zmieniç tytu∏, dodajàc do treÊci zaproponowanej
w projekcie, zapis o zobowiàzaniu organów samorzàdu do podejmowania
dzia∏aƒ zmierzajàcych do realizacji stanowisk NRA. Wniosek poddano pod
g∏osowanie. Za jego przyj´ciem by∏y 2 osoby, przeciw 48, a pozostali delegaci
nie oddali wa˝nych g∏osów.

Przystàpiono do g∏osowania nad przyj´ciem Stanowiska Zjazdu nr 1.
Stanowisko zosta∏o przyj´te. Za przyj´ciem oddano 58 g∏osów, przeciw 1,
a 2 osoby wstrzyma∏y si´.

Delegat mgr farm. E. Kluz zg∏osi∏a poprawki do treÊci  Stanowiska Zjazdu
nr 2, dotyczàce zmiany w punkcie 1 Stanowiska: s∏owa „w” na „do”,
a w punkcie 2 – wykreÊlenia s∏ów „lub znacznego ograniczenia”. Wniosek
zosta∏ przyj´ty jednog∏oÊnie.

Przystàpiono do g∏osowania nad przyj´ciem Stanowiska Zjazdu nr 2.
Stanowisko, w wersji po poprawkach, zosta∏o przyj´te jednog∏oÊnie.

Przed g∏osowaniem nad przyj´ciem trzeciego Stanowiska Zjazdu wywià-
za∏a si´ dyskusja nad nomenklaturà nazwy zawodu: aptekarz  czy farmaceuta.
WyjaÊniono, ˝e w Stanowisku u˝yto sformu∏owaƒ ustawowych.

Przystàpiono do g∏osowania nad przyj´ciem Stanowiska Zjazdu nr 3.
Stanowisko nr 3 zosta∏o przyj´te jednog∏oÊnie.

Mgr farm E. Kluz zg∏osi∏a te˝ wniosek w sprawie nowelizacji ustawy z dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

11. Wystàpienie Prezesa NRA11. Wystàpienie Prezesa NRA11. Wystàpienie Prezesa NRA11. Wystàpienie Prezesa NRA11. Wystàpienie Prezesa NRA
Prezes NRA w trakcie swojego wystàpienia omówi∏ najbardziej nurtujàce

Êrodowisko aptekarskie problemy zwiàzane z: obrotem pozaatecznym, ogra-
niczeniem zakupu  bezpoÊredniego u producenta leków, brakiem skutecznoÊci
dzia∏aƒ podejmowanych przez  Naczelnego i Wojewódzkich Inspektorów In-
spekcji Farmaceutycznej w sprawie niedozwolonych form reklamy leków,
dzia∏aƒ w sprawie zmian ustawy prawo farmaceutyczne oraz ustawy refun-
dacyjnej. W wystàpieniu nawiàza∏ te˝ do stanowisk podj´tych przez NRA.

12. Zamkni´cie obrad Zjazdu.12. Zamkni´cie obrad Zjazdu.12. Zamkni´cie obrad Zjazdu.12. Zamkni´cie obrad Zjazdu.12. Zamkni´cie obrad Zjazdu.
Na zakoƒczenie Przewodniczàcy Zjazdu podsumowa∏ obrady i podzi´ko-

wa∏ Delegatom za przybycie i udzia∏ w Zjeêdzie.

Przewodniczàcy Zjazdu:     Sekretarze Zjazdu:
   mgr farm. Lidia Czy˝  mgr farm. Maria Wójcik

mgr farm. Anna Stamirska



BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)12

UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1UCHWA¸A NR 1
XXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXIX  Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXIX  Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXIX  Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXIX  Okr´gowego Zjazdu Delegatóww sprawie: przyj´cia regulaminu obrad XXIX  Okr´gowego Zjazdu Delegatów
Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o iz-
bach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) XXIX
Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwa-
la co nast´puje:

§ 1

Zjazd postanawia prowadziç obrady  zgodnie z Regulaminem Obrad Nadzwy-
czajnego i Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Apte-
karskiej uchwalonego UCHWA¸Ñ NR 6 XXVI OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELE-
GATÓW PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ w RZESZOWIE z dnia
7 kwietnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia  Regulaminu Obrad Nadzwyczaj-
nego i Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Apte-
karskiej.

§ 2

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                                Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Anna Stamirska

 mgr farm. Maria Wójcik
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REGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO I OKR¢GOWEGOREGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO I OKR¢GOWEGOREGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO I OKR¢GOWEGOREGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO I OKR¢GOWEGOREGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO I OKR¢GOWEGO
ZJAZDU DELEGATÓWZJAZDU DELEGATÓWZJAZDU DELEGATÓWZJAZDU DELEGATÓWZJAZDU DELEGATÓW

Rozdzia∏ IRozdzia∏ IRozdzia∏ IRozdzia∏ IRozdzia∏ I
Przepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólnePrzepisy ogólne

§ 1
1. Najwy˝szà w∏adzà okr´gowej izby aptekarskiej jest okr´gowy zjazd apte-

karzy.
2. Zjazd okr´gowej izby aptekarskiej obraduje i dzia∏a zgodnie z przepisami

ustawy o izbach aptekarskich oraz tego regulaminu.
3. Okr´gowa rada aptekarska zwo∏uje corocznie okr´gowy zjazd aptekarzy,

a co 4 lata zjazd sprawozdawczo – wyborczy. Delegaci powinni byç
powiadomieni o terminie i miejscu okr´gowego zjazdu przynajmniej na 14
dni przed tym terminem  –  pisemnie w tym: fax, poczta elektroniczna.
Zawiadomienie o drugim terminie Zjazdu zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu,
jest zamieszczane jednoczeÊnie z zawiadomieniem o pierwszym terminie
Zjazdu.

4. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd aptekarzy zwo∏uje okr´gowa rada apte-
karska:
1) z w∏asnej inicjatywy,
2) na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej,
3) na wniosek okr´gowej komisji rewizyjnej,
4) na wniosek przynajmniej 1/5 cz∏onków okr´gowej izby aptekarskiej.

5. Nadzwyczajny okr´gowy zjazd aptekarzy powinien byç zwo∏any w ciàgu
miesiàca od dnia wp∏ywu wniosku w sprawie jego zwo∏ania.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczàce okr´gowego zjazdu
aptekarzy majà odpowiednie zastosowanie do zjazdu sprawozdawczo -
wyborczego.

§ 2
Okr´gowy zjazd aptekarzy w szczególnoÊci:
1. Podejmuje uchwa∏y w sprawach obj´tych zakresem dzia∏ania izby,
2. Uchwala bud˝et i ustala zasady gospodarki finansowej izby,
3. Rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okr´gowej rady

aptekarskiej, okr´gowej komisji rewizyjnej, okr´gowego sàdu aptekarskiego
i okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej,

4. Uchwala regulaminy organów izby, z wy∏àczeniem okr´gowego sàdu apte-
karskiego,
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5. Ustala liczb´ cz∏onków organów izby i zast´pców  rzecznika odpowiedzial-
noÊci zawodowej,

6. Dokonuje wyboru prezesa, okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej, jego zast´pców, cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej, cz∏onków
okr´gowej komisji rewizyjnej, cz∏onków okr´gowego sàdu aptekarskiego,

7. Dokonuje wyboru delegatów na  Krajowy Zjazd Aptekarzy.

§ 3
1. W okr´gowym zjeêdzie biorà udzia∏ z g∏osem stanowiàcym delegaci wybrani

na zebraniach rejonowych.
2. W okr´gowym zjeêdzie  sprawozdawczo - wyborczym uczestniczà tak˝e,

z g∏osem doradczym, nie b´dàcy delegatami cz∏onkowie ust´pujàcych orga-
nów izby oraz zaproszeni przez Prezesa ORA goÊcie.

3. Delegatów wybiera si´ i odwo∏uje na zebraniach zwo∏ywanych w poszcze-
gólnych rejonach obejmujàcych cz´Êç obszaru dzia∏ania izby. Zasady po-
dzia∏u izby na rejony ustala okr´gowa rada aptekarska.

4. Mandat delegata trwa 4 lata.

§ 4
1. Uczestnik Zjazdu stwierdza swà obecnoÊç na obradach podpisaniem listy

obecnoÊci.
2. Lista obecnoÊci stanowi integralnà cz´Êç dokumentów Zjazdu.
3. Inne osoby mogà uczestniczyç w obradach za zgodà Prezesa ORA lub Prze-

wodniczàcego obrad jeÊli nie zak∏óci to porzàdku obrad.
4. Delegaci biorà udzia∏ w obradach Zjazdu osobiÊcie z prawem jednego g∏osu

i osobiÊcie biorà udzia∏ w g∏osowaniu.
5. G∏osowania jawne odbywajà si´ mandatami, a tajne – na przewidzianych

do tego i specjalnie oznaczonych kartach do g∏osowania lub za pomocà
urzàdzeƒ elektronicznych.

6. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç g∏osowania w formie elektronicznej we wszystkich
sprawach obj´tych porzàdkiem obrad.

§ 5
1. Zjazd jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwa∏, je˝eli zosta∏

prawid∏owo zwo∏any oraz bierze w nim udzia∏ co najmniej po∏owa ogólnej
liczby delegatów (tzw. quorum).

2. Istnieje mo˝liwoÊç zwo∏ania zjazdu w drugim terminie, jak równie˝ w tym
samym dniu na który zwo∏ano Zjazd pierwotnie. Zjazd ten jest prawomocny
i zdolny do podejmowania uchwa∏ niezale˝nie od liczby delegatów
obecnych na zjeêdzie.
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3. W trybie przewidzianym dla podejmowania uchwa∏ Zjazd mo˝e podejmo-
waç lub przyjmowaç:
1) rezolucje  –  zawierajàce wezwanie skierowane do okreÊlonego adresata

o podj´cie wskazanego w rezolucji dzia∏ania,
2) oÊwiadczenie  –  wyra˝ajàce stanowisko Zjazdu w okreÊlonej sprawie,
3) deklaracje  –  zawierajàce wol´ okreÊlonego post´powania,
4) apele  –  zawierajàce wezwanie do okreÊlonego zachowania si´, podj´cia

inicjatywy lub zadania.

Rozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ II
Wybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisjiWybory Prezydium Zjazdu oraz komisji

§ 6
1. Zjazd otwiera Prezes Okr´gowej Rady Aptekarskiej lub wyznaczony przez

niego zast´pca, przeprowadza wybory Przewodniczàcego Zjazdu, z-cy Prze-
wodniczàcego i dwóch Sekretarzy, tworzàcych Prezydium Zjazdu.

2. Wybory cz∏onków Prezydium Zjazdu odbywajà si´ w g∏osowaniu jawnym,
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. Kandydatów na przewodniczàcego, jego
zast´pc´ i sekretarza proponuje otwierajàcy Zjazd oraz uczestniczàcy
w Zjeêdzie delegaci.

3. Prezydium Zjazdu kieruje pracami zjazdu zgodnie z regulaminem obrad
i w oparciu o zatwierdzony porzàdek obrad, a w szczególnoÊci:
1) czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjazdu oraz

porzàdku na sali obrad,
2) kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porzàdkiem obrad,
3) zarzàdza g∏osowanie w sprawach, które wymagajà rozstrzygni´cia w tym

trybie,
4) og∏asza wyniki g∏osowania.

4. Delegaci, mogà zaproponowaç zmian´ kolejnoÊci porzàdku obrad, a w uza-
sadnionych przypadkach skreÊlenie z porzàdku proponowanych punktów.
Propozycje zmian muszà uzyskaç zwyk∏à wi´kszoÊç g∏osów.

§ 7
1. Po obj´ciu funkcji Przewodniczàcy Zjazdu poddaje pod g∏osowanie  przyj´cie

porzàdku obrad oraz regulaminu Zjazdu. Przyj´ty porzàdek obrad winien
byç podany do wiadomoÊci delegatów.

2. Po przyj´ciu porzàdku obrad dokonuje si´ wyboru nast´pujàcych komisji:
1) Mandatowej, która sprawdza wa˝noÊç mandatów do g∏osowania,
2) Regulaminowej, która czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regu-

laminu,
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3) Wniosków i Uchwa∏, która przyjmuje propozycje w sprawie uchwa∏ i wnio-
sków oraz przygotowuje projekty uchwa∏,

4) Wyborczej, która informuje o zasadach zg∏aszania kandydatur, przyjmuje
zg∏oszenia kandydatur na wszystkie stanowiska wybierane na Zebraniu,
sporzàdza listy kandydatów oraz przedstawia je Zebraniu,

5) Skrutacyjnej, która przygotowuje karty do g∏osowania, zbiera karty do
zamkni´tych urn, przelicza g∏osy i ustala wyniki wyborów oraz przedsta-
wia je Przewodniczàcemu Zebrania.

3. Sk∏ad iloÊciowy poszczególnych komisji ustala Zjazd w g∏osowaniu jawnym.
4. Cz∏onkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogà kandydowaç w wyborach do

organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej i na delegatów na Krajowych Zjazd.

§ 8
BezpoÊrednio po dokonaniu wyborów komisji, Przewodniczàcy Zjazdu podaje
miejsce, w którym komisje b´dà pracowa∏y.

§ 9
1. Ka˝da Komisja, o której mowa w § 7 ust. 2 wybiera ze swego grona Przewo-

dniczàcego i sekretarza.
2. Obrady komisji prowadzi jej Przewodniczàcy.
3. Obrady komisji sà protoko∏owane. Protokó∏ podpisujà Przewodniczàcy

i sekretarz i przekazujà go Przewodniczàcemu Zjazdu.
4. Wnioski Komisji zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
5. G∏osowanie odbywa si´ jawnie. Cz∏onkowie Komisji g∏osujàcy przeciw

wnioskowi majà prawo zg∏osiç swój sprzeciw do protoko∏u.

Rozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ III
Tryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisjiTryb prowadzenia obrad Zjazdu i jego komisji

§ 10
1. Obrady Zjazdu prowadzi przewodniczàcy Zjazdu lub jego zast´pca.
2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzajà wziàç udzia∏ w dyskusji nad okreÊlonym

punktem programu zg∏aszajà si´ do dyskusji u sekretarzy Zjazdu lub Prze-
wodniczàcego Zjazdu.

3. Przewodniczàcy Zjazdu udziela g∏osu uczestnikom wed∏ug kolejnoÊci zg∏o-
szeƒ.

4. Przewodniczàcy Zjazdu mo˝e zwróciç uwag´ dyskutantowi, a po dwu-
krotnym upomnieniu  –  odebraç przemawiajàcemu g∏os.
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5. Uczestnikowi Zjazdu nie wolno zabieraç g∏osu w dyskusji nad tà samà
sprawà wi´cej ni˝ dwa razy.

6. Je˝eli wymaga tego wzglàd na liczb´ uczestników zg∏aszajàcych si´ do
dyskusji, Przewodniczàcy Zjazdu mo˝e ograniczyç czas trwania wypowiedzi.

7. Wnioski i oÊwiadczenia nie wyg∏oszone podczas obrad sà sk∏adane na piÊmie
Komisji Uchwa∏ i Wniosków, z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy
i zostajà w∏àczone do protoko∏u Zjazdu.

§ 11
1. W sprawach formalnych przewodniczàcy udziela g∏osu poza kolejnoÊcià,

a wnioski w tych sprawach poddaje si´ pod g∏osowanie przed innymi
wnioskami.

2. Do wniosków formalnych zalicza si´ wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamkni´cie posiedzenia,
2) uchwalenie tajnoÊci posiedzenia,
3) uchwalenie tajnoÊci g∏osowania,
4) zamkni´cie listy mówców,
5) zamkni´cie dyskusji,
6) odwo∏anie do komisji,
7) g∏osowanie imienne,
8) zmian´ porzàdku obrad,
9) przeprowadzenie g∏osowania,
10) ograniczenie czasu przemówieƒ,
11) stwierdzenie quorum,
12) przeliczenie g∏osów,
13) reasumpcj´ g∏osowania.

3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wys∏uchaniu wnioskodawcy
i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

4. Prawo zg∏aszania wniosku formalnego majà delegaci Zjazdu.

§ 12
1. Po zamkni´ciu dyskusji nad projektami uchwa∏, wnioskami oraz propo-

zycjami zg∏oszonymi w toku dyskusji, Przewodniczàcy poddaje je pod g∏o-
sowanie.

2. Od tej chwili mo˝na zabieraç g∏os tylko dla zg∏oszenia wniosku formalnego
o sposobie i porzàdku g∏osowania (i to jedynie przed wezwaniem delegatów
do g∏osowania).

3. W przypadku zg∏oszenia dwóch lub wi´cej wniosków w tej samej sprawie
w pierwszej kolejnoÊci poddaje si´ pod g∏osowanie wniosek najdalej idàcy,
o czym decyduje Przewodniczàcy.
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4. Poprawki do wniosku g∏ównego nale˝y poddaç pod g∏osowanie przed
g∏osowaniem nad tym samym wnioskiem.

5. Przed przystàpieniem do g∏osowania Przewodniczàcy informuje, które
wnioski i w jakiej kolejnoÊci b´dà g∏osowane.

6. G∏osowanie odbywa si´ jawnie, a wnioski sà uchwalane zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów.

§ 13
1. Zjazd mo˝e podejmowaç uchwa∏y jedynie w sprawach zamieszczonych

w porzàdku obrad (podanym do wiadomoÊci delegatom) przy obecnoÊci
co najmniej po∏owy liczby delegatów.

2. W drugim terminie Zjazd (zwo∏any zgodnie z § 5 ust.2 Regulaminu) podej-
muje uchwa∏y niezale˝nie od liczby delegatów bioràcych w nim udzia∏.

3. Uchwa∏y sà podejmowane zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, z wyjàtkiem uchwa∏,
których podj´cie wymaga zgodnie z prawem, innej kwalifikowanej
wi´kszoÊci.

4. G∏osowanie w sprawach uchwa∏ odbywa si´ jawnie. G∏osy liczà sekretarze
Zjazdu.

Rozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IV
Wybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby AptekarskiejWybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby AptekarskiejWybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby AptekarskiejWybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby AptekarskiejWybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej

oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.oraz delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

§ 14
1. Okr´gowy zjazd aptekarzy dokonuje wyboru: prezesa okr´gowej rady

aptekarskiej, okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej i jego
zast´pców, cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej, cz∏onków okr´gowego
sàdu aptekarskiego, cz∏onków okr´gowej komisji rewizyjnej oraz delegatów
na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

2. Liczb´ cz∏onków poszczególnych organów (z wyjàtkiem liczby delegatów
na Krajowy Zjazd Aptekarzy) ustala okr´gowy zjazd aptekarzy.

3. Liczb´ delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy wybieranych na okr´gowym
zjeêdzie okreÊla uchwa∏a Naczelnej Rady Aptekarskiej.

§ 15
1. Kandydatów zg∏asza si´ podczas zjazdu ustnie lub pisemnie.
2. Zg∏oszenie powinno zawieraç:

1) imi´ i nazwisko kandydata,
2) wskazanie stanowiska funkcyjnego lub organu, do którego kandyduje,
3) imi´ i nazwisko zg∏aszajàcego (przy zg∏oszeniu pisemnym tak˝e podpis),
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3. Kandydatur´ mo˝e zg∏osiç tylko cz∏onek zjazdu posiadajàcy czynne prawo
wyborcze.

4. Zg∏oszony kandydat posiadajàcy bierne prawo wyborcze, obowiàzany jest
oÊwiadczyç, czy wyra˝a zgod´ na kandydowanie. OÊwiadczenie to mo˝e
byç z∏o˝one pisemnie.

5. Uczestnicy Zjazdu mogà zadawaç pytania zg∏oszonym kandydatom.
6. Kandydaci do funkcji prezesa ORA mogà przedstawiç program dzia∏ania

w danej kadencji.

§ 16
1. Wyboru Prezesa ORA i Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-

dowej dokonuje si´ w pierwszej kolejnoÊci.
2. Oddanie g∏osu wyborczego odbywa si´ przez wrzucenie kart do g∏osowania

do urny.
§ 17

1. Wybory cz∏onków organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej dokonywane sà
w g∏osowaniu tajnym spoÊród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Komisja wyborcza informuje o zasadach zg∏aszania kandydatur, przyjmuje
zg∏oszenia kandydatur, a tak˝e bada czy zg∏oszenia dokona∏y osoby upra-
wnione oraz  czy nie zachodzà przeszkody prawne do wyboru kandydatów
wynikajàce z ustawy, sporzàdza list´ kandydatów i przedstawia je Zjazdowi.

3. Zamkni´cie i przyj´cie listy delegatów, o której mowa w ust. 2, nast´puje
w g∏osowaniu jawnym, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.

§ 18
1. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do g∏osowania opatrzone pieczàtkà

Okr´gowej Izby Aptekarskiej, na których umieszczone sà w porzàdku
alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów. Karty do g∏osowania
powinny zawieraç informacje o wymaganej minimalnej liczbie skreÊleƒ,
aby g∏os by∏ wa˝ny.

2. Komisja skrutacyjna rozdaje delegatom karty do g∏osowania, zbiera karty
do zamkni´tych urn wyborczych wg listy obecnoÊci, przelicza g∏osy, ustala
wyniki wyborów oraz przedstawia je Zjazdowi.

3. Z przebiegu wyborów komisja skrutacyjna sporzàdza protokó∏, który
podpisujà wszyscy jej cz∏onkowie.

4. Komisja skrutacyjna w sporzàdzonym protokole okreÊla:
1) liczb´ uczestników Zjazdu uprawnionych do g∏osowania,
2) liczb´ uczestników Zjazdu, którzy wzi´li udzia∏  w g∏osowaniu,
3) liczb´ oddanych g∏osów wa˝nych i niewa˝nych oraz liczb´ g∏osów

oddanych na ka˝dego kandydata.
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§ 19
1. Wyboru Prezesa ORA oraz Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawo-

dowej dokonuje si´ bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów (50% + 1).
2. W przypadku, gdy ̋ aden z kandydatów na stanowiska wymienione w ust. 1

nie uzyska bezwzgl´dnej wi´kszoÊci g∏osów  –  zarzàdza si´ ponowne
g∏osowanie.

3. W ponownym g∏osowaniu uczestniczy tylko dwóch kandydatów, którzy
otrzymali najwi´kszà liczb´ g∏osów.

4. W ponownym g∏osowaniu zwyci´˝a ten z kandydatów, który uzyska wi´kszà
liczb´ g∏osów.

5. W przypadku, gdy w drugim g∏osowaniu obaj kandydaci otrzymajà takà
samà liczb´ g∏osów, zarzàdza si´ dodatkowe g∏osowanie jawne dla
rozstrzygni´cia, który z kandydatów zostaje wybrany.

§ 20
Wybory cz∏onków pozosta∏ych organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz

delegatów na Krajowy Zjazd dokonuje si´ zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. Za
wybranych uwa˝a si´ tych kandydatów, którzy otrzymali w kolejnoÊci najwi´-
kszà liczb´ g∏osów.

W przypadku, gdy dwóch lub wi´cej kandydatów otrzyma t´ samà liczb´
g∏osów, a ostatni z nich znajduje si´ na liÊcie na miejscu dalszym ni˝ przewiduje
liczba miejsc do obsadzenia w danym organie izby lub liczba delegatów
wybieranych na Zjeêdzie, zarzàdza si´ dodatkowe g∏osowanie dla rozstrzy-
gni´cia, który (którzy) z kandydatów zostaje wybrany.

§ 21
Po wyczerpaniu porzàdku obrad Przewodniczàcy Okr´gowego Zjazdu og∏asza
jego zamkni´cie.

Rozdzia∏ VRozdzia∏ VRozdzia∏ VRozdzia∏ VRozdzia∏ V
Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,Odwo∏ywanie organów Okr´gowej Izby Aptekarskiej,

cz∏onków organów oraz delegatów na zjazdy.cz∏onków organów oraz delegatów na zjazdy.cz∏onków organów oraz delegatów na zjazdy.cz∏onków organów oraz delegatów na zjazdy.cz∏onków organów oraz delegatów na zjazdy.

§ 22
1. Odwo∏anie delegata na okr´gowy zjazd aptekarzy nast´puje na rejonowym

zebraniu aptekarzy bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci co
najmniej po∏owy cz∏onków danego rejonu wyborczego izby, posiadajàcych
czynne prawo wyborcze.

2. Wniosek o odwo∏anie  delegata na okr´gowy zjazd aptekarzy wraz z uza-
sadnieniem powinien byç zg∏oszony do okr´gowej rady aptekarskiej przez
co najmniej  1/5  cz∏onków rejonu wyborczego tego delegata.
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3. Okr´gowa rada aptekarska, po rozpatrzeniu  wniosku, w drodze uchwa∏y
zwo∏uje w terminie 14 dni zebranie rejonu wyborczego, z terenu którego
wp∏ynà∏ wniosek.

4. Odwo∏anie delegata na okr´gowy zjazd aptekarzy pociàga za sobà utrat´
przez niego cz∏onkostwa w organach izby aptekarskiej oraz stanowisk
funkcyjnych w tych organach.

§ 23
1. Odwo∏anie cz∏onka organów okr´gowej izby aptekarskiej oraz delegata na

Krajowy Zjazd Aptekarzy mo˝e nastàpiç na nadzwyczajnym okr´gowym
zjeêdzie aptekarzy, który podejmuje decyzj´ bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià
g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy osób uprawnionych do g∏oso-
wania.

2. Wniosek o odwo∏anie cz∏onka organów okr´gowej izby aptekarskiej oraz
delegata na Krajowy Zjazd Aptekarzy wraz z uzasadnieniem powinien byç
z∏o˝ony  w okr´gowej radzie aptekarskiej przez co najmniej 1/5 delegatów
lub 1/5 cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej.

§ 24
1. Odwo∏ania ze stanowisk funkcyjnych w organach Okr´gowej Izby Apte-

karskiej (za wyjàtkiem Prezesa oraz Okr´gowego Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej) mo˝e dokonaç organ, który dokona∏ wyboru na to
stanowisko.

2. Odwo∏ania ze stanowisk  prezesa okr´gowej rady aptekarskiej oraz okr´go-
wego orzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej mo˝e dokonaç odpo-
wiednio nadzwyczajny lub okr´gowy zjazd aptekarzy, który podejmuje
decyzj´ wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów, w obecnoÊci co najmniej po∏owy osób
uprawnionych do g∏osowania.

§ 25
Przyj´cie wniosków w sprawie odwo∏ywania cz∏onków organów izb aptekar-
skich, delegatów na zjazd oraz ze stanowisk funkcyjnych odbywa si´ w g∏o-
sowaniu tajnym.

§ 26
Osobie, wobec której wyst´puje si´ o odwo∏anie, nale˝y umo˝liwiç zaj´cie
stanowiska w sprawie wniosku o odwo∏anie przed g∏osowaniem w tej sprawie.

    § 27
1. Nadzwyczajny lub okr´gowy zjazd aptekarzy mo˝e odwo∏aç ka˝dy organ

okr´gowej izby aptekarskiej (poza okr´gowym zjazdem farmaceutów)
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w ca∏oÊci, bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci 2/3 delegatów
uprawnionych do g∏osowania.

2. Wniosek o odwo∏anie organu okr´gowej izby aptekarskiej wraz z uzasa-
dnieniem powinien byç zg∏oszony okr´gowej radzie aptekarskiej przez co
najmniej po∏ow´ delegatów lub po∏ow´ cz∏onków okr´gowej izby apte-
karskiej.

3. W sprawach wskazanych w § 27 ust 1 i 2 nie stosuje si´ zapisów § 5 ust 2
Regulaminu.

§ 28
G∏osowania zarzàdza oraz og∏asza ich wyniki Przewodniczàcy Zjazdu.

§ 29
1. G∏osowania przeprowadza oraz ustala ich wyniki komisja skrutacyjna.
2. Z przebiegu g∏osowaƒ komisja skrutacyjna sporzàdza protokó∏, który

podpisujà wszyscy jej cz∏onkowie.
3. Komisja skrutacyjna w sporzàdzonym protokole obowiàzana jest okreÊliç:
– liczb´ uczestników Zjazdu uprawnionych do g∏osowania;
– liczb´ uczestników Zjazdu, którzy wzi´li udzia∏ w g∏osowaniu;
– liczb´ g∏osów oddanych za i przeciw odwo∏aniu.

§ 30
Do wa˝noÊci g∏osowania o odwo∏anie organów samorzàdu aptekarskiego,
cz∏onków organów samorzàdu aptekarskiego oraz delegatów na zjazdy
wymaga si´ tajnoÊci g∏osowania.

Rozdzia∏ VIRozdzia∏ VIRozdzia∏ VIRozdzia∏ VIRozdzia∏ VI
Wybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàceWybory uzupe∏niajàce

§ 31
1. Wybory uzupe∏niajàce delegata (ów) na Krajowy Zjazd Aptekarzy og∏asza

okr´gowa rada aptekarska w przypadku:
– uzyskania informacji o wygaÊni´ciu mandatu,
– odwo∏ania delegata.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywajà si´ w czasie najbli˝szego

okr´gowego zjazdu aptekarzy w tym równie˝ w czasie Zjazdu na którym
dokonano odwo∏ania uprzednio wybranego delegata.

§ 32
1. Wybory uzupe∏niajàce cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej og∏asza

okr´gowa rada aptekarska w przypadku:
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– uzyskania informacji o wygaÊni´ciu mandatu,
– odwo∏ania cz∏onka.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, odbywajà si´ w czasie najbli˝szego

nadzwyczajnego lub okr´gowego zjazdu aptekarzy, w tym równie˝ w czasie
Zjazdu, na którym dokonano odwo∏ania uprzednio wybranego cz∏onka
Rady.

§ 33
Wybory uzupe∏niajàce na stanowisko prezesa okr´gowej rady aptekarskiej

oraz okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej odbywajà si´
w czasie nadzwyczajnego lub okr´gowego zjazdu aptekarzy.

§ 34
Do wyborów uzupe∏niajàcych, o których mowa w § 31 – 33 stosuje si´

odpowiednio przepisy Rozdzia∏u IV niniejszego regulaminu.

Rozdzia∏ VIIRozdzia∏ VIIRozdzia∏ VIIRozdzia∏ VIIRozdzia∏ VII
Przepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy koƒcowePrzepisy koƒcowe

§ 35
Sprawy dotyczàce sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w regulaminie
rozstrzyga Prezydium Okr´gowego Zjazdu.

§ 36
1. Z przebiegu obrad Okr´gowego Zjazdu sporzàdza si´ protokó∏, który

stanowi jedyny urz´dowy dokument Zjazdu, spisany przez sekretarzy
w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach. Protokó∏ winien zawieraç: dat´,
miejsce obrad, liczby obecnych przedstawicieli i zaproszonych goÊci (wed∏ug
listy obecnoÊci), porzàdek obrad, przebieg wszystkich czynnoÊci obejmujà-
cych sprawy obj´te porzàdkiem obrad, podj´te uchwa∏y, zg∏oszone wnioski
i sprzeciwy, przebieg i wyniki g∏osowania, oÊwiadczenia zg∏oszone do pro-
toko∏u, streszczenie przebiegu dyskusji z podaniem nazwisk jej uczestników.
Podpisujà go Przewodniczàcy i zast´pcy oraz sekretarze Zjazdu. Protokó∏
winien byç sporzàdzony w ciàgu siedmiu dni od daty Zjazdu. Jeden egzem-
plarz przesy∏a si´ do Naczelnej Izby Aptekarskiej.

2. Integralnà cz´Êç protoko∏u Okr´gowego Zjazdu stanowià za∏àczone: proto-
kó∏ posiedzeƒ komisji, uchwa∏y podj´te przez Zjazd, lista obecnoÊci uczestni-
ków i goÊci, listy wybranych: prezesa, okr´gowego rzecznika odpowiedzial-
noÊci zawodowej, jego zast´pców, cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej,
cz∏onków okr´gowej komisji rewizyjnej, cz∏onków okr´gowego sàdu apte-
karskiego, delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.
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3. Protokó∏ z Okr´gowego Zjazdu jest jawny dla cz∏onków Okr´gowej Izby
Aptekarskiej oraz przedstawicieli naczelnych organów Izy Aptekarskiej.

§ 37
Uchwa∏y podj´te przez Okr´gowy Zjazd Prezes Izby przekazuje  odpowiednim
instytucjom, organizacjom i urz´dom.

§ 38
Regulamin obrad wchodzi w ˝ycie z dniem uchwalenia przez Zjazd.

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊciSprawozdanie z dzia∏alnoÊciSprawozdanie z dzia∏alnoÊciSprawozdanie z dzia∏alnoÊciSprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Podkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
mi´dzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 rokumi´dzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 rokumi´dzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 rokumi´dzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 rokumi´dzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 roku

Kole˝anki i Koledzy !

XXIX Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej ma
na celu podsumowanie dzia∏alnoÊci podkarpackiego samorzàdu aptekarskiego
za okres VI kadencji.

Spotykamy si´, by zgodnie z wymogami ustawy o izbach aptekarskich:
- przyjàç sprawozdanie organów POIA za okres od XXVIII Zjazdu Delegatów,
- przyjàç sprawozdanie z realizacji bud˝etu POIA za rok 2012,
- uchwaliç bud˝et Izby na rok 2013,
- okreÊliç zadania samorzàdu do nast´pnego Zjazdu.

Na dzieƒ 31 grudnia 2012 roku, Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska
zrzesza∏a 1224 cz∏onków. Ze wzgl´du na przemieszczanie si´ farmaceutów
pomi´dzy izbami aptekarskimi i podejmowanie pracy na terenie naszej Izby
nastàpi∏ przyrost o 52 cz∏onków w stosunku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Cz∏onkowie POIA aktywnie dzia∏ali w organach Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Zast´pca prezesa Lidia Czy˝ aktywnie  pracuje w Prezydium oraz uczestniczy,
wspólnie z prezesem PORA Lucynà Samborskà, w dzia∏alnoÊci Naczelnej Rady
Aptekarskiej. Magister farmacji Maria Wójcik pracuje jako zast´pca Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej. Przewodniczàcy Komisji do spraw
wspó∏pracy z NFZ i WIF, magister farmacji Robert Janocha, pe∏ni∏ funkcj´
obserwatora Rady POW NFZ w Rzeszowie.

W okresie styczeƒ – grudzieƒ 2012 odby∏y si´ cztery posiedzenia Rady.
Natomiast Prezydium PORA obradowa∏o podczas dwunastu posiedzeƒ.
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Wszystkie posiedzenia by∏y dokumentowane, a protoko∏y z nich i podj´te
uchwa∏y znajdujà si´ w Biurze Izby.

Prace samorzàdu w minionym roku by∏y skupione g∏ównie wokó∏ dzia∏aƒ
majàcych na celu rozwiàzywanie bie˝àcych problemów aptekarstwa i apte-
karzy.
Dotyczy∏y one g∏ównie:
k zasad dzia∏ania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwier-

dzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stano-
wisko kierownika oraz innych czynnoÊci podejmowanych przez Komisj´,
k zmiany sk∏adu Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

w Rzeszowie,
k przyznania „Medalu za zas∏ugi dla aptekarstwa Podkarpacia”,
k zmiany sk∏adu Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty zmiany sk∏adu

Prezydium Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie.
Funkcje doradcze dla PORA pe∏ni∏y komisje sta∏e powo∏ane na okres VI Kadencji
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej:
k Komisja Legislacyjna – przewodniczàcy dr n. farm. Aleksander Czarniawy,
k Komisja do spraw wspó∏pracy z WIF i NFZ – przewodniczàcy mgr farm.

Robert Janocha,
k Komisja ds. Wykonywania Zawodu Farmaceuty – przewodniczàca mgr farm.

Maria Wójcik,
k Komisja ds. Aptek Szpitalnych – przewodniczàcy mgr farm. Jacek Kozaczuk,

W omawianym okresie Prezydium PORA wyda∏o z rekomendacji Komisji
do Spraw Wykonywania Zawodu 13 r´kojmi dla kandydatów na kierowników
aptek nowo otwieranych (wniosek WIF); 30 r´kojmi w sytuacji zmiany kie-
rownika w aptece istniejàcej (wniosek w∏aÊciciela), 2 opinie przy zmianie
kierownika hurtowni farmaceutycznej. Nieodzownym elementem tych wnio-
sków by∏a analiza dokumentów magistrów farmacji, przedstawionych jako
kandydaci do pe∏nienia funkcji kierownika. Ze wszystkimi kandydatami, którzy
byli cz∏onkami naszej Izby, przeprowadzane by∏y rozmowy na temat obo-
wiàzków kierownika apteki oraz zasad prowadzenia apteki zgodnie z obo-
wiàzujàcym prawem farmaceutycznym.

Na wniosek starostów powiatów z terenu naszej Izby, Rada wydawa∏a
opinie dotyczàce przedstawianych harmonogramów czynnoÊci aptek znajdu-
jàcych si´ na terenie danego powiatu.

W okresie sprawozdawczym Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska na
kolejnych posiedzeniach stwierdzi∏a prawo wykonywania zawodu absolwen-
tom Wydzia∏ów Farmaceutycznych, którzy jako zamierzone miejsce pracy
wybrali teren naszej Izby. Wr´czenie prawa wykonywania zawodu ∏àczy si´
ze z∏o˝eniem Êlubowania przez adepta zawodu. Âlubowanie jest symbolicznym
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wstàpieniem do zawodu farmaceuty, dlatego nadajemy mu uroczystà opraw´
na posiedzeniach Okr´gowej Rady Aptekarskiej.

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska z racji swoich zadaƒ wspó∏-
pracuje ÊciÊle z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym.
Wspó∏praca PORA z Inspektorem Farmaceutycznym dotyczy∏a bie˝àcych
problemów zawodowych, mi´dzy innymi: opiniowania kandydatów na stano-
wiska kierowników aptek, kontroli przeprowadzanych w aptekach oraz akcji
reklamowych prowadzonych przez apteki na terenie dzia∏ania naszej Izby.

Kolejnà instytucjà, z którà wspó∏dzia∏a Podkarpacka Okr´gowa Rada Apte-
karska jest Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
W posiedzeniach Prezydium i Rady uczestniczy∏a Naczelnik Wydzia∏u Gospo-
darki Lekami Podkarpackiego Oddzia∏u Wojewódzkiego NFZ, magister farmacji
Anna PliÊ-Grymanowska. Pani Naczelnik przedstawia∏a zagadnienia zwiàzane
z uchybieniami w wystawianiu i realizacji recept, a tak˝e zakresem odpowie-
dzialnoÊci lekarz/aptekarz. Wa˝nym tematem podejmowanym podczas
systematycznych spotkaƒ z panià Naczelnik by∏y wyniki kontroli aptek oraz
kwestie wymagaƒ wynikajàcych z zapisów ustawy refundacyjnej.

Okr´gowa Rada Aptekarska utrzymuje sta∏e kontakty z samorzàdem
lekarskim. Podczas spotkaƒ z Przewodniczàcym Okr´gowej Rady Lekarskiej,
doktorem Krzysztofem Szuberem i Radà Lekarskà, omawiano wspólne pro-
blemy wynikajàce z uwarunkowaƒ nowych aktów prawnych obejmujàcych
pola dzia∏ania obydwu samorzàdów.

Du˝y nacisk w swojej pracy stawialiÊmy na w∏aÊciwy i pe∏ny obieg infor-
macji, zarówno do aptek jak i organów naczelnych.

Na koniec roku 2012 – 91 aptek i 1 punkt apteczny posiadajà w swym
lokalu pojemniki na leki przeterminowane. Jest to nieznaczny przyrost w sto-
sunku do roku 2011 (o trzy placówki).

Ze wzgl´du na du˝e zmiany w ustawodawstwie farmaceutycznym, Pod-
karpacka Okr´gowa Izba Aptekarska zorganizowa∏a w dniu 16 paêdziernika
2012 roku, w Sali Konferencyjnej Hotelu Hilton w Rzeszowie, spotkanie przed-
stawicieli aptek, na którym omówiono „goràce” tematy dotyczàce prawid∏o-
wego funkcjonowania aptek. W spotkaniu bra∏y udzia∏ Podkarpacki Woje-
wódzki Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Monika Urbaniak, Starszy In-
spektor Farmaceutyczny mgr farm. Barbara Kurian-S∏awek oraz Naczelnik
Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ mgr farm. Anna PliÊ-Grymanowska.
G∏ównà cz´Êç spotkania, poÊwi´conà omówieniu zagadnieƒ wyst´pujàcych
w pracy aptek, poprzedzi∏ wyk∏ad pana Wojciecha Zieliƒskiego, konsultanta
firmy KAMSOFT na temat ochrony danych osobowych w aptece.

Inspekcja farmaceutyczna, sprawdzajàc prac´ aptek, stwierdzi∏a nast´pu-
jàce wa˝ne problemy, omówione przez Podkarpackiego Wojewódzkiego
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Inspektora Farmaceutycznego mgr Monik´ Urbaniak:
a) brak systematycznego uaktualniania danych dotyczàcych podmiotu prowa-

dzàcego aptek´ – koniecznym jest informowanie o ka˝dej zmianie organiza-
cyjnej w funkcjonowaniu placówki,

b) w zwiàzku z zawiadomieniami o planowanej kontroli, obowiàzkiem kiero-
wnika apteki jest w∏aÊciwe przygotowanie placówki do takiej lustracji –
chodzi g∏ównie o obecnoÊç osoby kompetentnej w zakresie udost´pniania
odpowiednich dokumentów koniecznych w pracy apteki,

c) koniecznoÊç zapoznawania si´ z treÊcià komunikatów i opracowaƒ za-
mieszczanych na stronie internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie – informacje tam umiesz-
czane, omawiajà mi´dzy innymi najcz´Êciej wyst´pujàce nieprawid∏owoÊci
stwierdzane podczas kontroli.
W wyniku kontroli, realizowanych przez Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki

NFZ, wynikn´∏y nast´pujàce zagadnienia, które omówi∏a Naczelnik mgr A. PliÊ-
Grymanowska:
a) koniecznoÊç uaktualniania danych na Portalu NFZ, zwiàzanych m.in. z bie-

˝àcà ewidencjà personelu apteki,
b) kontrol´ prawid∏owo wczytanych numerów PESEL oraz zdublowanych nu-

merów recept,
c) problemy w zakresie wspó∏pracy na linii lekarz – aptekarz.

Nadal wydajemy Biuletyn POIA oraz Biuletyn Szkoleniowy. Od poczàtku
redaktorem prowadzàcym jest zast´pca prezesa mgr Lidia Czy˝, której z tego
miejsca pragn´ podzi´kowaç za wytrwa∏oÊç w redagowaniu „Biuletynu”.

Funkcjonuje, ciàgle modernizowana strona internetowa, coraz cz´Êciej
odwiedzana przez nasze Kole˝anki i Kolegów. Poprzez nià staramy si´ na
bie˝àco przekazywaç wa˝ne informacje dotyczàce aptek i aptekarzy.

W ramach ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów Okr´gowa Izba Aptekarska by∏a
wspó∏organizatorem licznych szkoleƒ, potwierdzonych zaÊwiadczeniami
wydanymi przez Izb´. Nasi cz∏onkowie korzystajà nadal ze szkoleƒ interne-
towych, a zdobyte punkty zaliczane sà zgodnie ze stosownym rozporzàdze-
niem ministra zdrowia.

Sk∏adajàc niniejsze sprawozdanie pragn´ podzi´kowaç za wspó∏prac´
pracownikom Biura POIA i pani mecenas Bogus∏awie Szybisz. Bardzo dzi´kuj´
cz∏onkom Prezydium i Rady oraz wszystkim cz∏onkom organów PORA za
zaanga˝owanie w prac´ na rzecz spo∏ecznoÊci naszej Izby. Wymaga to
poÊwi´cenia wielu godzin w∏asnego czasu, warto, aby o tym pami´taç.

    Prezes PORA
dr n. farm. Lucyna Samborska
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Rzeszów, dnia 01.03.2013 r.

Sprawozdanie Komisji RewizyjnejSprawozdanie Komisji RewizyjnejSprawozdanie Komisji RewizyjnejSprawozdanie Komisji RewizyjnejSprawozdanie Komisji Rewizyjnej
przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej

w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie
w dniu 01.03.2013 rokuw dniu 01.03.2013 rokuw dniu 01.03.2013 rokuw dniu 01.03.2013 rokuw dniu 01.03.2013 roku

Komisja Rewizyjna w sk∏adzie:
mgr Dorota Kapa∏ka – przewodniczàca,
mgr Gabriela Filar-Matuszewska,
mgr Jacek Jaszewski
przeprowadzi∏a w siedzibie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie kontrol´ w  wyniku której stwierdzono:
- zestawienie sald i obrotów prowadzone sà na bie˝àco,
- zak∏adane w preliminarzu na 2012 rok przychody  na kwot´ 843100,13

wynios∏y na dzieƒ 31.12.2012 roku 837202,32 – co stanowi 99% , wydatki
z planowanych  567313,40 – zrealizowano w kwocie 621528,52,

-  ÊciàgalnoÊç sk∏adek cz∏onkowskich wykonana w 102%,
- koszty zjazdów by∏y wy˝sze o 38% ni˝ planowano w preliminarzu na rok

2012,
- w stosunku do zaplanowanych wzros∏y wydatki na koszty podró˝y s∏u˝bo-

wych, szkoleƒ i wydawnictwa,
- w stosunku do zaplanowanych zmniejszy∏y si´ koszty:
zapomogi i darowizny,
koszty obs∏ugi informatycznej.

Komisja nie ma zastrze˝eƒ co do wydatkowania Êrodków pieni´˝nych.

Rok 2012 Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska  zamkn´∏a ujemnym wyni-
kiem finansowym w kwocie 9238,64.
Stan konta bankowego w dniu 31 grudnia 2012 roku wynosi∏ 81972,53 z∏o-
tych,
Stan kasy w dniu 31 grudnia 2012 roku wynosi∏ 267,52 z∏otych
Na rachunku bankowym dobry zysk dla firm znajdowa∏o si´ 142672,39 z∏otych.

Komisja Rewizyjna nie stwierdzi∏a uchybieƒ w prowadzeniu dzia∏alnoÊci
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.

Przewodniczàca OKR
      mgr farm. Dorota Kapa∏ka
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci SàduSprawozdanie z dzia∏alnoÊci SàduSprawozdanie z dzia∏alnoÊci SàduSprawozdanie z dzia∏alnoÊci SàduSprawozdanie z dzia∏alnoÊci Sàdu
Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Rzeszowie za rok 2012w Rzeszowie za rok 2012w Rzeszowie za rok 2012w Rzeszowie za rok 2012w Rzeszowie za rok 2012

Sàd Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie dzia∏a na pod-
stawie:
- Ustawy o Izbach Aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r.
   (Dz. U. z dnia 14 maja 1991 roku Nr 41 z póên. zmianami),
- Rozporzàdzenia Ministerstwa Zdrowia z 31 marca 2003 r. w sprawie

post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów
   (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r. Nr 65, poz. 612),
-  Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.

Sàd Aptekarski Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej pracowa∏ w nast´-
pujàcym sk∏adzie:
Renata Olech  – przewodniczàca,
Marta Piekie∏ek – zast´pca przewodniczàcego Sàdu Aptekarskiego,
Teresa Kielar – cz∏onek,
Lidia Mazur – cz∏onek,
El˝bieta Kluz – cz∏onek,
Jan Mrozek – cz∏onek,
Marek Sieros∏awski – cz∏onek,
Marzena Moskwa Jacek – cz∏onek,
Ma∏gorzata Wróbel – cz∏onek.

Do Sàdu Aptekarskiego Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej od Rze-
cznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w 2012 roku wp∏yn´∏o 5 spraw, nato-
miast z 2011 roku pozosta∏o do rozpatrzenia 3 sprawy.
Sàd Aptekarski wyda∏ 6 orzeczeƒ skazujàcych – kara upomnienia (5), kara
nagany (1).
W 1 przypadku Sàd uniewinni∏, oraz w 1 umorzy∏ post´powanie.

Wszystkie wnioski skierowane przez Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
zosta∏y rozpatrzone.

Przewodniczàca OSA
       mgr farm. Renata Olech
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Srawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSrawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSrawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSrawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci ZawodowejSrawozdanie Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
przy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiejprzy Podkarpackiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej

w Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowiew Rzeszowie

Zakres obowiàzków Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej okreÊla art.
33 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku „o izbach aptekarskich” (tekst
jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108) Zapis w ustawie okreÊla, ̋ e Okr´gowy Rzecznik
OdpowiedzialnoÊci prowadzi post´powanie w sprawach odpowiedzialnoÊci
zawodowej aptekarzy b´dàcych cz∏onkami izby aptekarskiej w tym przypadku:
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Poza Rzecznikiem Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej, zgodnie ze zmianà Regulaminu dzia∏ania Rzecznika,
dokonanà na kwietniowym Zjeêdzie, sprawy mo˝e prowadziç wskazany przez
rzecznika z imienia i nazwiska jego zast´pca. Jako Zast´pcy zostali wybrani:
mgr farm. Tadeusz Biernat,
mgr farm. Aleksandra Pyrka,
mgr farm. Ma∏gorzata Misiuda.

Szczegó∏owy sposób post´powania rzecznika okreÊla Rozporzàdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie post´powania w spra-
wach odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów. Brak mo˝liwoÊci zasto-
sowania przepisów wymienionych ustaw pozwala na zastosowanie przepisów
kpk. Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w minionym roku rozpatrzy∏
6 spraw. By∏y to sprawy:
- 5 spraw z wniosku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego,
- 1 sprawa z wniosku Prezydium PORA.

Sprawy z wniosku Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego obejmowa∏y nieprawid∏owoÊci zwiàzane z prowadzeniem apteki
a w szczególnoÊci przyjmowaniu, wydawaniu i przechowywaniu produktów
leczniczych, odmowy realizacji recepty, reklamacji, u˝ytkowania pomieszczeƒ
aptecznych niezgodnie ze stosownà opinià o lokalu czy nieobecnoÊci magistra
w aptece. Na szeÊç spraw – pi´ç zosta∏o ju˝ zakoƒczonych, w przypadku
czterech po zebraniu materia∏u wyjaÊniajàcego odmówiono wszcz´cia post´-
powania wyjaÊniajàcego, jednà spraw´ skierowano do Naczelnego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej a jednà ze wzgl´du jej skomplikowany cha-
rakter i udzia∏ w post´powaniu innych organów zawieszono. Sprawy, które
wp∏ywajà w ostatnim okresie do Rzecznika, wymagajà szczegó∏owej analizy
i dok∏adnego zebrania materia∏u w trakcie post´powania wyjaÊniajàcego.
Niekiedy konieczne jest wyst´powanie do Naczelnego Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej o przed∏u˝enie okresu post´powania wyjaÊniajàcego
o dalsze trzy miesiàce.



UCHWA¸A POIA 31
VI Krajowy Zjazd Aptekarzy w dniu 22 stycznia 2012 r. przyjà∏ Kodeks Etyki
Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska
postanowi∏a wydaç w formie druku zwartego treÊç Kodeksu wraz z omówie-
niem t∏a historycznego odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów, wspó∏-
czesnej odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy oraz treÊci rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawach odpowiedzialnoÊci
zawodowej farmaceutów. Kodeks Etyki zosta∏ przekazany ka˝demu cz∏onkowi
POIA.

Dbajmy o zasady etyki w trakcie wykonywania zawodu.Dbajmy o zasady etyki w trakcie wykonywania zawodu.Dbajmy o zasady etyki w trakcie wykonywania zawodu.Dbajmy o zasady etyki w trakcie wykonywania zawodu.Dbajmy o zasady etyki w trakcie wykonywania zawodu.

 Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
 mgr farm. Witold Prokopiak

UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2UCHWA¸A NR 2
XXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 roku
w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowejw sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania organów Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej za rok 2012Izby Aptekarskiej za rok 2012Izby Aptekarskiej za rok 2012Izby Aptekarskiej za rok 2012Izby Aptekarskiej za rok 2012

Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) XXIX Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co
nast´puje:

§ 1
Zjazd zatwierdza przedstawione sprawozdania organów Podkarpackiej

Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2012.
1) Sprawozdanie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
2) Sprawozdanie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej.
3) Sprawozdanie Sàdu Aptekarskiego.
4) Sprawozdanie Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

§ 2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                                Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Anna Stamirska

 mgr farm. Maria Wójcik
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Sprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etuSprawozdanie z realizacji bud˝etu
Podkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby AptekarskiejPodkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Rzeszowie za rok 2012w Rzeszowie za rok 2012w Rzeszowie za rok 2012w Rzeszowie za rok 2012w Rzeszowie za rok 2012

PRZYCHODYPRZYCHODYPRZYCHODYPRZYCHODYPRZYCHODY
Podstawowy i najwi´kszym êród∏em przychodów POIA by∏y sk∏adki cz∏on-

kowskie.
Z tego tytu∏u do 31.12.2012 roku wp∏yn´∏a kwota 587.455,88 z∏. Prelimi-

narz bud˝etu w tym tytule zosta∏ wykonany w 102%.
POIA w Rzeszowie w roku 2012 otrzyma∏a dotacje z przeznaczeniem na

realizacje zadaƒ  przej´tych od administracji paƒstwowej. Wymieniona dotacja
wp∏yn´∏a na rachunek bankowy  w grudniu 2012 roku  w kwocie 19.120,00 z∏.

Ponadto odnotowano pomoc finansowà sponsorów w organizacji Zjazdu
Aptekarzy oraz wydawaniu Biuletynu Informacyjnego.

W zwiàzku z od∏o˝eniem Êrodków na rachunku bankowym „DOBRY ZYSK
DLA FIRM” uzyskano odsetki w kwocie 5.713,97 z∏.

WYDATKIWYDATKIWYDATKIWYDATKIWYDATKI
Odprowadzenie cz´Êci sk∏adek cz∏onkowskich na rzecz Naczelnej Rady

Aptekarskiej wynios∏o 105.062,40 z∏ co stanowi 100%. Sk∏adki na rzecz Naczel-
nej Rady Aptekarskiej regulowane sà
na bie˝àco i obecnie nie ma zaleg∏oÊci.

Na wydatki zwiàzane ze zu˝yciem materia∏ów, energii i gazu Izba
Aptekarska przeznaczy∏a kwot´ 23.202,89. Podstawowymi pozycjami tych
kosztów by∏y materia∏y biurowe oraz koszty druków, prenumeraty gazet
i czasopism fachowych.

W grupie kosztów „us∏ugi obce”„us∏ugi obce”„us∏ugi obce”„us∏ugi obce”„us∏ugi obce” wydatkowano kwot´ 199.004,52 z∏,
w tym mi´dzy innymi: na drukowanie Biuletynu Informacyjnego 58.422,80
z∏, us∏ugi pocztowe 20.878,05 z∏., telekomunikacyjne 11.582,99 z∏, koszty
obs∏ugi prawnej 43.911,00 z∏.
Na podró˝e s∏u˝bowe wydano kwot´ 17.493,73 z∏.
Na zapomogi i darowizny i inne wydano kwot´ 2.720,00 z∏.
Na Zjazd POIA przeznaczono kwot´  6.907,35 z∏.

Wynagrodzenia za prac´ wynios∏y 211.982,02 w tym: wyp∏aty wynagrodzeƒ
z tytu∏u umów o prac´  oraz  innych umów.

Narzuty od wynagrodzenia (ZUS, US) wynios∏y 36.802,51 z∏.



UCHWA¸A POIA 33
PODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIE

Stan Êrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie na dzieƒ
31.12.2012 roku wynosi∏:

- bank   81.972,53 z∏
- kasa        267,52 z∏
- rachunek bankowy „DOBRY ZYSK DLA FIRM” 142.672,39 z∏

                   _____________
RAZEM:RAZEM:RAZEM:RAZEM:RAZEM: 224.912,44 z∏224.912,44 z∏224.912,44 z∏224.912,44 z∏224.912,44 z∏

   Skarbnik PORA
      mgr farm. Maria Wójcik

UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3UCHWA¸A NR 3
XXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etuw sprawie zatwierdzenia bilansu oraz sprawozdania z realizacji bud˝etu
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2012Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2012Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2012Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2012Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej za rok 2012

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856.) XXIX Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co
nast´puje:

§ 1
Zjazd zatwierdza bilans POIA na dzieƒ 31 grudnia 2012 roku przedstawiony
przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà w Rzeszowie oraz sprawo-
zdanie z realizacji bud˝etu za 2012 rok Podkarpackiej Okr´gowej Izby Apte-
karskiej.

§ 2
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                                Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Anna Stamirska

 mgr farm. Maria Wójcik
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UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4UCHWA¸A NR 4
XXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´go-w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´go-w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´go-w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´go-w sprawie: uchwalenia i przyj´cia do realizacji bud˝etu Podkarpackiej Okr´go-
wej Izby Aptekarskiej na rok 2013wej Izby Aptekarskiej na rok 2013wej Izby Aptekarskiej na rok 2013wej Izby Aptekarskiej na rok 2013wej Izby Aptekarskiej na rok 2013

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) XXIX Okr´gowy
Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej uchwala co
nast´puje:

§ 1
Zjazd uchwala i przyjmuje do realizacji preliminarz bud˝etowy POIA na rok
2013 przedstawiony przez Podkarpackà Okr´gowà Rad´ Aptekarskà.

§ 2
Za wykonanie bud˝etu czyni si´ odpowiedzialnà Podkarpackà Okr´gowà Rad´
Aptekarskà w Rzeszowie.

§ 3
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                                Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Anna Stamirska

 mgr farm. Maria Wójcik
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UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5UCHWA¸A NR 5
XXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej dla cz∏onków Podkarpackiej Okr´-w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej dla cz∏onków Podkarpackiej Okr´-w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej dla cz∏onków Podkarpackiej Okr´-w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej dla cz∏onków Podkarpackiej Okr´-w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej dla cz∏onków Podkarpackiej Okr´-
gowej Izby Aptekarskiejgowej Izby Aptekarskiejgowej Izby Aptekarskiejgowej Izby Aptekarskiejgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1 i art. 64 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia
1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2003 roku poz.
108 z póên. zm.) oraz Uchwa∏y Nr V/28/2008 V Krajowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 19 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokoÊci cz´Êci sk∏adki
cz∏onkowskiej odprowadzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na rzecz
Naczelnej Izby Aptekarskiej, Okr´gowy Zjazd Delegatów uchwala co nast´puje:

§ 1
1. Kwota miesi´cznej sk∏adki z tytu∏u przynale˝noÊci do Podkarpackiej

Okr´gowej Izby Aptekarskiej wynosi 44 z∏.
2. Powy˝sza sk∏adka dotyczy wszystkich osób posiadajàcych tytu∏ magistra

farmacji bez wzgl´du na sytuacj´ zawodowà.
§ 2

1. Sk∏adki na rzecz Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej nale˝y wp∏acaç
na konto POIA w terminie do 20 ka˝dego miesiàca za dany miesiàc kalendarzowy.

2. Sk∏adki za dany rok kalendarzowy nale˝y wp∏aciç w terminie do 10 stycznia
nast´pnego roku kalendarzowego.

                                                            § 3
Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania w przed-
miocie odpowiedzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4
Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej uchwa∏y traci moc Uchwa∏a Nr 6 XXIV

Okr´gowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wysokoÊci sk∏adki
cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.

§ 5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                                Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Anna Stamirska

 mgr farm. Maria Wójcik
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STANOWISKOSTANOWISKOSTANOWISKOSTANOWISKOSTANOWISKO
XXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 roku
w sprawie: poparcia stanowisk przyj´tych przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà.w sprawie: poparcia stanowisk przyj´tych przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà.w sprawie: poparcia stanowisk przyj´tych przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà.w sprawie: poparcia stanowisk przyj´tych przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà.w sprawie: poparcia stanowisk przyj´tych przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà.

Na podstawie  § 5 pkt 3 Regulaminu Obrad Okr´gowego Zjazdu Aptekarzy,
XXIX Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej,
wyra˝a nast´pujàce stanowisko:

1.
XXIX Okr´gowy Zjazd Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
oÊwiadcza, ̋ e popiera Stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej przyj´te w dniu
21 listopada 2012r. oraz w dniu 26 lutego 2013r. w sprawie:
1)  zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia∏alnoÊci – Stano-

wisko Nr VI/2/2012,
2)  nowelizacji ustawy – Prawo Farmaceutyczne – Stanowisko Nr VI/3/2012,
3) koniecznoÊci pilnej zmiany sposobu liczenia oraz wysokoÊci marz urz´do-

wych mar˝ detalicznych na refundowanych leki, Êrodki spo˝ywcze spe-
cjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego –  Stanowisko Nr VI/4/2012,

4) ograniczenia obrotu pozaaptecznego – Stanowisko Nr VI/5/2012,
5)  bezpoÊredniej sprzeda˝y produktów leczniczych Stanowisko Nr VI/6/2012,
6)  niekontrolowanego wywozu leków z Polski  –  Stanowisko Nr VI/7/2012,
7) zapewnienia dost´pnoÊci do us∏ug farmaceutycznych w porze nocnej, w nie-

dziel´, Êwi´ta i inne dni wolne, w ramach tzw. dy˝urów aptek ogólnodost´-
pnych Stanowisko Nr VI/8/2012,

8)  roli technika farmaceutycznego w aptece oraz przy realizacji przypisanych
zawodowo farmaceucie us∏ug farmaceutycznych – Stanowisko Nr VI/9/2012,

9) dalszego funkcjonowania punktów aptecznych – Stanowisko Nr VI/10/2012.

Zjazd uwa˝a za niewystarczajàce kierowanie jedynie apeli w powy˝szych spra-
wach do Ministra Zdrowia. Nale˝y przedstawiç propozycje konkretnych zmian
wszystkim decydentom procesu legislacyjnego w tym g∏ównie pos∏om oraz
przeprowadziç stosownà akcj´ medialnà.

2.
XXIX Okr´gowy Zjazd Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
zobowiàzuje PORA do przekazania niniejszego Stanowiska do Naczelnej Rady
Aptekarskiej
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3.

Stanowisko wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                                Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Anna Stamirska

 mgr farm. Maria Wójcik

STANOWISKOSTANOWISKOSTANOWISKOSTANOWISKOSTANOWISKO
XXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie:  ograniczenia obrotu pozaaptecznegow sprawie:  ograniczenia obrotu pozaaptecznegow sprawie:  ograniczenia obrotu pozaaptecznegow sprawie:  ograniczenia obrotu pozaaptecznegow sprawie:  ograniczenia obrotu pozaaptecznego

Na podstawie  § 5 pkt 3 Regulaminu Obrad Okr´gowego Zjazdu Aptekarzy,
XXIX Okr´gowy Zjazd Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej,
popiera Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej nr VI/52012 z dnia 21 listo-
pada 2012r. w sprawie ograniczenia obrotu pozaaptecznego wyra˝ajàc nast´-
pujàce stanowisko:

1.
XXIX Okr´gowy Zjazd Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
oÊwiadcza, ˝e  majàc na celu dba∏oÊç o zdrowie i ˝ycie pacjentów podczas
stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych konieczne jest
ograniczenie obrotu Êrodkami leczniczymi  jedynie do wyspecjalizowanych
placówek pod  nadzorem fachowego personelu.

2.
XXIX Okr´gowy Zjazd Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
zobowiàzuje PORA do przekazania niniejszego Stanowiska do Naczelnej Rady
Aptekarskiej celem podj´cia dzia∏aƒ legislacyjnych zmierzajàcych do wy∏àczenia
pozaaptecznego obrotu produktami i wyrobami medycznymi.

3.
Stanowisko wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                                Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Anna Stamirska

 mgr farm. Maria Wójcik
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STANOWISKOSTANOWISKOSTANOWISKOSTANOWISKOSTANOWISKO
XXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓWXXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIEW RZESZOWIE

z dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 rokuz dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie: potrzeby uchwalenia ustawy o zawodzie aptekarzaw sprawie: potrzeby uchwalenia ustawy o zawodzie aptekarzaw sprawie: potrzeby uchwalenia ustawy o zawodzie aptekarzaw sprawie: potrzeby uchwalenia ustawy o zawodzie aptekarzaw sprawie: potrzeby uchwalenia ustawy o zawodzie aptekarza

Na podstawie § 5 pkt 3 Regulaminu Obrad Okr´gowego Zjazdu Aptekarzy
XXIX Okr´gowy Zjazd Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej,
widzàc potrzeb´ zebrania przepisów dotyczàcych wykonywania zawodu apte-
karza w jednym akcie prawnym wyra˝a nast´pujàce stanowisko:

1.
XXIX Okr´gowy Zjazd Delegatów  Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
oÊwiadcza, ̋ e  wobec wieloÊci aktów prawnych regulujàcych  zasady wykony-
wania zawodu aptekarza, konieczne jest podj´cie pilnych dzia∏aƒ legislacyjnych
zmierzajàcych do uchwalenia jednej ustawy o zawodzie aptekarza, która ca∏o-
Êciowo ureguluje wszystkie kwestie zwiàzane wykonywaniem zawodu apte-
karza w szczególnoÊci:
a) przyznawanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz zasady wyko-

nywania zawodu farmaceuty,
b) zasady doskonalenia zawodowego farmaceuty, w tym szkolenia ciàg∏e –

wy∏àcznie w gestii samorzàdu aptekarskiego,
c) r´kojmia samorzàdu dla kierownika apteki jako warunek niezb´dny do uzy-

skania zezwolenia na prowadzenie apteki.

2.
XXIX Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
zobowiàzuje PORA do przekazania niniejszego Stanowiska do Naczelnej Rady
Aptekarskiej celem podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do opracowania projektu
ustawy o zawodzie aptekarza i zainicjowania dzia∏aƒ legislacyjnych.

3.
Stanowisko wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Zjazdu:                                                Sekretarze Zjazdu:
  mgr farm. Lidia Czy˝ mgr farm. Anna Stamirska

 mgr farm. Maria Wójcik



3950-LECIE PRACY – A. CZARNIAWY

Aleksander CzarniawyAleksander CzarniawyAleksander CzarniawyAleksander CzarniawyAleksander Czarniawy

50 LAT w zawodzie farmaceuty-aptekarza50 LAT w zawodzie farmaceuty-aptekarza50 LAT w zawodzie farmaceuty-aptekarza50 LAT w zawodzie farmaceuty-aptekarza50 LAT w zawodzie farmaceuty-aptekarza

I. Polska – lata 60  XX wiekuI. Polska – lata 60  XX wiekuI. Polska – lata 60  XX wiekuI. Polska – lata 60  XX wiekuI. Polska – lata 60  XX wieku
50 lat temu Polska nazywa∏a si´ Polska Rzeczpospolita Ludowa z naciskiem
na Ludowa. Art.1 Konstytucji PRL brzmia∏:

Od 28 czerwca 194628 czerwca 194628 czerwca 194628 czerwca 194628 czerwca 1946 Polska dzieli∏a si´ na 1414141414 województw oraz 2 miastamiastamiastamiastamiasta
wydzielonewydzielonewydzielonewydzielonewydzielone, reforma administracyjna wprowadzona z dniem 1.01.1975r
zmieni∏a podzia∏ kraju na 49 województw, równoczeÊnie likwidujàc powiaty.
Podzia∏ administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej LudowejPodzia∏ administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej LudowejPodzia∏ administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej LudowejPodzia∏ administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej LudowejPodzia∏ administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

po reformiepo reformiepo reformiepo reformiepo reformie
            od 1957 do 31 maja 1975                          1975 -1998r            od 1957 do 31 maja 1975                          1975 -1998r            od 1957 do 31 maja 1975                          1975 -1998r            od 1957 do 31 maja 1975                          1975 -1998r            od 1957 do 31 maja 1975                          1975 -1998r

LudnoÊç Polski   31 551 000                                LudnoÊç Polski 34 185 000
17 województw17 województw17 województw17 województw17 województw oraz 5 miasta wydzielone 49 województw49 województw49 województw49 województw49 województw,
(Warszawa i ¸ódê Kraków, Wroc∏aw i Poznaƒ. zlikwidowano powiaty
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Jako nieoficjalny powód reformy w 1975 r. uznaje si´ ch´ç wzmocnienia
kontroli nad ni˝szymi warstwami aparatu paƒstwowego przez KC PZPR po
przej´ciu w∏adzy w 1970r przez Edwarda Gierka I sekretarza KC PZPR.

Zmiana podzia∏u administracyjnego kraju mia∏a niekiedy istotny wp∏yw
na sytuacj´ mieszkaƒców. I tak mieszkajàc od 1963 r. w Gi˝ycku w woj. olsztyƒ-
skim i b´dàc pracownikiem Olsztyƒskiego Zarzàdu Aptek  z dniem 1 czerwca
1975 r. sta∏em si´ mieszkaƒcem woj. suwalskiego i pracownikiem Przedsi´-
biorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Bia∏ymstoku.

Dystrybucja lekówDystrybucja lekówDystrybucja lekówDystrybucja lekówDystrybucja leków
W latach 1956 -19751956 -19751956 -19751956 -19751956 -1975 aptekarstwo funkcjonowa∏o jedynie w ramach paƒ-

stwowych przedsi´biorstw, kolejno przekszta∏canych od Centrali AptekCentrali AptekCentrali AptekCentrali AptekCentrali Aptek
Spo∏ecznychSpo∏ecznychSpo∏ecznychSpo∏ecznychSpo∏ecznych do wojewódzkich Zarzàdów Aptek zajmujàcych si´ dystrybucjà
leków.

Z dniem 1 stycznia 1976 r. w wyniku zmiany podzia∏u administracyjnego
kraju Zarzàdy Aptek  przekszta∏cone zosta∏y w Przedsi´biorstwa ZaopatrzeniaPrzedsi´biorstwa ZaopatrzeniaPrzedsi´biorstwa ZaopatrzeniaPrzedsi´biorstwa ZaopatrzeniaPrzedsi´biorstwa Zaopatrzenia
FarmaceutycznegoFarmaceutycznegoFarmaceutycznegoFarmaceutycznegoFarmaceutycznego „Cefarm” podleg∏e Zjednoczeniu „Cefarm”.

Polska w latach 1960-2010Polska w latach 1960-2010Polska w latach 1960-2010Polska w latach 1960-2010Polska w latach 1960-2010

Apteki i aptekarzeApteki i aptekarzeApteki i aptekarzeApteki i aptekarzeApteki i aptekarze
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II. STUDIA  1958 -1963II. STUDIA  1958 -1963II. STUDIA  1958 -1963II. STUDIA  1958 -1963II. STUDIA  1958 -1963
Moja 50 letnia droga aptekarska rozpocz´∏a si´ – gdy idàc w Êlady star-

szego kuzyna farmaceuty, który potem zosta∏ dr. hab. farmacji na A.M.
w Krakowie (dr Zygmunt Ryznerski). W 1958 r. zosta∏em studentem Wydz.
Farmacji A.M. w Lublinie, który ukoƒczy∏em z dyplomem mgr farm. w 1963 r.
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       Inauguracja roku akademickiego       Dziekan Wydz. Farmacji prof. H. Nerlo
                      1959-1960                         poÊród studentów II roku farmacji

III.PRACA ZAWODOWAIII.PRACA ZAWODOWAIII.PRACA ZAWODOWAIII.PRACA ZAWODOWAIII.PRACA ZAWODOWA

kkkkk PIERWSZA PRACA   1963 -1979  GI˚YCKO PIERWSZA PRACA   1963 -1979  GI˚YCKO PIERWSZA PRACA   1963 -1979  GI˚YCKO PIERWSZA PRACA   1963 -1979  GI˚YCKO PIERWSZA PRACA   1963 -1979  GI˚YCKO
W czasach prawie  prehistorycznych – bo  w 1963 r. po skoƒczeniu stu-

diów w Lublinie, wraz z ˝onà Barbarà, te˝ farmaceutkà, kole˝ankà z roku
zg∏osi∏em si´ na ofert´ pracy do ówczesnego Olsztyƒskiego Zarzàdu Aptek
do przemi∏ego dyrektora mgr Tomaszewskiego. Ten skierowa∏ nas do pracy
do apteki w Gi˝ycku – gdzie pracowaliÊmy a˝ do1979 r.

Wspominam z sympatià kolejnego dyrektora OZA dr W∏adys∏awa Szcze-
paƒskiego i zdobywany tam jako jeden z pierwszych tytu∏ spec. II st. z farmacji
aptecznej (w 1974r.).

Moje pierwsze skierowanie do pracy i anga˝ przez  OZA w OlsztynieMoje pierwsze skierowanie do pracy i anga˝ przez  OZA w OlsztynieMoje pierwsze skierowanie do pracy i anga˝ przez  OZA w OlsztynieMoje pierwsze skierowanie do pracy i anga˝ przez  OZA w OlsztynieMoje pierwsze skierowanie do pracy i anga˝ przez  OZA w Olsztynie
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Gi˝yckoGi˝yckoGi˝yckoGi˝yckoGi˝ycko miasteczko liczàce wtedy ok. 15 tys. mieszkaƒców po∏o˝one w woj.

olsztyƒskim mi´dzy jeziorami Niegocin i Kisajno, mia∏o tylko jednà aptek´.
Zatrudnia∏a dwóch magistrów (w tym kierownik), pomocnika aptekarskiego,
dwóch techników oraz 5 osób personelu pomocniczo administracyjnego.
W recepturze królowa∏ „stary” Pan Micha∏ – pomocnik aptekarski, który nie
„zasila∏” ekspedycji bo niewiele si´ zna∏ na lekach gotowych. Uprawnienia
pomocnika aptekarskiego uzyska∏ jeszcze przed wojnà po trzyletniej pracy
w aptece. Receptura apteczna by∏a w tym czasie, gdy rozpoczyna∏em prac´,

du˝a m.in. ze wzgl´du
na wielokrotnie mniejszy
ni˝ dzisiaj asortyment
leków gotowych, okre-
Êlony w USL (Urz´do-
wym Spisie Leków) pro-
dukowanych g∏ównie
przez przemys∏ krajowy
oraz z tzw. „krajów de-

moludu”. W recepturze wykonywaliÊmy du˝o czopków, ga∏ek a nawet pigu∏ki
przy u˝yciu teraz ju˝ zapomnianej pigulnicy.
Parafarmaceutyki – owszem by∏y ale tylko za dewizy w Pevexie.

Ceny leków by∏y sta∏e, nie zmieniajàce si´ latami – znaliÊmy je na pami´ç.
Ksi´gowoÊç apteczna prowadzona odr´cznie – podliczana przy pomocy liczy-
de∏, zajmowa∏a wiele czasu i wymaga∏a zatrudnienia dodatkowego personelu
administracyjnego: kasjerki, ksi´gowe.

Gdy zró˝nicowano odp∏atnoÊci a o komputerach jeszcze nam si´ nie
Êni∏o, to dla u∏atwienia pracy nalepialiÊmy na szuflady ceny i odp∏atnoÊci za
poszczególne leki.

kkkkk PRACA  SANOK PRACA  SANOK PRACA  SANOK PRACA  SANOK PRACA  SANOK
    1979 - 2013    1979 - 2013    1979 - 2013    1979 - 2013    1979 - 2013
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1. Apteka PZF Cefarm – ul.Daszyƒskiego 2 – 1979-19941. Apteka PZF Cefarm – ul.Daszyƒskiego 2 – 1979-19941. Apteka PZF Cefarm – ul.Daszyƒskiego 2 – 1979-19941. Apteka PZF Cefarm – ul.Daszyƒskiego 2 – 1979-19941. Apteka PZF Cefarm – ul.Daszyƒskiego 2 – 1979-1994

We wrzeÊniu 1979 roku przyby∏em do Sanoka wraz z ˝onà, te˝ farma-
ceutkà oraz córkà póêniejszà farmaceutkà – odpowiadajàc na ofert´ obj´cia
kierownictwa najwi´kszej z pi´ciu aptek w Sanoku, z∏o˝onà przez ówczesnego
dyrektora PZF Cefarm Rzeszów Kazimierza Lamparta.
W 1979 roku w Sanoku funkcjonowa∏o pi´ç aptek (dzisiaj 25).
Mgr Stanis∏aw Kawski, prowadzi∏ wraz z ˝onà Zuzannà aptek´ w Sanoku
przy ul. Daszyƒskiego. Kierownictwo tej  w∏aÊnie apteki przej´liÊmy wraz z ˝onà
od Paƒstwa Kawskich, zas∏u˝onych sanockich aptekarzy, którzy po utracie
w∏asnej apteki w 1951roku, po jej upaƒstwowieniu, kierowali „paƒstwowà”
aptekà zarzàdzanà kolejno przez Rzeszowski Zarzàd Aptek a nast´pnie przez
PZF Cefarm w Rzeszowie.

2. Apteka prywatna – Pl. Êw. Micha∏a 4 - 17.11.1994 31.12.20092. Apteka prywatna – Pl. Êw. Micha∏a 4 - 17.11.1994 31.12.20092. Apteka prywatna – Pl. Êw. Micha∏a 4 - 17.11.1994 31.12.20092. Apteka prywatna – Pl. Êw. Micha∏a 4 - 17.11.1994 31.12.20092. Apteka prywatna – Pl. Êw. Micha∏a 4 - 17.11.1994 31.12.2009

Szeroko otwarte drzwi prywatyzacji na progu powsta∏ej III Rzeczpospolitej
Polskiej poprzez nowelizacj´  ustawy o dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz ustawa
z dnia 10 paêdziernika 1991 r. o Êrodkach farmaceutycznych, materia∏ach
medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym umo˝liwi∏y
otwieranie aptek prywatnych.

Natomiast uchwalona ustawa o izbach aptekarskich z 19 kwietnia 1991
roku, umo˝liwi∏a reaktywowanie samorzàdu aptekarskiego.

Korzystajàc z tej sytuacji uruchomiliÊmy wraz z ˝onà prywatnà aptek´
w starym budynku po zdewastowanym sklepie harcerskim zlokalizowanym
w centrum Sanoka, przy Pl.Âwi´tego Micha∏a 4. Wyposa˝enie apteki zrobi∏
miejscowy stolarz, dostosowujàc do potrzeb i mo˝liwoÊci. Na rynku nie by∏o
jeszcze specjalistycznych firm w tej bran˝y.

                               Personel apteki w Sanoku ul 3 Maja 17
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   ul.  3 Maja 17    przed rozbiórkà                            po wybudowaniu

1. SPECJALIZACJA1. SPECJALIZACJA1. SPECJALIZACJA1. SPECJALIZACJA1. SPECJALIZACJA

Specjalizacja lekarzy po wojnie zosta∏a uregulowana zarzàdzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu uznawania le-
karzy za specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny.

Natomiast specjalizacja farmaceutów ustanowiona zosta∏a dopieroNatomiast specjalizacja farmaceutów ustanowiona zosta∏a dopieroNatomiast specjalizacja farmaceutów ustanowiona zosta∏a dopieroNatomiast specjalizacja farmaceutów ustanowiona zosta∏a dopieroNatomiast specjalizacja farmaceutów ustanowiona zosta∏a dopiero
w 1973 r. zarzàdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 10 marcaw 1973 r. zarzàdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 10 marcaw 1973 r. zarzàdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 10 marcaw 1973 r. zarzàdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 10 marcaw 1973 r. zarzàdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 10 marca

Poniewa˝ wynajmowany budynek mia∏ byç w najbli˝szej przysz∏oÊci
przeznaczony do rozbiórki (przetrwa∏ 15 lat ) skorzystaliÊmy z okazji przetargu
na dzia∏k´ w centrum miasta, by tam wybudowaç budynek
do którego mo˝na przenieÊç aptek´ po wyburzeniu
budynku dotychczasowej apteki.

3. Apteka „Pod Or∏em” – 3.03.1999r3. Apteka „Pod Or∏em” – 3.03.1999r3. Apteka „Pod Or∏em” – 3.03.1999r3. Apteka „Pod Or∏em” – 3.03.1999r3. Apteka „Pod Or∏em” – 3.03.1999r
k Zakup dzia∏ki                          2.03.1994 r.
k Otwarcie apteki                      3.03.1999 r.
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1973 r.1973 r.1973 r.1973 r.1973 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów (Dz.
Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 7, poz. 33); zmienione 16.04.1974 /Dz. Urz. Min. Zdr.
i O.S. Nr 10, poz. 43).

Do czasu wydania tego zarzàdzenia brak by∏o w Polsce systemu dokszta∏-
cania farmaceutów – istnia∏y tylko szkolenie – kursy doraêne organizowane
przez cefarmy.

Jednak dopiero ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.Prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.Prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.Prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.Prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
uregulowa∏a ustawowo ten problem:
Art. 89. „Farmaceuta w ramach kszta∏cenia podyplomowego uzyskuje tytu∏
specjalisty, potwierdzajàcy posiadanie okreÊlonych kwalifikacji zawodowych,
po odbyciu przeszkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej „specjalizacjà”,
ustalonego programem specjalizacji i zdaniu egzaminu paƒstwowego.

Specjalizacj´ farmaceutów pilotowa∏o wtedy Studium Farmaceutyczne
CMKP w Bydgoszczy, natomiast cefarmy organizowa∏y stron´ technicznà za-
wiadamiajàc m.in. farmacetów o wymaganych warunkach przygotowania
do specjalizacji.

Tak wi´c po odpowiednim przeszkoleniu przeprowadzanym przez Stu-
dium Farmaceutyczne CMKP w Bydgoszczy przystàpi∏em tam 23 listopada23 listopada23 listopada23 listopada23 listopada
1974 r.1974 r.1974 r.1974 r.1974 r. od razu do egzaminu na II stopieƒ specjalizacji z farmacji aptecznejII stopieƒ specjalizacji z farmacji aptecznejII stopieƒ specjalizacji z farmacji aptecznejII stopieƒ specjalizacji z farmacji aptecznejII stopieƒ specjalizacji z farmacji aptecznej,
gdy˝ przygotowywano opiekunów dla specjalizacji I0.

                       Komunikat OZA                                        ZaÊwiadczenie
dot.: Egzaminu farmaceutów na II0 specjalizacji       o uzyskaniu  II0 specjalizacji
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2. DOKTORAT     14 maj 1980 r.2. DOKTORAT     14 maj 1980 r.2. DOKTORAT     14 maj 1980 r.2. DOKTORAT     14 maj 1980 r.2. DOKTORAT     14 maj 1980 r.

Napisane przeze mnie dwie poglàdowe prace specjalizacyjne pod kie-
runkiem doc. dr hab. Marii Henneberg, Kierownika Zak∏adu Analizy Leku
Studium Farmaceutycznego CMKP w Bydgoszczy: pt. „Problem narkomanii„Problem narkomanii„Problem narkomanii„Problem narkomanii„Problem narkomanii
w Êrodowiskach m∏odzie˝owych na terenie  woj. olsztyƒskiego w latach 1970-w Êrodowiskach m∏odzie˝owych na terenie  woj. olsztyƒskiego w latach 1970-w Êrodowiskach m∏odzie˝owych na terenie  woj. olsztyƒskiego w latach 1970-w Êrodowiskach m∏odzie˝owych na terenie  woj. olsztyƒskiego w latach 1970-w Êrodowiskach m∏odzie˝owych na terenie  woj. olsztyƒskiego w latach 1970-
1974 r.”1974 r.”1974 r.”1974 r.”1974 r.” oraz „Statystyka ostrych zatruç lekami  w woj. olsztyƒskim w latach„Statystyka ostrych zatruç lekami  w woj. olsztyƒskim w latach„Statystyka ostrych zatruç lekami  w woj. olsztyƒskim w latach„Statystyka ostrych zatruç lekami  w woj. olsztyƒskim w latach„Statystyka ostrych zatruç lekami  w woj. olsztyƒskim w latach
1971-1973”1971-1973”1971-1973”1971-1973”1971-1973” – by∏y zaczàtkiem mojej pracy doktorskiej.

Po odbyciu 2 letniego seminarium doktoranckiego w CMKP w Warszawie
mój przewód doktorski, którego promotorem by∏a doc. dr hab. Maria Henne-
berg, zosta∏ przeniesiony ze  Studium Farmaceutycznego CMKP w Bydgoszczy
do Wydz. Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie, gdy˝ w SF CMKP w By-
dgoszczy nie by∏o wystarczajàcej liczby samodzielnych pracowników nauko-
wych do prowadzenia przewodu doktorskiego.
    Tam, po zdaniu wymaganych egzaminów oraz uzyskaniu opinii trzech
recenzentów, przystàpi∏em do obrony pracy pt. „Spo∏eczno-toksykologiczne„Spo∏eczno-toksykologiczne„Spo∏eczno-toksykologiczne„Spo∏eczno-toksykologiczne„Spo∏eczno-toksykologiczne
problemy nadu˝ywania  leków na terenie b. woj. olsztyƒskiego w latach 1967-problemy nadu˝ywania  leków na terenie b. woj. olsztyƒskiego w latach 1967-problemy nadu˝ywania  leków na terenie b. woj. olsztyƒskiego w latach 1967-problemy nadu˝ywania  leków na terenie b. woj. olsztyƒskiego w latach 1967-problemy nadu˝ywania  leków na terenie b. woj. olsztyƒskiego w latach 1967-
1976”1976”1976”1976”1976”.
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Uroczysta promocja doktorska – Akademia Medyczna Wydzia∏ FarmacjiUroczysta promocja doktorska – Akademia Medyczna Wydzia∏ FarmacjiUroczysta promocja doktorska – Akademia Medyczna Wydzia∏ FarmacjiUroczysta promocja doktorska – Akademia Medyczna Wydzia∏ FarmacjiUroczysta promocja doktorska – Akademia Medyczna Wydzia∏ Farmacji
w Krakowie 14 maja 1980 r.w Krakowie 14 maja 1980 r.w Krakowie 14 maja 1980 r.w Krakowie 14 maja 1980 r.w Krakowie 14 maja 1980 r.

dziekan Wydzia∏u prof. Alfred Zejc     promotor prof. Maria Henneberg
rektor A.M. prof. Leszek Krówczyƒski

3.SZKOLENIE CIÑG¸E – Rozporzàdzenie MZ i ewidencja szkolenia3.SZKOLENIE CIÑG¸E – Rozporzàdzenie MZ i ewidencja szkolenia3.SZKOLENIE CIÑG¸E – Rozporzàdzenie MZ i ewidencja szkolenia3.SZKOLENIE CIÑG¸E – Rozporzàdzenie MZ i ewidencja szkolenia3.SZKOLENIE CIÑG¸E – Rozporzàdzenie MZ i ewidencja szkolenia

W zwiàzku  z zamieszczonym w ustawie Prawo farmaceutyczne zapisem
w art. 89e. ̋ e „farmaceuta (zatrudniony w aptece lub hurtowni) zobowiàzany
jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciàg∏ym
szkoleniu” wydane zosta∏o Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia „w sprawie Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia „w sprawie Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia „w sprawie Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia „w sprawie Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia „w sprawie
ciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów” zatrudnionych w aptekach i hurtowniachciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów” zatrudnionych w aptekach i hurtowniachciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów” zatrudnionych w aptekach i hurtowniachciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów” zatrudnionych w aptekach i hurtowniachciàg∏ych szkoleƒ farmaceutów” zatrudnionych w aptekach i hurtowniach
farmaceutycznych farmaceutycznych farmaceutycznych farmaceutycznych farmaceutycznych (25.06.2003 r.).

POIA zobowiàzana do pilotowania szkolenia ciàg∏ego wyda∏a Kart´ szko- Kart´ szko- Kart´ szko- Kart´ szko- Kart´ szko-
lenia ciàg∏ego lenia ciàg∏ego lenia ciàg∏ego lenia ciàg∏ego lenia ciàg∏ego i z dniem 1stycznia 2004r rozpoczà∏em pierwszy czteroletni
okres szkolenia ciàg∏ego.
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Natomiast w czasie pisania pracy doktorskie oraz wspó∏pracy z Panià
wtedy docent potem profesor Marià Henneberg mia∏em wyk∏ady nt. uza-
le˝nieƒ, zatruç lekami oraz antybiotykoterapii w  Studium Farmaceutycznym
CMKP w Bydgoszczy gdzie Pani Profesor by∏a Kierownikiem Zak∏adu Analizy
Leku (1978 r.).

V. NAUCZANIEV. NAUCZANIEV. NAUCZANIEV. NAUCZANIEV. NAUCZANIE

Pracujàc w aptece w Gi˝ycku dorabia∏em do skromnej aptekarskiej pensji
jako nauczyciel chemii w Technikum Elektrycznym (1969-1970) oraz nauczyciel
farmakologii w Liceum Medycznym Piel´gniarstwa (1972-1976).
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Wyg∏asza∏em referaty na ogólnopolskich Sympozjach Naukowych
PTFarm. oraz  PT Toksykologicznego a na ∏amach Farmacji Polskiej oraz innych
czasopismach naukowych zamieÊci∏em kilkanaÊcie publikacji.
By∏em te˝ opiekunem aptekarzy przygotowujàcych si´ do spec. I0  z farmacji
aptecznej.

VI. DZIA¸ALNOÂå  SPO¸ECZNAVI. DZIA¸ALNOÂå  SPO¸ECZNAVI. DZIA¸ALNOÂå  SPO¸ECZNAVI. DZIA¸ALNOÂå  SPO¸ECZNAVI. DZIA¸ALNOÂå  SPO¸ECZNA

Potrzeba dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, wÊród ludzi i dla ludzi, tkwi∏a we mnie
od zawsze. W m∏odoÊci by∏a to dzia∏alnoÊç artystyczna w teatrzykach, czy
zespo∏ach muzycznych. W czasie studiów razem z kolegami z wydzia∏u lekar-
skiego za∏o˝yliÊmy teatrzyk – kabaret „Dren 59”, z którym wyst´powaliÊmy
na festiwalach studenckich a tak˝e dla mieszkaƒców Lublina.
     Po podj´ciu pracy w aptekach: w Gi˝ycku a potem w Sanoku, dzia∏a∏em
w samorzàdzie terytorialnym  jako radny MRN i WRN a potem w samorzàdzie
aptekarskim po jego reaktywacji w 1991r

kkkkk Samorzàd terytorialny Samorzàd terytorialny Samorzàd terytorialny Samorzàd terytorialny Samorzàd terytorialny

- radny MRN w Gi˝ycku
- radny WRN w Suwa∏kach
  – cz∏onek Prezydium WRN 1976-1979 r.
- radny MRN w Sanoku
  w-ce Przew. MRN 1984-1992 r.
- radny WRN w KroÊnie
  – cz∏onek Prezydium WRN 1988-1992 r.



BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)50

Naczelna Rada Aptekarska I kadencji   Prezydium Zjazdu mgr M.Paw∏owski,
      z Prezes Edwardà K´dzierskà                dr A.Czarniawy, prof. J. Pluta
      w czasie obrad II Krajowego
               Zjazdu Aptekarzy

k Rada ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RPRada ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RPRada ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RPRada ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RPRada ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP

25 czerwca 1993r Pa∏ac Prezydencki – Belweder25 czerwca 1993r Pa∏ac Prezydencki – Belweder25 czerwca 1993r Pa∏ac Prezydencki – Belweder25 czerwca 1993r Pa∏ac Prezydencki – Belweder25 czerwca 1993r Pa∏ac Prezydencki – Belweder

Z rekomendacji NRA zosta∏em powo∏any przez Prezydenta RP LechaPrezydenta RP LechaPrezydenta RP LechaPrezydenta RP LechaPrezydenta RP Lecha
Wa∏´s´Wa∏´s´Wa∏´s´Wa∏´s´Wa∏´s´ w sk∏ad Rady ds. Ochrony ZdrowiaRady ds. Ochrony ZdrowiaRady ds. Ochrony ZdrowiaRady ds. Ochrony ZdrowiaRady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP sk∏adajàcej si´
z 71 osób reprezentujàcych w wi´kszoÊci medyczne Êrodowisko naukowe,
przemys∏ medyczny i farmaceutyczny, organizacje samorzàdowe lekarzy,
farmaceutów i piel´gniarek oraz zwiàzki zawodowe. W sk∏adzie Rady znaj-
dowa∏o si´ 11 farmaceutów.

 Samorzàd aptekarski Samorzàd aptekarski Samorzàd aptekarski Samorzàd aptekarski Samorzàd aptekarski

- cz∏onek NRA  pi´ciu kadencji 1991-2011- cz∏onek NRA  pi´ciu kadencji 1991-2011- cz∏onek NRA  pi´ciu kadencji 1991-2011- cz∏onek NRA  pi´ciu kadencji 1991-2011- cz∏onek NRA  pi´ciu kadencji 1991-2011
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kkkkk  Prezes PORA – czterech kadencji i w-ce prezes PORA – 2 kadencji od1991 r.  Prezes PORA – czterech kadencji i w-ce prezes PORA – 2 kadencji od1991 r.  Prezes PORA – czterech kadencji i w-ce prezes PORA – 2 kadencji od1991 r.  Prezes PORA – czterech kadencji i w-ce prezes PORA – 2 kadencji od1991 r.  Prezes PORA – czterech kadencji i w-ce prezes PORA – 2 kadencji od1991 r.

    IV Kadencja POIA  2003 -2007                V Kadencja POIA  2007 -2011    IV Kadencja POIA  2003 -2007                V Kadencja POIA  2007 -2011    IV Kadencja POIA  2003 -2007                V Kadencja POIA  2007 -2011    IV Kadencja POIA  2003 -2007                V Kadencja POIA  2007 -2011    IV Kadencja POIA  2003 -2007                V Kadencja POIA  2007 -2011

ODZNACZENIAODZNACZENIAODZNACZENIAODZNACZENIAODZNACZENIA

W ciàgu tych 50 lat nazbiera∏o si´ troch´ wyrazów uznania  za prac´ zawodowà
i spo∏ecznà.

kkkkk  Za prac´ w zawodzie:  Za prac´ w zawodzie:  Za prac´ w zawodzie:  Za prac´ w zawodzie:  Za prac´ w zawodzie:
- za wzorowà prac´ w s∏u˝bie zdrowia (7.04.1989 r.);
- za zas∏ugi dla ochrony zdrowia (15.07.2010 r.).

kkkkk  Za prac´ spo∏ecznà w samorzàdzie terytorialnym:  Za prac´ spo∏ecznà w samorzàdzie terytorialnym:  Za prac´ spo∏ecznà w samorzàdzie terytorialnym:  Za prac´ spo∏ecznà w samorzàdzie terytorialnym:  Za prac´ spo∏ecznà w samorzàdzie terytorialnym:
- zas∏u˝ony dla Warmii i Mazur (7.06.1975 r.);
- za zas∏ugi dla woj. suwalskiego (19.01.1980 r.);
- zas∏u˝ony dla Sanoka (17.09.1987 r.);
- za zas∏ugi dla woj. kroÊnieƒskiego (1991 r.);
- Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi (6.07.1978 r.);
-  Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi (16.05.1984 r.).

kkkkk  Za prac´ spo∏ecznà w samorzàdzie aptekarskim:  Za prac´ spo∏ecznà w samorzàdzie aptekarskim:  Za prac´ spo∏ecznà w samorzàdzie aptekarskim:  Za prac´ spo∏ecznà w samorzàdzie aptekarskim:  Za prac´ spo∏ecznà w samorzàdzie aptekarskim:
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k  Medal im. Prof.Bronis∏awa Koskowskiego (12.1999 r.)
k  tytu∏ „Stra˝nik Wielkiej Piecz´ci Aptekarstwa Polskiego” (12.11.2011 r.)
k  Krzy˝ Kawalerski OOP (5.12.2001 r.)

        medal  Za Zas∏ugi                                               zas∏u˝ony
dla Aptekarstwa Podkarpacia                              dla woj. podkarpackiego

                   26.10.2001 r.                                                29.07.2011 r.

Wi´kszoÊç tych odznaczeƒ wr´czana by∏a w sposób uroczysty co powodowa∏o
dodatkowà satysfakcj´ z dokonaƒ.
Na Zamku Królewskim w WarszawieNa Zamku Królewskim w WarszawieNa Zamku Królewskim w WarszawieNa Zamku Królewskim w WarszawieNa Zamku Królewskim w Warszawie
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VII. PROBLEMY ZAWODUVII. PROBLEMY ZAWODUVII. PROBLEMY ZAWODUVII. PROBLEMY ZAWODUVII. PROBLEMY ZAWODU

Ostatnie 20 lat w ̋ yciu zawodowym aptekarza – to mrówcza codzienna praca
w dynamicznie zmieniajàcych si´ warunkach ustrojowych a tak˝e cywiliza-
cyjnych:
k – od  d∏ugopisu – do komputera;
k  – od liczyd∏a – do kalkulatora i kasy fiskalnej;
k  – od poczty – do internetu  w obiegu informacji;
k  – od niezmieniajàcych si´ od lat cen leków (znaliÊmy je na pami´ç) – do ich

zmian w ka˝dej dostawie;
k  – od pracy jako podmiot w trybie cefarmowskiej farmacji – do rozlicznych

problemów prywatnej apteki.
Du˝ym problemem dla powstajàcych licznie prywatnych aptek by∏y –

k∏opoty z refundacjà, zwiàzane  g∏ównie z powodu zmieniajàcych si´ systemów
refundacyjnych.
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Nie wszyscy pewnie pami´tajà, ˝e w 1992 r. na terenie obecnego woje-
wództwa rzeszowskiego funkcjonowa∏y 3 województwa: kroÊnieƒskie, prze-
myskie i rzeszowskie. Koszty wydanych z aptek leków refundowanych pokry-
wa∏y bud˝ety 3 wojewodówbud˝ety 3 wojewodówbud˝ety 3 wojewodówbud˝ety 3 wojewodówbud˝ety 3 wojewodów. A by∏y one skromne. Stàd wielomiesi´czne
oczekiwania aptek na zwrot poniesionych kosztów oraz boje samorzàdu apte-
karskiego najpierw o skracanie terminów p∏atnoÊci a potem o tzw. cesje
wierzytelnoÊci.

19.01.1999 r.19.01.1999 r.19.01.1999 r.19.01.1999 r.19.01.1999 r. Prezes PORA z WIF mgr Zofià Ulz i pe∏nomocnikiem
ds.Regionalnej Kasy Chorych Annà Szubart-Lelek

W wyniku Reformy administracyjnej paƒstwaReformy administracyjnej paƒstwaReformy administracyjnej paƒstwaReformy administracyjnej paƒstwaReformy administracyjnej paƒstwa w 1999 r. z 46 zrobi∏o
nam si´ 16 województw – a zgodnie z ustawà z dnia 6 lutego 1997 o pow-
szechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, do ̋ ycia powo∏anood 1 stycznia 1999 r.od 1 stycznia 1999 r.od 1 stycznia 1999 r.od 1 stycznia 1999 r.od 1 stycznia 1999 r.
16 Regionalnych kas chorych16 Regionalnych kas chorych16 Regionalnych kas chorych16 Regionalnych kas chorych16 Regionalnych kas chorych jako publiczne instytucje ubezpieczeniowe.) oraz
jednà bran˝owà kas´ chorych dla s∏u˝b mundurowych, które przej´∏y  refun-
dacj´ leków.

 23 stycznia 2003 23 stycznia 2003 23 stycznia 2003 23 stycznia 2003 23 stycznia 2003 roku uchwalona zosta∏a przez Sejm ustawa o powszechnym
ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu ZdrowiaNarodowym Funduszu ZdrowiaNarodowym Funduszu ZdrowiaNarodowym Funduszu ZdrowiaNarodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz.
391).

PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie

 Obecnie g∏ównà przyczynà ba∏aganu i niepokoju na rynku dystrybucji leków
jest:
k  nadmierna, nie uzasadniona spo∏ecznymi potrzebami liczba aptek;
k   wojny cenowe, agresywne formy reklamy majàce za wszelkà cen´ zwi´kszyç

obroty – to efekty tego stanu;
k  z∏e ustawodawstwo, brak polityki lekowej Paƒstwa oraz d∏ugofalowej wizji

aptekarstwa w Polsce, braku ustawy o zawodzie aptekarza.
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W ciàgu tych 50 lat przeszliÊmy d∏ugà drog´ wykonujàc zawód aptekarza

– zawód zaufania publicznego:
- w latach 1963 - 1990 jako pracownicy najemni w paƒstwowych placówkach
s∏u˝by zdrowia;

- od 1990r przeszliÊmy d∏ugà drog´ prywatyzacji z jej problemami – brak
Êrodków finansowych na poczàtku, k∏opoty z refundacjà, agresywne dzia∏ania
sieci – rugujàce prywatne rodzinne apteki z rynku.

    50 lat min´∏o – to nie do wiary – „jak z bicza strzeli∏”. Zosta∏y liczne
wspomnienia i przekonanie, ˝e warto aktywnie dzia∏aç tak˝e dla po˝ytku
wspólnego. Do czego zach´cam zw∏aszcza naszych m∏odych kolegów.
˚ycie wtedy jest ciekawsze, barwniejsze i ma sens.

Aleksander Czarniawy – aptekarzAleksander Czarniawy – aptekarzAleksander Czarniawy – aptekarzAleksander Czarniawy – aptekarzAleksander Czarniawy – aptekarz
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Posiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady AptekarskiejPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
Warszawa  26-27.II.2013 r.Warszawa  26-27.II.2013 r.Warszawa  26-27.II.2013 r.Warszawa  26-27.II.2013 r.Warszawa  26-27.II.2013 r.

W dniach 26-27 lutego br. odby∏o si´ kolejne posiedzenie Naczelnej Rady
Aptekarskiej prowadzone przez Prezesa NRA doktora Grzegorza Kucharewicza.
Pierwszym i najbardziej obszernym tematem posiedzenia NRA by∏y sprawy
dotyczàce naruszania zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych. Temat
ten bulwersuje Êrodowisko aptekarskie ju˝ od d∏u˝szego czasu i zamiast wyga-
saç, wzbudza coraz wi´ksze emocje. WÊród aptek pojawiajà si´ nowe formy
reklam omijajàce uwarunkowania prawne. Walka z nieuprawnionà a tak˝e
nieetycznà reklamà placówek, które mienià si´ placówkami ochrony zdrowia
jest jednoczeÊnie walkà o godnoÊç i wolnoÊç zawodu. Zakaz reklamy powinien
byç wr´cz wymuszony przez wszystkie instancje tak izb aptekarskich jak i nad-
zoru farmaceutycznego, w przypadkach skrajnych sprawy kierowane b´dà
do organów Êcigania.

Cz∏onkowie NRA przyj´li uchwa∏y w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia z wykonania preliminarza bud˝etowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za
2012 rok; w sprawie zatwierdzenia planu pracy NIA na 2013 rok; postanowie-
nia w sprawie og∏oszenia wysokoÊci cz´Êci sk∏adki cz∏onkowskiej odprowa-
dzanej przez okr´gowe izby aptekarskie na rzecz NIA – w roku 2013 sk∏adka
ta b´dzie wynosi∏a 7,90 ZLP  miesi´cznie od jednego cz∏onka izby.

Kolejnà wa˝nà sprawà, która wzbudzi∏a dyskusj´ uczestników posiedzenia,
by∏o przyj´cie dwóch stanowisk NRA: w sprawie roli techników farmaceutycz-
nych w aptece oraz w sprawie dalszego funkcjonowania punktów aptecz-
nych. Podj´cie tego tematu wynikn´∏o z wprowadzenia dyrektywy Unii
Europejskiej, która wyklucza wykonywanie (a tym samym kszta∏cenie) tego
samego zawodu na dwóch ró˝nych poziomach. W chwili obecnej wygaszane
sà kolejne zawody przygotowujàce na poziomie Êrednim – technik geodeta,
technik weterynarii, ratownik medyczny. Stanowisko NRA wskazuje mo˝liwoÊç
wykonywania zawodu przez techników farmaceutycznych posiadajàcych
uprawnienia, natomiast przewiduje sukcesywne wygaszanie zawodu w zakre-
sie kszta∏cenia. NRA uwa˝a te˝, ̋ e jedynym podmiotem, który spe∏nia wyma-
gania norm Unii Europejskiej w zakresie obrotu produktami leczniczymi, sà
apteki ogólnodost´pne – dlatego te˝ nale˝y przewidzieç zaprzestanie urucho-
mieƒ nowych placówek na poziomie punktów aptecznych a istniejàce pod-
mioty powinny zostaç przekszta∏cone do rangi aptek.

Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Lidia Czy˝
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KOMUNIKAT GIF 59
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BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)64



MINISTERSTWO ÂRODOWISKA 65



BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)BIULETYN 2(207,208/2013)66



POSIEDZENIE PREZYDIUM I POIA 67

Posiedzenie  PrezydiumPosiedzenie  PrezydiumPosiedzenie  PrezydiumPosiedzenie  PrezydiumPosiedzenie  Prezydium
i Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskieji Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

W dniu 19 marca 2013 roku, w siedzibie POIA, odby∏y si´ posiedzenia
Prezydium PORA oraz Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej prowadzone
przez Prezesa PORA, dr Lucyn´ Samborskà.

W cz´Êci pierwszej, cz∏onkowie Prezydium omówili zagadnienia zwiàzane
z pracà bie˝àcà oraz przebiegiem obrad Rady. Przedyskutowano nast´pujàce
zagadnienia, które majà znaczàcy wp∏yw na prawid∏owe dzia∏ania Biura POIA
w stosunku do osób, które z ró˝nych powodów kontaktujà si´ z izbà podkar-
packà:
a) sk∏adka cz∏onkowska powinna sp∏ywaç w wyznaczonych okresach (mie-

si´cznie) w kwocie, którà p∏aci cz∏onek izby w swojej sytuacji zawodowej –
w ka˝dym miesiàcu Biuro Izby przekazuje sk∏adk´ do Naczelnej Izby Apte-
karskiej w wysokoÊci odpowiadajàcej liczbie cz∏onków izby. Wp∏ata ca∏ej
rocznej sk∏adki po zakoƒczeniu roku powoduje czasowe, okresowe uszczu-
plenie bud˝etu izby i utrudnienie w planowaniu wydatków.

b) osoba, która zmieni∏a nazwisko i jego nowe brzmienie przekaza∏a do ewi-
dencji cz∏onków POIA, obowiàzana jest w ka˝dym przypadku kontaktu
z Biurem POIA (sprawy osobiste, szkolenie ciàg∏e, sk∏adki cz∏onkowskie)
podawaç zarejestrowane dane.

c) wszystkich cz∏onków POIA, których sytuacja powoduje koniecznoÊç kontaktu
z Biurem Izby, Prezydium prosi o kontakt wy∏àcznie osobisty, bez poÊred-
nictwa nawet najbli˝szych osób. W trakcie za∏atwiania spraw, niejednokrot-
nie wymagane sà pewne wyjaÊnienia dotyczàce jedynie osoby zainteresowa-
nej, potrafiàcej przekazaç i przyjàç informacj´.

d) Prezydium PORA przypomina kierownikom aptek, w których odbywajà sta˝e
studenci VI roku wydzia∏ów farmaceutycznych oraz ich bezpoÊrednim opie-
kunom o w∏aÊciwej informacji dla osób uzyskujàcych zaliczenie studiów.
Na stronie internetowej POIA w zak∏adce „formularze” jest zamieszczony
spis wszystkich dokumentów koniecznych do uzyskania prawa wykony-
wania zawodu; ponadto prosimy o poinformowanie m∏odych aptekarzy
o mo˝liwoÊci pracy w aptece na terenie województwa podkarpackiego na
podstawie wydanego przez Biuro Izby zaÊwiadczenia o z∏o˝eniu kompletu
dokumentów. Termin posiedzenia Rady Aptekarskiej, która podejmie
uchwa∏´ o przyznaniu prawa wykonywania zawodu, w przypadku osób
deklarujàcych prac´ na terenie dzia∏ania POIA, nie jest istotny i nie trzeba
w tym celu dzwoniç do Biura POIA.
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e) kolejny temat zg∏osi∏a komisja ds. prawa wykonywania zawodu – wszyscy

kandydaci na kierowników aptek, aptek szpitalnych i dzia∏ów farmacji
szpitalnej, oprócz wype∏nionej ankiety-kwestionariusza, powinni mieç
sk∏adki cz∏onkowskie op∏acone na bie˝àco oraz na bie˝àco, proporcjonalnie
do up∏ywu okresu szkoleniowego uzyskane punkty edukacyjne. Dotyczy to
wszystkich kandydatów, tak obejmujàcych funkcj´ kierownika po raz pier-
wszy, jak i kolejny lub powracajàcych na stanowisko po przerwie.

W drugiej cz´Êci spotkania, cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej wys∏uchali informacji z obrad Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz
przedyskutowali i podj´li kolejno nast´pujàce uchwa∏y:
1) w sprawie przyznania „Medalu za zas∏ugi dla Aptekarstwa Podkarpacia”

dla osób wskazanych przez Prezydium PORA, na wniosek Kapitu∏y Medalu.
Wyró˝nienia te zostanà wr´czone podczas XXIX Zjazdu Delegatów;

2) w sprawie zmiany dzia∏alnoÊci komisji problemowych PORA;
3) w sprawie przyznania praw wykonywania zawodu dla m∏odych magistrów

farmacji, potwierdzenie uprawnieƒ zawodowych otrzyma∏o dwudziestu
czterech absolwentów uniwersytetów medycznych;

Rada Aptekarska omówi∏a wyró˝nienia zwiàzane z pi´çdziesiàtà rocznicà
czynnej pracy w zawodzie aptekarza, jedenastu zas∏u˝onych aptekarzy od-
bierze pamiàtkowe statuetki podczas Zjazdu. PORA przyj´∏a te˝ szczegó∏owà
procedur´ wydawania nowego dokumentu prawa wykonywania zawodu
w przypadku utraconego lub zniszczonego – jest to specjalnie wa˝ne dla osób,
które z jakiegokolwiek powodu dokument ten straci∏y.

Ostatnia cz´Êç obrad poÊwi´cona by∏a omówieniu przygotowaƒ do XXIX
Zjazdu Delegatów POIA w dniu 11 kwietnia br. W Zjeêdzie uczestniczy∏ b´dzie
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr Grzegorz Kucharewicz oraz przedsta-
wiciele wojewódzkiego nadzoru farmaceutycznego i Narodowego Funduszu
Zdrowia. Delegaci otrzymali zaproszenia na Zjazd a wraz z nim has∏o dost´pu
do materia∏ów zjazdowych na stronie www.poia.pl.
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Podkarpacki Oddzia∏ Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
informuje, ˝e zgodnie z zapisami § 2
ust. 6 Zarzàdzenia Nr 85/2010/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia w sprawie okreÊlenia warunków
zawierania i realizacji umów o udziela-
nie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w ro-
dzaju podstawowa opieka zdrowotna
w zakresie nocnej i Êwiàtecznej opieki
zdrowotnej (z póên. zm.) Êwiadczenia
powinny byç udzielane wszystkim
zg∏aszajàcym si´ Âwiadczeniobiorcom
– równie˝ spoza obszaru zabezpie-
czenia – nie obowiàzuje rejonizacja.
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Teodor Torosiewicz – balneochemikTeodor Torosiewicz – balneochemikTeodor Torosiewicz – balneochemikTeodor Torosiewicz – balneochemikTeodor Torosiewicz – balneochemik

W Iwoniczu-Zdroju, niedaleko pensjonatu „pod Jod∏à”, umieszczony jest
czarny g∏az poÊwi´cony magistrowi farmacji Teodorowi Torosiewiczowi
(7.IX.1789 - 2.III.1876).

By∏ to w wieku XIX znany aptekarz lwowski, który zajmowa∏ si´ wieloma
dziedzinami wiedzy, nie tylko prowadzeniem apteki „pod Cesarskim Tytusem”,
której laboratorium by∏o podstawà badaƒ wód mineralnych, szk∏a aptecznego
ale te˝ sposobów wybielania z˝ó∏k∏ej bielizny, nieszkodliwym  a wygodnym
Êrodkiem, solà chlorowà.

Galicyjskie uzdrowiska w tym˝e XIX wieku mia∏y ró˝ne losy, Iwonicz
nale˝a∏ do najbardziej znanych a tym samym „ucz´szczanych”.

Wojciech Oczko, lekarz króla Stefana Batorego, o wodach iwonickich ju˝
w 1578 r. tak pisa∏: „sà to wody moc t´ majàce – chorego, który w nich siedzi,
ratowaç cia∏o ..., a snadê choroby w ciele nie masz, któreby takowe wody ...
pomocne nie by∏y”. Lekarz przemyski, Jan  Sechkini, w specjalnej pracy pod
tytu∏em Cenzura w wodzie iwonickiej, wydanej  w 1630 roku, pisa∏: „woda
iwonicka ma w sobie rodzaj kleju, który nafta zowà ...”. Równie˝ w póêniej-
szych czasach wielu lekarzy i chemików, tak polskich jak i w Pary˝u nawet,
opisywa∏o lecznicze w∏aÊciwoÊci iwonickich zdrojów.

Zaniedbane w poczàtkach lat 1800-nych, wskrzesi∏ Karol hrabia Za∏uski,
by∏y naczelnik powstania listopadowego na Litwie. W∏aÊnie on zleci∏ T. Torosie-
wiczowi naukowà analiz´ chemicznà wód w tej miejscowoÊci. W periodyku
Przyjaciel Ludu (nr 5 z d 1 sierpnia 1840 r.) ukaza∏ si´ artyku∏ T. Torosiewicza
Kàpiele w Iwoniczu, w którym dok∏adnie przedstawiono analiz´ sk∏adu wód
mineralnych z porównaniem do s∏ynnych niemieckich wód w Heilbrunn.
Teodor Torosiewicz analizowa∏ nie tylko wody iwonickie, opis wszystkich miej-
scowoÊci, w których pracowa∏, znalaz∏ si´ w jego pracy z 1849 r. èród∏a mine-
ralne w Królestwie Galicji i na Bukowinie pod wzgl´dem fizyczno-chemicznych
w∏aÊciwoÊci opisane.

Co ciekawe, ten znany nie tylko w Galicji aptekarz, by∏ Towarzystwa
Naukowego z Uniwersytetem Jagielloƒskim po∏àczonego, cz∏onkiem honoro-
wym Poznaƒskiego Towarzystwa Przyjació∏ Nauk w latach 1860-1876,
Towarzystwa Farmaceutycznego w Monachium, Towarzystwa Lekarskiego
w Warszawie i Wiedniu.

Upami´tnienia zas∏ug Teodora Torosiewicza dla iwonickich zdrojów
dokona∏o Stowarzyszenie Przyjació∏ Iwonicza-Zdroju w dniu 3 maja 2006 roku.
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Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich w PolsceStowarzyszenie Farmaceutów Katolickich w PolsceStowarzyszenie Farmaceutów Katolickich w PolsceStowarzyszenie Farmaceutów Katolickich w PolsceStowarzyszenie Farmaceutów Katolickich w Polsce

Pod has∏em „Byç solà ziemi”
w OÊrodku Kultury i Formacji
ChrzeÊcijaƒskiej w Jaros∏awiu,
w dniach 8-10 marca 2013 r. od-
by∏o si´ Ogólnopolskie Spotkanie
Farmaceutów Katolickich Polski.
Organizatorem spotkania by∏o rze-
szowskie Ko∏o SFKP. Uczestniczyli
w nim zarówno farmaceuci zrze-
szeni w ramach organizacji jak
i spoza jej kr´gu; z Warszawy,
Lublina, Rybnika i rejonu Pod-
karpacia. Spotkanie to mia∏o cha-
rakter rekolekcyjno – integracyjny,
a rekolekcje wyg∏osi∏ ks. prof.
dr hab. Andrzej Garbarz.

Na wst´pie ciep∏e s∏owa po-
witania uczestników przez Panià
Jolant´ Radeckà – Prezes Stowa-

rzyszenia Farmaceutów Katolickich w Polsce oraz przez Ksi´dza Prof. Andrzeja
Garbarza – Duszpasterza Stowarzyszenia Farmaceutów w Rzeszowie, krótka
prezentacja Kó∏ i osób. Na krótkà chwil´ odwiedzi∏ nas równie˝ Ks. Pra∏at
Kazimierz Gadza∏a – Duszpasterz S∏u˝by Zdrowia Archidiecezji w PrzemyÊlu,
wyk∏adowca teologii moralnej.

Rozpoczynajàc nasze zgrupowanie Drogà Krzy˝owà, retoryczne pytanie
ksi´dza profesora „To wszystko ju˝ by∏o. Czy na pewno?” wprowadzi∏o nas
w przestrzeƒ g∏´bokiego zamyÊlenia i refleksji nad stacjami naszego ˝ycia,
które w wymiarze Chrystusowego Krzy˝a majà zupe∏nie innà interpretacj´.
Przewodnia myÊl rekolekcyjna przekszta∏cona w seri´ krótkich pytaƒ wyrywa∏a
z stereotypów i schematów myÊlowych; w jaki sposób byç solà, której che-
miczna specyfika chroni od zepsucia, nadaje smak, a duchowy wymiar sym-
bolizuje czystoÊç? Kiedy jestem solà a kiedy nadaj´ si´ ju˝ tylko na podeptanie
przez ludzi? Czy Êwiatu potrzebna jest ta sól? I wreszcie jaki jest cel tej nauki?
W kontekÊcie wyg∏oszonych konferencji odpowiedzià na to pytanie jest sama
istota misji chrzeÊcijanina; „aby ludzie widzieli dobre czyny i chwalili Ojca,
który jest w Niebie.” Nikt nie jest w stanie sam wype∏niç tej misji. To Bóg
pokazuje drog´ i tylko w ∏àcznoÊci z nim cz∏owiek jest zdolny dokonaç wyboru
prowadzàcego ku pe∏ni cz∏owieczeƒstwa. Czysty rozum nie wystarczy by
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rozÊwietliç ciemnoÊci, potrzebna jest wiara. A czy Êwiatu to potrzebne? Âwiat
potrzebuje lekarstwa na cierpienie, zm´czenie ˝yciem. Tym lekarstwem sà ci,
którzy Êwiecà mocnym Êwiat∏em prawdy Ewangelii w dzisiejszych mrokach
kwestionowania wszystkiego, tak˝e natury.

W codziennej liturgii Mszy Êwi´tej i modlitwy brewiarzowej obejmowali-
Êmy pami´cià trudny czas dla KoÊcio∏a, sede vacante w oczekiwaniu na nowego
papie˝a, farmaceutów, chorych i tych, których ju˝ nie ma poÊród nas.

Samo miejsce spotkania Opactwo Benedyktyƒskie ze swà bogatà historià,
którà przedstawi∏a nam Siostra Agnieszka Ferensztajn, stwarza∏o niepowta-
rzalny klimat rekolekcji. Sprowadzone tu z Pomorza w 1611 roku Benedyktynki
prócz pog∏´bionej modlitwy zajmowa∏y si´ kszta∏ceniem m∏odzie˝y, a dla
ubogich studentów udost´pnia∏y pomieszczenia przyklasztornych murów.
Zabór austryiacki po∏o˝y∏ temu kres. W 1782 r. Benedyktynki opuÊci∏y zabu-
dowania klasztorne przekszta∏cone w koszary wojskowe i magazyny. Okupacja
niemiecka z kolei zamieni∏a Opactwo w miejsce kaêni i egzekucji, wi´zienie
wielu polskich patriotów. Szczególnym miejscem jest tzw. Czarna Kaplica
powsta∏a w wyniku podpalenia przez wycofujàcych si´ hitlerowców paliwa
i zalanego wodà karbidu celem zniszczenia ca∏ego obiektu klasztornego.
Wytworzona ogromna temperatura stopi∏a ceg∏y, które zlewa∏y si´ jak
stalaktyty tworzàc niezwyk∏à architektur´ wn´trza.
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I dziÊ, tak jak ówczeÊnie, Opactwo s∏u˝y umacnianiu wiary i tradycji,

promowaniu twórczoÊci miejscowych artystów, upami´tnianiu niezwyk∏ych
ludzi i niezwyk∏ych ludzkich historii.

W sobotnie popo∏udnie nieco poÊpieszny spacer po zabytkach Jaros∏awia
by∏ dla nas wszystkich, a szczególnie tych których korzenie wyrastajà z tego
miasta, êród∏em radosnej dumy i rozrzewniania. Da∏o si´ s∏yszeç t´skne t´dy
chodzi∏am, to by∏a moja parafia. Trasa naszej „wycieczki” z panem Jerzym
Czechowiczem – przewodnikiem – wzd∏u˝ okaza∏ych murów z oÊmioma
basztami, prowadzi∏a przez Bram´ Pe∏kiƒskà na taras, skàd rozciàga si´
przepi´kny widok na Opactwo Benedyktyƒskie. Dalej na wzgórzu dawne
Kolegium Jezuitów, pierwsze w Polsce, to tu pisa∏ swoje patriotyczne kazania
Piotr Skarga. Nieco dalej Kamienica Orsettich, jedna z najpi´kniejszych kamienic
w Polsce nadbudowana na budynku aptekarza Stanis∏awa Smiszowica.
Zmierzajàc w kierunku bazyliki min´liÊmy relikwie Bramy Krakowskiej i przy-
ciàgajàcy uwag´ budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó∏” wybudowa-
nego w celu podniesienia sprawnoÊci fizycznej spo∏eczeƒstwa polskiego
i umacniania w nim duch narodu. W 1914 roku z dru˝yn sokolich zorganizo-
wano oddzia∏ zbrojny. Zwiedzanie zakoƒczyliÊmy u stóp gotyckiej Piety,
podziwiajàc jeden z najcenniejszych zabytków Jaros∏awia – o∏tarz relikwii blisko
dwustu Êwi´tych i m´czenników wymienianych w Litanii do Wszystkich
Âwi´tych, w XIV-wiecznej Bazylice Matki Bo˝ej Bolesnej. Podsumowaniem
spotkania by∏a nasza wieczorna dyskusja, poruszane kwestie, w swej tematyce
bardzo rozpi´te, dotyczy∏y wcià˝ aktualnego tematu post´powania zgodnego
z sumieniem, rzetelnej i uczciwej informacji o leku; zosta∏a zaakceptowana
ulotka opracowana przez Stowarzyszenie Ko∏a w ¸odzi w sposób zrozumia∏y
informujàca o dzia∏aniu, bezpieczeƒstwie stosowania i alternatywie wyboru
w stosunku do tych˝e Êrodków. O˝ywionà dyskusj´ wywo∏a∏ problem
dost´pnoÊci leków, leków odtwórczych i uczciwej konkurencji. Wiele tematów,
zaznaczonych tylko w punktach czeka na kolejne spotkanie; jak pozyskiwanie
Êrodków na wydawnictwo biuletynu Stowarzyszenia, wspólna domena
internetowa dla wszystkich Kó∏ z zachowaniem ich odr´bnoÊci i aktualnego
adresu strony, aktywizacja Kó∏, które z ró˝nych powodów „zawiesi∏y” swojà
dzia∏alnoÊç, wspó∏praca z Izbami i szeroka informacja wszystkich farmaceutów
o istnieniu, programie i celu dzia∏ania Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich
w Polsce.

Dorota Mularz-Kaêmieruk
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