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Fragment archiwalnej listy obecnoÊci
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SSSSSkkkkk∏ad∏ad∏ad∏ad∏adyyyyy orga orga orga orga organnnnnóóóóówwwww     POIAPOIAPOIAPOIAPOIA

dr n. farm. Aleksander Czarniawy – Prezes (Sanok)
mgr farm. mgr farm.: Andrzej Grech – Zast´pca Prezesa (PrzemyÊl)

Witold Prokopiak – Zast´pca Prezesa (Rzeszów)
Anna Szklarska – Sekretarz (Mielec) – do 27.X.1992 r.
Lidia Czy˝ – Sekretarz (Rzeszów) – od 28.X.1992 r.
Tadeusz Wziàtek – Skarbnik (PrzemyÊl)
Marek Basta (Dynów) – do 29.VI.1993 r.
Lucyna Cichulska (Przeworsk)
Zdzis∏aw Filar (Polaƒczyk) – do 29.VI.1993 r.
Stanis∏aw Lisowski (Lesko)
Barbara Sawka (Brzozów)
Danuta Rudnicka (Rzeszów) – od 28.X.1992 r.
Janusz Blechinger (Rzeszów) – od 29.VI.1993 r.

OkrOkrOkrOkrOkr´́́́́gggggooooowwwwwy y y y y RRRRRzzzzzecececececzzzzznik Onik Onik Onik Onik OdddddpppppooooowiwiwiwiwieeeeedzdzdzdzdzialnoÊialnoÊialnoÊialnoÊialnoÊccccciiiii     ZZZZZawawawawawooooodowdowdowdowdowejejejejej

mgr farm. El˝bieta Pacholicka
mgr farm. Krystyna Plewako

OkrOkrOkrOkrOkr´́́́́gggggooooowwwwwyyyyy     SSSSSàààààd d d d d AAAAAppppptttttekekekekekaaaaarsrsrsrsrskkkkkiiiii

mgr farm. mgr farm.: Krystyna Zió∏ko – Przewodniczàca
  Maria Wójcik – Przewodniczàca (od 29.VI.1993 r.)
  Tatiana Dragan
  Zofia Zieliƒska

OkrOkrOkrOkrOkr´́́́́gggggowowowowowa a a a a KKKKKomomomomomisjisjisjisjisja Rewa Rewa Rewa Rewa Rewiiiiizzzzzyjyjyjyjyjnnnnnaaaaa

mgr farm. mgr farm.: Tomasz Siemieniuch – Przewodniczàcy
 Danuta Rudnicka
 Ludmi∏a Drzewiƒska

DelDelDelDelDeleeeeegggggaaaaaccccci i i i i nnnnna I a I a I a I a I KKKKKrararararajjjjjooooowwwwwyyyyy     ZjaZjaZjaZjaZjazzzzzd d d d d AAAAAppppptttttekekekekekaaaaarzrzrzrzrzyyyyy
(Warszawa, 13-14 grudnia 1991 roku)

dr n. farm. Aleksander Czarniawy
mgr farm. Barbara Sawka
mgr farm. Witold Prokopiak
mgr farm. Tadeusz Wziàtek
mgr farm. Danuta Kontek

Zjazdy sprawozdawcze w I kadencjiZjazdy sprawozdawcze w I kadencjiZjazdy sprawozdawcze w I kadencjiZjazdy sprawozdawcze w I kadencjiZjazdy sprawozdawcze w I kadencji

 II Okr´gowy Zjazd Aptekarzy,  28. X. 1992 r.
III Okr´gowy Zjazd Aptekarzy,  29. VI. 1993 r.
IV Okr´gowy Zjazd Aptekarzy, 21. VI. 1994 r.
 V Okr´gowy Zjazd Aptekarzy,  21. III. 1995 r.
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Najwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcej

Najwa˝niejszà sprawà by∏o uzyskanie lokalu, w którym znajdowa∏oby si´ Biuro POIA. Decyzjà Urz´du
Miasta zosta∏y przydzielone dwa pomieszczenia w starym budownictwie, przy ulicy Grodzisko 3.
Lokalizacja by∏a bardzo dobra, w miejscu stanowiàcym Êcis∏e centrum miasta. Natomiast funkcjonalnoÊç
pomieszczeƒ pozostawia∏a sporo do ̋ yczenia, w pierwszym okresie w lokalu brak by∏o nawet mo˝liwoÊci
pod∏àczenia linii telefonicznej.

Swymi pierwszymi decyzjami PORA powo∏a∏a komisje problemowe – Nauki i Szkolenia, Ekonomiczno-
Bytowà, Etyki i Deontologii, ds. Aptek Zamkni´tych, Organizacyjno-Prawnà oraz ds. Informacji. W lutym
1993 roku utworzono dodatkowo Komisj´ ds. Aptek cefarmowskich. Postanowiono te˝  o wydawaniu
miesi´cznika (Biuletyn) informacyjnego, którego pierwszy numer (z podwójnà numeracjà 1-2/92) ukaza∏
si´ w maju 1992 roku w formie powielaczowej,  o obj´toÊci czterech stron maszynopisu w formacie A-5.

Rada Aptekarska odby∏a spotkania z Inspektorami Nadzoru Farmaceutycznego z terenu swego
dzia∏ania, a tak˝e z Lekarzami Wojewódzkimi oraz z Prezesem Okr´gowej Izby Lekarskiej. Wa˝nym zagad-
nieniem by∏o ustalenie kryteriów stosowanych przy opiniowaniu wniosków w sprawie wydawania koncesji
na prowadzenie aptek jak równie˝ kwalifikacji fachowych wymaganych od kierowników aptek i hurtowni.
Sformu∏owano nast´pujàcà definicj´ warunku wydawania pozytywnej decyzji w przypadku ubiegania
si´ o koncesje na otwarcie apteki:
kkkkkonononononccccceeeeesssssj´j´j´j´j´ .. .. .. .. .......     mo˝e mo˝e mo˝e mo˝e mo˝e uuuuuzzzzzyskaçyskaçyskaçyskaçyskaç     tttttylylylylylkkkkko o o o o mamamamamagggggiiiiissssstttttererererer     fafafafafarrrrrmmmmmaaaaacccccji i pji i pji i pji i pji i pooooowiwiwiwiwinnnnnnnnnna oa oa oa oa onnnnnaaaaa     stststststaaaaannnnnooooowiç wiç wiç wiç wiç wwwwwyró˝nienie yró˝nienie yró˝nienie yró˝nienie yró˝nienie      dladladladladla     fafafafafarrrrrmmmmmaaaaaccccceeeeeuuuuu-----
tttttóóóóówwwww     ooooo     wwwwwysoysoysoysoysokkkkkiiiiiccccchhhhh     kkkkkwwwwwalalalalaliiiiifikafikafikafikafikacjcjcjcjcjaaaaaccccchhhhh zaw zaw zaw zaw zawooooodododododowwwwwyyyyyccccch i eh i eh i eh i eh i etttttyyyyycccccznyznyznyznyznyccccchhhhh.

Posiedzenia PORA zdominowane by∏y przez zagadnienia formalne – statystyczne (numery REGON),
interpretacyjne – dotyczàce ustawy o zasadach odp∏atnoÊci za leki i artyku∏y sanitarne, stawek podatku
obrotowego, podatku VAT, prowadzenia rozliczeƒ finansowych w aptece, ujednolicenia obliczania
wysokoÊci odp∏atnoÊci za lek z∏o˝ony w aptekach cefarmowskich i prywatnych, kszta∏towania sieci aptek.
PORA przekaza∏a te˝ pos∏om na Sejm swoje negatywne stanowisko dotyczàce wystàpienia do Trybuna∏u
Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie otrzymywania koncesji na prowadzenie
aptek przez inne podmioty gospodarcze ni˝ farmaceuci.

Ju˝ wtedy zaobserwowano niepokojàcy stan zad∏u˝enia bud˝etu Paƒstwa wobec aptek, wynikajàcy
 z refundacji za wydawane leki, który to problem przewija∏ si´ podczas ka˝dego kolejnego posiedzenia
Rady. Dyskutowano nad kszta∏tem Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, który zosta∏ przyj´ty
na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeêdzie Aptekarzy w Lublinie, w dniach 24-25 kwietnia 1993 roku.

Rozpocz´to wydawanie „Praw Wykonywania Zawodu Aptekarza”
wed∏ug nowego wzoru. W prasie regionalnej i w witrynach aptek
pojawi∏y si´ pierwsze ulotki i og∏oszenia reklamowe, szczegó∏owo
omawiane przez PORA pod kàtem etyki zawodowej.

Pojawi∏a si´ po raz pierwszy informacja o mo˝liwoÊci wykupu
d∏ugów skarbu paƒstw od aptek przez uprawnione podmioty.

Nawiàzano kontakt z Dyrekcjà Muzeum Regionalnego w Bieczu,
gdzie odby∏o si´ jedno z posiedzeƒ PORA, poÊwi´cone ochronie za-
bytków aptekarskich.

Siedziba
Muzeum
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Zatrudniono:Zatrudniono:Zatrudniono:Zatrudniono:Zatrudniono:
Kierownik Biura – mgr farm. Ludwika Stàpor, praco-
wa∏a jedynie kilka tygodni (wzgl´dy zdrowotne).
Ksi´gowa – Janina Fryƒ (zmar∏a tragicznie w dniu 29
grudnia 1994 roku).
Lidia Sowa – od stycznia 1995 roku.
Radca Prawny – mgr Teresa Kuc.

Ekspozycja aptekarska w Muzeum Ziemi Bieckiej



II KII KII KII KII Kadadadadadeeeeennnnncccccjjjjjaaaaa     11111999999999955555     -----     11111999999999999999

VI Sprawozdawczo-Wyborczy Okr´gowy Zjazd Aptekarzy odby∏ si´ w dniu 24 paêdziernika 1995 ro-
ku w Rzeszowie, w sali Sàdu Apelacyjnego przy ulicy J. Pi∏sudskiego 28.

SSSSSkkkkk∏ad∏ad∏ad∏ad∏adyyyyy orga orga orga orga organnnnnóóóóówwwww     POIAPOIAPOIAPOIAPOIA

dr n. farm. Aleksander Czarniawy (Sanok) – Prezes
mgr farm. Andrzej Grech (PrzemyÊl) – Wiceprzewodniczàcy i przewodniczàcy Delegatury Przemyskiej
mgr farm. Teresa Kazalska-Kielar (Krosno) – Wiceprzewodniczàcy – przewodniczàcy Delegatury
KroÊnieƒskiej
dr n. farm. Barbara Sp∏awiƒska (Rzeszów) – Wiceprzewodniczàcy i przewodniczàcy Delegatury
Rzeszowskiej
mgr farm. mgr farm.: Lidia Czy˝ (Rzeszów) – Sekretarz

  Witold Jucha (Jaros∏aw) – Skarbnik
  Bo˝enna Haba∏o (Rzeszów)
  Janina Kasiarska (Rzeszów)
  Urszula Malik (Krosno)
  Lidia Mazur (Krosno)
  Marta Piekie∏ek (Rzeszów) – od marca 1997 roku Wiceprzewodniczàcy

       i przewodniczàcy Delegatury Rzeszowskiej
  Maria Wójcik (Rzeszów)
  Tadeusz Wziàtek (PrzemyÊl)
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KKKKKomomomomomisjisjisjisjisja Rewa Rewa Rewa Rewa Rewiiiiizzzzzyjyjyjyjyjnnnnnaaaaa

mgr farm. Marek Sieros∏awski
mgr farm. Renata Olech
mgr farm. Urszula Mrozek

SSSSSàààààd d d d d AAAAAppppptttttekekekekekaaaaarsrsrsrsrskkkkkiiiii

mgr farm. El˝bieta Kluz
mgr farm. Kazimiera Bartosiewicz
mgr farm. Henryka Radej
mgr farm. Zofia Zieliƒska

RRRRRzzzzzecececececzzzzznik Onik Onik Onik Onik OdddddpppppooooowiwiwiwiwieeeeedzdzdzdzdzialnoÊialnoÊialnoÊialnoÊialnoÊccccciiiii     ZZZZZawawawawawooooodowdowdowdowdowejejejejej

mgr farm. mgr farm.: Barbara Sawka
  Jerzy Fila
  Maria Zeman
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ZjaZjaZjaZjaZjazzzzzdddddyyyyy     SSSSSppppprawrawrawrawrawozozozozozdawdawdawdawdawccccczzzzze II kadene II kadene II kadene II kadene II kadencccccjijijijiji

VII Okr´gowy Zjazd Aptekarzy, 26. IV. 1996 r.
VIII Okr´gowy Zjazd Aptekarzy, 24. IV. 1997 r.
IX Okr´gowy Zjazd Aptekarzy, 21. IV. 1998 r.
X Okr´gowy Zjazd Aptekarzy, 27. IV. 1999 r.

Najwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcej

II kadencja PORA to przede wszystkim „walka” o umocnienie i weryfikacj´ tzw. ustaw farmaceu-
tycznych, zasad koncesjonowania aptek, protest przeciwko wprowadzaniu mar˝ degresywnych, niezado-
walajàca wspó∏praca z administracja paƒstwowà, zbyt szeroki obrót Êrodkami leczniczymi poza aptekami,
nieop∏acalnoÊç receptury aptecznej.

1 stycznia 1996 roku wprowadzono obowiàzek prowadzenia ewidencji obrotu i podatku nale˝nego
VAT w aptekach za pomocà kas fiskalnych.

Komisja Nauki i Szkolenia bardzo szeroko propagowa∏a podj´cie kszta∏cenia w zakresie specjalizacji
aptecznej – pierwszy stopieƒ z tego zakresu wymagany by∏ dla sprawowania funkcji kierownika apteki.
PORA odby∏a spotkanie (31.I.1996) z Krajowym Specjalistà do spraw Farmacji Aptecznej prof. dr hab.
Januszem Plutà oraz Konsultantem Regionalnym dr n. farm. Tomaszem Sto˝kiem, na którym obecni byli
specjaliÊci wojewódzcy oraz przedstawiciele inspekcji farmaceutycznej z terenu dzia∏ania izby.

Wa˝nym problemem by∏a komputeryzacja aptek: w roku 1996 woj. rzeszowskie mia∏o 33 proc. aptek
wyposa˝onych w programy komputerowe, woj. kroÊnieƒskie – 36 proc., woj. przemyskie – 21proc.
Opiniowano projekt wprowadzenia taksy aptekarskiej.

Wobec bardzo nietypowego sposobu zak∏adania aptek w niektórych miastach w województwie
rzeszowskim, aptekarze ju˝ istniejàcych placówek protestowali poprzez argumentacj´ przedstawianà na
spotkaniach organizowanych pod egidà POIA.
Przyjmowano informacje o wdra˝aniu Rejestru Us∏ug Medycznych (RUM).

Skonkretyzowa∏a si´ sprawa organizacji hurtowni aptekarskiej, podpisanie umowy notarialnej spó∏ki
aptekarskiej przewidziano na 22 lutego 1997 roku.

Ca∏y czas podkreÊlano potrzeb´ podniesienia na wy˝szy poziom us∏ug farmaceutycznych, sprawa ta
przewija∏a si´ nie tylko podczas posiedzeƒ PORA, by∏a równie˝ tematem uchwa∏ zjazdowych.

Rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç Podkarpacka Hurtownia Aptekarska (PHA) jako 15. spó∏ka aptekarska w kra-
ju.

DelDelDelDelDeleeeeegggggaaaaaccccci i i i i nnnnna IIa IIa IIa IIa II Zja Zja Zja Zja Zjazzzzzd d d d d KKKKKrararararajjjjjooooowwwwwyyyyy
(Szczyrk, 7-9 grudnia 1995 roku)

dr. n. farm. Aleksander Czarniawy
mgr farm. mgr farm.: Barbara Sp∏awiƒska

   Lidia Czy˝
   Andrzej Grech
   Barbara Sawka
   Maria Wójcik
   Tadeusz Wziàtek



W dalszym ciàgu nie zosta∏ rozwiàzany problem terminowego zwrotu
nale˝noÊci finansowych dla aptek i trwa∏a wymiana korespondencji z Wo-
jewodami na temat cesji tych kwot za wydawane z aptek w sposób ulgowy
leki.

W 1997 roku apteki opolskie i dolnoÊlàskie ponios∏y ogromne szkody
podczas powodzi – aptekarze Podkarpacia uczestniczyli w pomocy finansowej
koordynowanej przez PORA.

Co kilka miesi´cy odbywa∏y si´ spotkania z przedstawicielami inspekcji
farmaceutycznej – wesz∏y w ˝ycie nowe wzory recept, nowe zarzàdzenia
Ministra Zdrowia „w sprawie recept”, „w sprawie listy negatywnej”, spotkania
dotyczy∏y te˝ uchybieƒ zawodowych aptekarzy.

Aptekarze zatrudnieni w aptekach zak∏adowych podnosili swe problemy
w zwiàzku z nowymi tabelami zaszeregowaƒ, przedstawiali zagadnienia
bie˝àce (receptariusz szpitalny).

W zwiàzku z reformà administracyjnà kraju, PORA na posiedzeniu w dniu 12 listopada 1998 roku
podj´∏a uchwa∏´ o korekcie obszaru dzia∏ania i rozmowy z Krakowskà i Kieleckà OIA  w sprawie przekazania
oraz przej´cia rejestru aptek i aptekarzy z terenów nowego województwa podkarpackiego.

W dniu 1 stycznia 1999 roku rozpocz´∏y prac´ Regionalne Kasy Chorych, wesz∏o w ˝ycie Rozpo-
rzàdzenie MZ w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegajàcych refundacji przez Kasy
Chorych. Dla pe∏nej informacji o dzia∏alnoÊci tej nowej instytucji zorganizowano specjalne spotkanie
aptekarzy w dniu 18 stycznia 1999 roku, na którym podpisano Porozumienie o trybie refundacji leków
osobom uprawnionym pomi´dzy Podkarpackà Okr´gowà Izbà Aptekarskà reprezentowanà przez
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Prezydium PORA a Pe∏nomocnikiem Regionalnej Kasy Chorych w Rzeszowie. Pe∏ny tekst Porozumienia
zosta∏ opublikowany w Biuletynie POIA nr 1/1999.

Trwa∏a wymiana korespondencji pomi´dzy wszystkimi zainteresowanymi stronami w sprawie
przygotowania do prywatyzacji Przedsi´biorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” w Rzeszowie.

W dniu 30 listopada 1998 roku zmar∏a  dr n. farm. Barbara Sp∏awiƒska , cz∏onek Prezydium PORA.
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III Kadencja 1999 - 2003III Kadencja 1999 - 2003III Kadencja 1999 - 2003III Kadencja 1999 - 2003III Kadencja 1999 - 2003

XI Okr´gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Aptekarzy POIA odby∏ si´ 5 paêdziernika 1999 roku
w Rzeszowie, w Sali Konferencyjnej Hotelu Budimex-Rzeszów

Sk∏ady organów POIASk∏ady organów POIASk∏ady organów POIASk∏ady organów POIASk∏ady organów POIA

PrePrePrePrePrezzzzzydydydydydiiiiiuuuuummmmm

mgr farm. Andrzej Grech (PrzemyÊl) – Prezes (do 29.VI.2001 r.)
mgr farm. Barbara Sawka – Prezes (od 29.VI.2001 r.)
dr n. farm. Aleksander Czarniawy (Sanok) – Wiceprezes (od 29.VI.2001 r. I wiceprezes)
mgr farm. mgr farm.: Maria Wójcik (Rzeszów) – Wiceprezes (do 29.VI.2001 r.)

Lidia Czy˝ (Rzeszów) – Sekretarz
Tadeusz Wziàtek (PrzemyÊl) – Skarbnik (do 29.VI.2001 r.)
Teresa Kazalska-Kielar (Krosno)
Stanis∏awa Go∏´biewska (Dubiecko) – od 29.VI.2001 r. skarbnik
Magdalena Lesiak (Debica)
Irena Stelmaszczuk (Nowa D´ba)

CCCCCzzzzz∏∏∏∏∏ooooonnnnnkkkkkooooowie Radywie Radywie Radywie Radywie Rady

mgr farm. mgr farm.: Beata Horoszko (Sanok)
Renata Olech (Lesko)
Lidia Mazur (Krosno)
Marek Sieros∏awski (Rzeszów)
Ewa Bilska (Rzeszów) – od 29.VI.2001 r. cz∏onek Prezydium
Jerzy Skiba (Rzeszów)
Marta Piekie∏ek (Rzeszów) – od 29.VI.2001 r. II wiceprezes
Stanis∏awa Wiàcek

RRRRRzzzzzecececececzzzzznik Onik Onik Onik Onik OdddddpppppooooowiwiwiwiwieeeeedzdzdzdzdzialnoÊialnoÊialnoÊialnoÊialnoÊccccciiiii     ZZZZZawawawawawooooodowdowdowdowdowejejejejej

mgr farm. mgr farm.: Barbara Sawka (do 29.VI.2001 r.)
Maria Wójcik (od 29.VI.2001 r.)
Gra˝yna Bandas – Wajda
Henryk Ptasiƒski (do 29.VI.2001 r.; nast´pnie cz∏onek PORA)
Krystyna Zió∏ko
Jan Furmankiewicz (od 29.VI.2001 r.)
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SSSSSàààààd d d d d AAAAAppppptttttekekekekekaaaaarsrsrsrsrskkkkkiiiii

mgr farm. mgr farm.: Zofia Zieliƒska
El˝bieta Kluz
Lidia Kubit
Zofia Pi∏at
Kazimiera Wasiƒska – Dec
Janina Babicz
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Zjazdy SprawozdawczeZjazdy SprawozdawczeZjazdy SprawozdawczeZjazdy SprawozdawczeZjazdy Sprawozdawcze

XII Okr´gowy Zjazd Aptekarzy, 9. V. 2000 r.
XIII Okr´gowy Zjazd Aptekarzy, 26. IV. 2001 r.
XIV Nadzwyczajny Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej, 29. VI. 2001 r.
XV Okr´gowy Zjazd Aptekarzy, 18. IV. 2002 r.
XVI Okr´gowy Zjazd Aptekarzy, 20 marca 2003 r.

NajNajNajNajNajwawawawawa˝n˝n˝n˝n˝niiiiiejejejejejssssszzzzzeeeee zagadn zagadn zagadn zagadn zagadniiiiienienienienieniaaaaa p p p p prrrrraaaaacccccyyyyy     bbbbbiiiiie˝e˝e˝e˝e˝àààààccccceeeeejjjjj

POIA zmienia∏a siedzib´ dwukrotnie – po u˝yczeniu przez Podkarpackà Hurtowni´ Aptekarskà
lokalu w siedzibie hurtowni – gdzie z ró˝nych wzgl´dów by∏o bardzo wygodnie dla pracowników
Biura i odbywania posiedzeƒ Rady lecz niestety lokalizacja hurtowni nie sprzyja∏a odwiedzinom przez
cz∏onków POIA. Z tego wzgl´du PORA zdecydowa∏a o zakupie lokalu w∏asnego w Rzeszowie przy
ulicy Jagielloƒskiej 23/5, dokàd siedziba POIA zosta∏a przeniesiona w listopadzie 1999 roku.

G∏ównymi zagadnieniami pracy PORA by∏y przede wszystkim problemy wynikajàce ze wspó∏pracy
z Regionalnà Kasà Chorych; odby∏o si´ kilka spotkaƒ dla wyjaÊnienia bie˝àcych spraw spornych, przede
wszystkim w zakresie realizacji recept jak równie˝ sk∏adanych faktur refundacyjnych.

Wiele emocji wzbudzi∏o spotkanie z przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych, spoÊród których
wielu nie ukrywa∏o celów prowadzenia tych˝e przedsi´biorstw. Biznes i zysk – by∏o przewodnim has∏em
wypowiedzi, co chocia˝ zgodne z obowiàzujàcym prawem, wzbudza∏o zastrze˝enia w Êwietle zasad
kodeksu etyki aptekarskiej.

1 paêdziernika 2002 roku wesz∏a w ˝ycie ustawa „PRAWO FARMACEUTYCZNE”.
Niestety, aptekarze stracili przywilej otwierania aptek tylko w zakresie swej grupy zawodowej, nie

KKKKKomomomomomisjisjisjisjisja Rewa Rewa Rewa Rewa Rewiiiiizzzzzyjyjyjyjyjnnnnnaaaaa

mgr farm. mgr farm.: Barbara Brzeska
Urszula Malik
Dorota Mendoƒ

DelDelDelDelDeleeeeegggggaaaaaccccci i i i i nnnnna III a III a III a III a III KKKKKrararararajjjjjooooowwwwwyyyyy     ZjaZjaZjaZjaZjazzzzzd d d d d AAAAAppppptttttekekekekekaaaaarzrzrzrzrzyyyyy
(Szczyrk, 10 - 12 grudnia 1999 roku)

dr n. farm. Aleksander Czarniawy
mgr farm. mgr farm.: Lidia Czy˝

Andrzej Grech
Teresa Kielar
Magdalena Lesiak
Barbara Sawka
Irena Stelmaszczuk
Maria Wójcik
Tadeusz Wziàtek
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Cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej z przedstawicielami ICN Polfa - Rzeszów S.A.
(12.XI.1998 r.)

wprowadzono te˝ ̋ adnej regulacji ustawowej w zakresie tzw. „geografii”   i „demografii” aptek chocia˝
pozosta∏ warunek przedstawienia opinii samorzàdu lokalnego dotyczàcej potrzeby utworzenia nowej
apteki. Wprawdzie ostrzegano Kolegów nie stosujàcych si´ do zasad Kodeksu Etyki Aptekarza RP i ot-
wierajàcych lub pomagajàcych otwieraç apteki w bezpoÊrednim sàsiedztwie ju˝ istniejàcych o zasto-
sowaniu sankcji kodeksowych, niemniej liczba aptek ros∏a.

Dyskutowane za∏o˝enia projektu ustawy „Prawo Farmaceutyczne” wywo∏ywa∏y wiele polemik.
XV Zjazd Delegatów POIA przyjà∏ nawet stanowisko dezaprobaty dla dzia∏aƒ Ministra Zdrowia w tym
zakresie.

Jak dotychczas, problem mar˝ aptecznych by∏ goràcym tematem aptekarskich dyskusji  na ró˝nym
szczeblu – patrzàc z wielu punktów widzenia, widzi si´ bardzo ró˝ne cele.

Wprowadzono waloryzacj´ taksy aptekarskiej – dalej kwota za wykonanie leku z∏o˝onego  w aptece
zbli˝ona jest do odp∏atnoÊci za wykonanie najprostszej czynnoÊci rzemieÊlniczej.



W dalszym ciàgu PORA protestowa∏a przeciwko sposobowi prywatyzacji PZF „Cefarm”  w Rzeszowie,
korespondujàc nie tylko z Naczelnà Izba Aptekarskà i Radà Pracowniczà „Cefarm-u”  a przede wszystkim
z Ministerstwem Skarbu. Protesty nie zosta∏y uwzgl´dnione, a przedsi´biorstwo zosta∏o przekszta∏cone
w Spó∏k´ Akcyjnà. Znaczàcy pakiet akcji obj´∏a spó∏ka ORFE S.A.

Podpisano Porozumienie w sprawie refundacji wartoÊci wydanych leków z Bran˝owà Kasà Chorych,
obowiàzujàce od 1 stycznia 2000 roku.

W dniu 18 stycznia 2000 roku ponownie, obowiàzki Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Farma-
ceutycznej obj´∏a mgr farm. Zofia Ulz. Na zorganizowanym przez PORA spotkaniu wymieniono poglàdy
na prac´ aptek. W dyskusji poruszono problem pozaaptecznego obrotu szczepionkami. Na innych
spotkaniach mgr Z. Ulz udziela∏a odpowiedzi na wiele pytaƒ zwiàzanych z otrzymywaniem i analizà
wody destylowanej w aptece, odpisów recept, wydawania Êrodków odurzajàcych jak równie˝ ich utyli-
zacji w przypadku przeterminowania.

Zrównano wiek emerytalny dla kobiet i m´˝czyzn – farmaceutów b´dàcych kierownikami aptek –
b´dzie to 65 lat z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia do 70 roku ˝ycia.

Zaobserwowano zwiastun nowej, nielegalnej w Êwietle przepisów, us∏ugi: „Teleapteka – leki na
telefon” przeciwko czemu energicznie zaprotestowano.

Pojawi∏ si´ problem odpadów (przeterminowane leki) i dalszego ich zagospodarowania. Z inicjatywy
izby aptekarskiej nawiàzano kontakty z wyspecjalizowanymi firmami, które przedstawi∏y swoje oferty
odbioru niebezpiecznych odpadów. Na tym tle wystàpi∏ problem zbiórki przeterminowanych i niepo-
trzebnych leków od pacjentów.

Po raz pierwszy PORA postanowi∏a wydawaç Kalendarz POIA – na rok 2001.
POIA z funduszy w∏asnych przekaza∏a Êrodki pieni´˝ne dla Funduszu Dzieciom Czarnobyla.

Ze wzgl´du na d∏ugotrwa∏à chorob´ Prezesa PORA i rezygnacji z pe∏nionej funkcji magistra Andrzeja
Grecha, PORA postanowi∏a zwo∏aç nadzwyczajny zjazd Delegatów POIA na dzieƒ 29 czerwca 2001
roku. W jego wyniku Prezesem zosta∏a wybrana mgr farm. Barbara Sawka z Brzozowa.

Z uwagi na zbli˝ajàce si´ wybory parlamentarne, PORA na swe posiedzenia zaprasza∏a kandy-
datów na pos∏ów i senatorów, którym przekazywano treÊç problemów, z jakimi boryka si´ aptekarstwo,
sylwetki kandydatów prezentowane by∏y na ∏amach Biuletynu POIA. Pierwszy raz, oprócz cen leków
refundowanych, które otrzyma∏y charakter cen maksymalnych, wprowadzono poj´cie „limitu ceny” -
Podkarpacka Regionalna Kasa Chorych w Rzeszowie opracowa∏a specjalnà „instrukcj´” wyceny leków.

26 paêdziernika 2001 roku, w Teatrze im. Wandy Sie-
maszkowej w Rzeszowie odby∏y si´ bardzo uroczyste ob-
chody 10 rocznicy reaktywowania pracy samorzàdu apte-
karskiego na Podkarpaciu – po raz pierwszy zas∏u˝onym
cz∏onkom POIA wr´czono, specjalnie z tej okazji uchwa-
lone wyró˝nienia w postaci „Medalu za zas∏ugi dla apte-
karstwa Podkarpacia”.
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18 grudnia odby∏y si´ uroczystoÊci
ogólnopolskie 10-lecia samorzàdu apte-
karskiego – nale˝y odnotowaç, ˝e wÊród
innych zas∏u˝onych Aptekarzy, cz∏onek
POIA, prezes PORA dr n. farm. Aleksander
Czarniawy otrzyma∏ Krzy˝ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski.

18 XII na Zamku – moment dekoracji

Aptekarze Podkarpacia wspierali leczenie
ci´˝ko poparzonego dziecka – „Contractubex
dla Przemka”.

Z dniem 31 marca 2003 roku przesta∏y
istnieç Kasy Chorych. 1 kwietnia rozpoczà∏ dzia-
∏alnoÊç Narodowy Fundusz Zdrowia i jego Pod-
karpacki Oddzia∏ Wojewódzki w Rzeszowie.

Od dnia 1 wrzeÊnia 1999 roku zosta∏a zatru-
dniona na stanowisku Dyrektora Biura mgr
El˝bieta Zwoliƒska.

Pomoc prawnà zapewnia∏a mgr Jolanta
Czartoryska.

Postanowiono zatrudniç zawodowego
dziennikarza dla u∏atwienia przygotowywania
wydaƒ miesi´cznika „Biuletyn Informacyjny
POIA” – 1 kwietnia 2000 roku zatrudniony zosta∏
red. Adam J. Czartoryski, pe∏ni∏ swà funkcj´ do
17 czerwca 2003 roku. Prezes Izby mgr farm. Barbara Sawka z lekarstwami

dla chorego Przemka (z prawej z mamà)

PORA goÊci∏a w swojej siedzibie 17 lipca 2002 roku wicewojewod´ podkarpackigo, pana Kazimierza
Surowca, który mi´dzy innymi obieca∏ zainteresowaç przedstawicieli w∏adz z ca∏ej Polski problemami
i k∏opotami aptekarzy.

Cz∏onkowie POIA bardzo aktywnie wzi´li udzia∏ w zakresie zbiórki leków i materia∏ów sanitarnych
oraz organizacji pomocy dla poszkodowanym w katastrofie lotniczej we Lwowie 27 lipca 2002 roku.

W obronie zagro˝onego bytu polskich aptek zosta∏ utworzony Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
popierajàcy projekt zmian do ustawy Prawo Farmaceutyczne.



IV Kadencja 2003 - 2007IV Kadencja 2003 - 2007IV Kadencja 2003 - 2007IV Kadencja 2003 - 2007IV Kadencja 2003 - 2007

XVII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej odby∏ si´ 3 paêdziernika
2003 roku, w Boguchwale ko∏o Rzeszowa.

W przerwie obrad mgr farm. Monika Urbaniak – Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny oraz przedstawiciel NIA
dr Krzysztof Kmieç ˝ywo dyskutowali o problemach zawodu
farmaceuty.

Cz∏onkowie Rady i Prezydium IV kadencji oraz pracownicy biura
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Sk∏ady organów POIASk∏ady organów POIASk∏ady organów POIASk∏ady organów POIASk∏ady organów POIA

PrePrePrePrePrezzzzzyyyyydididididiuuuuummmmm:::::

dr n. farm. Aleksander Czarniawy (Sanok) – Prezes
mgr farm. mgr farm.: Lidia Czy˝ (Rzeszów) – I Zast´pca Prezesa

Marta Piekie∏ek (Rzeszów) – II Zast´pca Prezesa
Stanis∏awa Go∏´biewska (Dubiecko) – Sekretarz
Artur Komski (Brzozów) – Skarbnik
Irena Stelmaszczuk (Nowa D´ba)
Teresa Kielar (Krosno)
Robert Janocha (Mielec)
Lucyna Samborska(D´bica)

CCCCCzzzzz∏∏∏∏∏onononononkkkkkooooowie Rawie Rawie Rawie Rawie Radddddy:y:y:y:y:

mgr farm. mgr farm.: Tadeusz Biernat (Sieniawa)
Marek Chojnacki (Rzeszów)
Ma∏gorzata Dubiel (Sandomierz)
Beata Horoszko (Sanok)
Anna J´drzejczak (Przeworsk)
Jacek Kozaczuk (Le˝ajsk)
Lidia Mazur (Krosno)
Dorota Mendoƒ (Rzeszów)
Jan Mrozek (PrzemyÊl)
Beata Siteƒ (Rzeszów)
Jerzy Skiba (Rzeszów)
Bart∏omiej Tomkiewicz (Krosno)

OkrOkrOkrOkrOkr´́́́́gggggooooowwwwwy y y y y RRRRRzzzzzecececececzzzzznikniknikniknik
OOOOOdddddpppppooooowiwiwiwiwieeeeedzdzdzdzdzialnoÊialnoÊialnoÊialnoÊialnoÊccccciiiii     ZZZZZawawawawawooooodowdowdowdowdoweeeeej

mgr farm. mgr farm.: Maria Wójcik
Ewa Bilska
Zofia Zieliƒska
Renata Olech

Komisja RewizyjnaKomisja RewizyjnaKomisja RewizyjnaKomisja RewizyjnaKomisja Rewizyjna

mgr farm. mgr farm.: Barbara Brzeska
Anna PliÊ-Grymanowska
Alicja Gawe∏

Barbara Sawka
Teresa Kielar
Marta Piekie∏ek

SSSSSàààààd d d d d AAAAAppppptttttekekekekekaaaaarsrsrsrsrskkkkkiiiii

mgr farm. mgr farm.: Janina Babicz
Katarzyna CieÊlikowska
El˝bieta Kluz
Lidia Kubit
Jadwiga Taworska-Stec
Agnieszka Tompolska

Delegaci na IV Krajowy Zjazd AptekarzyDelegaci na IV Krajowy Zjazd AptekarzyDelegaci na IV Krajowy Zjazd AptekarzyDelegaci na IV Krajowy Zjazd AptekarzyDelegaci na IV Krajowy Zjazd Aptekarzy
(Licheƒ Stary, 22 - 24 stycznia 2004 roku)

dr n. farm. Aleksander Czarniawy
mgr farm. mgr farm.: Lidia Czy˝

   Stanis∏awa Go∏´biewska

Jan Mrozek
Maria Wójcik
Lucyna Samborska
Ma∏gorzata Dubiel



21 sierpnia 2004 roku, w Iwoniczu-Zdroju, zosta∏a
podpisana dwustronna umowa w sprawie organizacji
szkoleƒ ciàg∏ych dla farmaceutów mi´dzy Akademià
Medycznà  im. F. Skubiszewskiego w Lublinie jako
jednostkà szkolàca a PORA jako jednostkà realizujàcà.
Analogiczna umowa zosta∏a podpisana w siedzibie
POIA w dniu 10 grudnia tego samego roku pomi´dzy
PORA a Wydzia∏em Farmaceutycznym Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

Wraz ca∏ym Krajem „weszliÊmy” do Unii Europej-
skiej – rozstrzygano kwestie wzajemnego uznawania
prawa wykonywania zawodu w krajach UE, wykszta∏-
cenia kierunkowego, przep∏ywu kadr farmaceutycz-
nych.

Zgodnie z dyrektywami „unijnymi” zamiast rocz-
nego sta˝u podyplomowego dla m∏odych magistrów
farmacji, wprowadzono do naszych aptek, na szeÊcio-
miesi´czny sta˝ przeddyplomowy, studentów XI se-
mestru studiów farmaceutycznych – zwi´kszy∏a si´
niewspó∏miernie odpowiedzialnoÊç opiekunów tych
sta˝y.

Wprowadzono do obrotu lekami mo˝liwoÊç tzw.
importu równoleg∏ego, zupe∏nie nowego sposobuPodpisanie umów w sprawie organizacji szkoleƒ

ciàg∏ych (Iwonicz Zdrój, Rzeszów)
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 Zjazdy sprawozdawcze Zjazdy sprawozdawcze Zjazdy sprawozdawcze Zjazdy sprawozdawcze Zjazdy sprawozdawcze

XVIII Okr´gowy Zjazd Aptekarzy, 28. IV. 2004 r.
XIX Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA, 19.IV. 2005 r.
XX Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA, 5.IV.2006 r.
XXI Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA, 12.IV.2007 r.

Najwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcejNajwa˝niejsze zagadnienia pracy bie˝àcej

Trwa∏a aktywna dzia∏alnoÊç PORA przeciwko agresywnej reklamie akcji szczepieƒ po∏àczonych
z reklamà takich us∏ug przez przychodnie; reklamie wydawnictw prasowych zamieszczajàcych tylko
wybrane adresy aptek; nieetycznego „przesuwania” leków mi´dzy aptekà a punktem aptecznym.

1 stycznia 2004 roku wesz∏o w ˝ycie Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, co nak∏ada∏o na izb´ aptekarskà
organizacj´ praktycznà kursów z tego zakresu dla ponad 900 cz∏onków POIA podlegajàcych wymogom
rozporzàdzenia.
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APTEKARZE PACJENTOM
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska

kieruje10  rad dla pacjenta

Nie bój si´ pytaç!  Dzi´ki  temu nie odejdziesz od okienka z kwitkiem,
nie przep∏acisz, a b´dziesz skutecznie  leczony.

1. Je˝eli na recepcie lekarz nie zastrzeg∏  koniecznoÊci wydawania wy∏àcznie tego
leku (oznaczenie NZ – nie zamieniaç), zapytaj farmaceut´, czy lek ten ma
taƒszy odpowiednik.

2. Je˝eli kupisz taƒszy lek, nie oznacza to, ˝e jest on gorszy. Pami´taj, wszystkie
leki dopuszczone do obrotu w naszym kraju sà najwy˝szej jakoÊci.

3. Zapytaj, czy ró˝nica w cenie (mi´dzy lekiem dro˝szym a jego taƒszym odpowied-
nikiem) przek∏ada si´ na ró˝nic´ w dzia∏aniu, czyli czy  lek taƒszy jest taki
sam w dzia∏aniu (biodost´pny  i biorównowa˝ny).

4. Zapytaj, czy odpowiednik mo˝e byç stosowany z innymi lekami.
    JeÊli tak, z którymi.

5. Zapytaj, o jakiej  porze dnia, jak cz´sto i w jakiej iloÊci masz
    za˝ywaç odpowiednik.

6. Zapytaj, czy masz go przyjmowaç przed posi∏kiem, w czasie posi∏ku czy po nim.

7. Zapytaj lekarza lub farmaceut´, jak ewentualna rezygnacja z zakupu wp∏ynie
na Twoje leczenie.

8. Pami´taj, je˝eli lekarz napisa∏ na recepcie „NZ", to uwa˝a, ˝e tylko ten lek
powinien byç przez Ciebie stosowany. Aptekarz nie ma prawa wymieniç tego
preparatu na ˝aden inny. Mo˝e jednak poinformowaç Ci´ o taƒszych odpo-
wiednikach.

9. Zapytaj wtedy swojego lekarza o taƒszy odpowiednik. JeÊli Ci go
    odradza – dowiedz si´ dlaczego. Zapytaj o to, jaki skutek zdrowia
    mo˝e mieç to, ˝e w ogóle nie weêmiesz ˝adnego  leku (bo nie
    staç Ci´ na ten drogi lek).

10. Pami´taj, ˝adna reklama  nie zastàpi porady lekarskiej i informacji aptekarskiej.

                                                             Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska

wprowadzania leków na rynek apteczny, na ulotkach i informacjach o leku pojawi∏a si´ klauzula skiero-
wana do pacjenta: „przed u˝yciem zapoznaj si´ z ulotkà bàdê z lekarzem lub farmaceutà”; wyrób medyczny
musi posiadaç oznakowanie CE.

Z inicjatywy PORA odbywa∏y si´ spotkania z przedstawicielami hurtowni farmaceutycznych dzia∏a-
jàcych na terenie Podkarpacia – omawiano przede wszystkim zasady wspó∏pracy hurtowni z aptekami
w sprawie obni˝ania cen dla pacjenta, postulaty izby sz∏y w kierunku wspó∏pracy obu stron celem nacisku
na producenta dla obni˝ania cen leku, nie walki wzajemnej.

PORA zorgani-
zowa∏a konferencj´
prasowà w dniu 26
paêdziernika 2004
roku, materia∏y in-
formacyjne zosta∏y
przekazane wszyst-
kim obecnym na niej
dziennikarzom. By∏y
to tematy: „Leczenie
mo˝e byç taƒsze”,
„Jak uzyskaç ni˝sze
ceny leków”, „Prak-
tyki monopolistycz-
ne stosowane przez
firmy farmaceutycz-
ne i du˝e sieci ap-
tek”. Opracowano
te˝ plakat „10 rad
dla pacjenta” prze-
kazany ka˝dej apte-
ce.



Zwrócono uwag´ na niebezpieczny z punktu widzenia prawid∏owego zaopatrzenia w leki, rozwój
punktów aptecznych, które wprawdzie mogà powstawaç na terenach wiejskich pozbawionych pe∏nopro-
filowej apteki, niemniej ich rozwój jest znaczàcy.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny przekaza∏ do publikacji „Wykaz substancji recepturowych
niezb´dnych w recepturze aptecznej”, by∏ to wynik dyskusji na forum izby wynikajàcy z problemów
zaopatrzenia aptek w surowce farmaceutyczne, w tym gotowe fasunki wody destylowanej.

Rozszerzy∏y si´ wymagania dotyczàce warunków lokalowych i zakresu czynnoÊci apteki – PORA
rozes∏a∏a ankiet´ do wszystkich aptek aby rozeznaç skal´ problemu dostosowania istniejàcych aptek do
tych˝e wymogów. Wróci∏o, niestety, tyko 41 proc. przekazanych ankiet, co w znaczàcy sposób utrudni∏o,
chocia˝ nie uniemo˝liwi∏o, opracowanie wyników.

Wystàpi∏y po raz pierwszy powa˝ne uchy-
bienia przeciwko obowiàzujàcemu Kodeksowi
Etyki Aptekarza jak równie˝ Lekarza – przede
wszystkim poprzez nieformalne kierowanie pa-
cjentów do wybranych aptek, ró˝nicowanie cen
leków, programy „lojalnoÊciowe”. Wspólne omó-
wienie tych problemów nastàpi∏o na forum po-
siedzenia Komisji Etyki Okr´gowej Izby Lekarskiej
i analogicznej komisji POIA.

W posiedzeniach PORA uczestniczy∏a Na-
czelnik Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ
mgr farm. Anna Gut na prawach goÊcia ale jed-
noczeÊnie cz∏onka POIA, informujàc o najisto-
tniejszych zagadnieniach pracy wydzia∏u.

Na posiedzeniu PORA, z udzia∏em przedsta-
wicieli Podkarpackiego Kuratorium OÊwiaty,
przedstawicieli Urz´du Marsza∏kowskiego oraz
dyrektorów szkó∏ medycznych omawiano system

kszta∏cenia techników farmaceutycznych – temat ten zosta∏ wywo∏any rozwojem placówek kszta∏càcych
tà wa˝nà kadr´ aptek i punktów aptecznych, a nie do koƒca spe∏niajàcych warunki dobrego jej szkolenia.
Zosta∏a przedstawiona propozycja ustanowienia komisji do spraw techników farmaceutycznych PORA.

Utworzono stron´ internetowà POIA w marcu 2004 roku wwwwwwwwwwwwwww.....poiapoiapoiapoiapoia.....ppppplllll..... Komisja Informatyczna POIA
zarekomendowa∏a us∏ugi w tej dziedzinie firmy komputerowej „Merido” z Rzeszowa.

mgr farm. Anna Gut na posiedzeniu Rady POIA
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E. ¸ukacijewska (obecnie pose∏
do Europarlamentu)

GoÊcie obchodów 15-lecia.

Stojà od lewej:

Zbigniew Niewójt – G∏ówny
Inspektor Farmaceutyczny,

Zofia Ulz – z-ca GIF,

dr Aleksander Czarniawy,

Monika Urbaniak – WIF Rze-
szów,

Andrzej Wróbel – prezes NRA,

Dariusz Iwaneczko – wicewoje-
woda Podkarpacki

Na posiedzenia PORA zapraszano pos∏ów na Sejm RP. Pierwsza
wizyt´ z∏o˝y∏a, w dniu 9 maja 2005 roku, El˝bieta ¸ukacijewska, która
w Sejmie RP z∏o˝y∏a interpelacj´ w sprawie dostosowywania lokali
aptecznych do wymogów ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Aptekarze przekazali znaczàcà iloÊç leków dla chorej na atopowe
zapalenie skóry Mirelli  z Pantalowic ko∏o Kaƒczugi.

Na posiedzeniu PORA, 13 lutego 2006 roku, goÊci∏ Pose∏ na Sejm
RP Kazimierz Go∏ojuch.

PORA przyj´∏a uchwa∏´ o uroczystym sposobie wr´czania Prawa
Wykonywania Zawodu Farmaceuty po∏àczonym ze z∏o˝eniem Przy-
rzeczenia Farmaceuty.

PORA przyj´∏a patronat nad Podkarpackimi Targami Medycznymi
ResMedica EXPO 2006, podczas których odbywa∏y si´ te˝ wyk∏ady dla
szeroko poj´tej kadry pracujàcej w ochronie zdrowia.

18 wrzeÊnia 2006 roku odby∏o si´ na posiedzeniu PORA spotkanie
osób zwiàzanych z kszta∏ceniem techników farmaceutycznych we
wszystkich formach szkó∏ z udzia∏em Pos∏a na Sejm RP Kazimierza
Moskala.

26 paêdziernika 2006 roku POIA obchodzi∏a, w sposób uroczysty,
swe 15-lecie.
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Ârodowisko aptekarskie zosta∏o ogromnie poruszone w zwiàzku z ogólnopolskà akcjà wycofywania
z obrotu, na ka˝dym szczeblu dystrybucji, Corhydronu – paêdziernik i listopad 2006 roku to apogeum
„afery”.

Prezes PORA, w imieniu Aptekarzy Podkarpacia, przekaza∏ gratulacje w zwiàzku z obj´ciem stanowiska
G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego przez mgr farm. Zofi´ Ulz, cz∏onka POIA.

1 maja 2007 roku wesz∏a w ˝ycie nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne – zmieniono  przepisy
dotyczàce reklamy produktów leczniczych oraz aptek; dziedziczenia zezwolenia  na prowadzenie apteki;
praw nabytych w zakresie dostosowania lokali aptecznych; sprzeda˝y wysy∏kowej; wprowadzono kategori´
dost´pnoÊci Rpz i Lz.

W maju 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny oraz dzia∏ajàce w jego strukturze
Laboratorium Kontroli JakoÊci w Rzeszowie uzyska∏y nowà  i nowoczesnà siedzib´ przy ulicy Warszawskiej
12a.

Numer lutowy 2004 roku Biuletynu Informacyjnego POIA by∏ SETNYM numerem wydawnictwa.
Numer 1,2/2005 przyniós∏ materia∏y dotyczàce 60. rocznicy utworzenia Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Rzeszowie i uroczystej sesji poÊwi´conej tej rocznicy.
Od 1 paêdziernika 2003 roku, na umow´ – zlecenie zosta∏a przyj´ta redaktor Beata Ryznar, jako do-

radca prasowy POIA.
Obs∏ug´ prawnà przej´∏a mgr Bogus∏awa Szybisz.

25 marca 2005 roku zmar∏  mgr farm. TadTadTadTadTadeeeeeusususususz z z z z WWWWWzzzzziiiiiàààààtek.tek.tek.tek.tek.
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V KadeV KadeV KadeV KadeV Kadencncncncncjjjjjaaaaa     22222000000000077777     -----     22222000001111111111

XXII Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej – V Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie odby∏ si´ 3 paêdziernika 2007 roku w Sali
Konferencyjnej Hotelu „Nowy Dwór” w Âwilczy ko∏o Rze-
szowa.

Prezes NRA, A. Wróbel wr´cza prezesowi hurtowni  „Aptekarz”
W. Joƒczykowi – dyplom Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci

        Prezydium, Rada i pracownicy biura POIA



Sk∏Sk∏Sk∏Sk∏Sk∏aaaaadddddyyyyy     orgaorgaorgaorgaorganównównównównów     PPPPPOIOIOIOIOIAAAAA

PrePrePrePrePrezzzzzyyyyydididididiuuuuummmmm

dr n. farm. Aleksander Czarniawy (Sanok) – Prezes
mgr farm. Robert Janocha (Mielec) – I Zast´pca Prezesa
mgr farm. Witold Prokopiak (Rzeszów) – II Zast´pca Prezesa
mgr farm. Lidia Czy˝ (Rzeszów) – Sekretarz
mgr farm. Maria Wójcik (Rzeszów) – Skarbnik
mgr farm. Lucyna Samborska (D´bica)
mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska (Dubiecko)

CCCCCzzzzz∏∏∏∏∏onononononkkkkkooooowie Rawie Rawie Rawie Rawie Radddddyyyyy
(od 16.IV.2009)

mgr farm. Beata Horoszko (Sanok)
mgr farm. Barbara Janeczko (Tarnobrzeg)
mgr farm. Tadeusz Biernat (Sieniawa)
mgr farm. Artur Komski (Brzozów)
mgr farm. Marek Chojnacki (Rzeszów)
mgr farm. Jacek Kozaczuk (Le˝ajsk)
mgr farm. Jerzy Skiba (Rzeszów)
mgr farm. Jan Mrozek (PrzemyÊl)
mgr farm. Ma∏gorzata Wawrzyszko (Radymno)

OkrOkrOkrOkrOkr´́́́́gggggooooowwwwwyyyyy     SSSSSàààààd d d d d AAAAAppppptttttekekekekekaaaaarsrsrsrsrskkkkkiiiii

mgr farm. El˝bieta Kluz
mgr farm. Teresa Kielar
mgr farm. Maria ¸´gowiecka-Bajda
mgr farm. Anna Gàs∏awska (od 16.IV.2009)
dr n .farm. Henryk Ptasiƒski (od 16.IV.2009)
mgr farm. Katarzyna CieÊlikowska
mgr farm. Bogus∏awa DryÊ
mgr farm. Ma∏gorzata Wróbel
mgr farm. Marta Smo∏a (od 15.IV.2010)
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OkrOkrOkrOkrOkr´́́́́gggggooooowwwwwy y y y y RRRRRzzzzzecececececzzzzznikniknikniknik
OOOOOdddddpppppooooowiwiwiwiwieeeeedzdzdzdzdzialnoÊialnoÊialnoÊialnoÊialnoÊccccciiiii     ZZZZZawawawawawooooodowdowdowdowdowejejejejej

mgr farm. Ewa Bilska
mgr farm. Renata Olech
mgr farm. Jolanta Mach
mgr farm. Ma∏gorzata Misiuda
mgr farm. Marzena Moskwa-Jacek

KKKKKomomomomomisjisjisjisjisja Rewa Rewa Rewa Rewa Rewiiiiizzzzzyjyjyjyjyjnnnnnaaaaa

mgr farm. Dorota Kapa∏ka
mgr farm. Dominik Szewc
mgr farm. Beata Siteƒ

DelDelDelDelDeleeeeegggggaaaaaccccci i i i i nnnnnaaaaa     V V V V V KKKKKrararararajjjjjooooowwwwwyyyyy     ZjaZjaZjaZjaZjazzzzzd d d d d AAAAAppppptttttekekekekekaaaaarzrzrzrzrzyyyyy
(S∏ok k/Be∏chatowa, 17-20 stycznia 2008 roku)

dr n. farm. Aleksander Czarniawy
mgr farm. Lidia Czy˝
mgr farm. Ewa Bilska
mgr farm. Witold Prokopiak
mgr farm. Beata Horoszko
mgr farm. Marta Piekie∏ek
mgr farm. Lucyna Samborska
mgr farm. Maria Wójcik
mgr farm. Renata Olech
mgr farm. Stanis∏awa Go∏´biewska
mgr farm. Tadeusz Biernat



Zjazdy sprawozdawczeZjazdy sprawozdawczeZjazdy sprawozdawczeZjazdy sprawozdawczeZjazdy sprawozdawcze

XXIII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA, 17. IV. 2008, Rzeszów, Sala Konferencyjna Hurtowni Farmaceu-
tycznej „Aptekarz”

XXIV Okr´gowy Zjazd Aptekarzy Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, 16. IV. 2009, Rzeszów,
Sala Konferencyjna Hotelu „Prezydencki”
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XXV Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, 15. IV. 2010, Rzeszów,
Sala Konferencyjna Hotelu „Prezydencki”.

Delegaci na Zjazd minutà ciszy uczcili poleg∏ych w katastrofie

M∏odzi aptekarze po wr´czeniu Praw Wykonywania Zawodu w towarzystwie pos∏a RP Marka Rzàsy,
prezesów NRA i POIA oraz dr. W.Giermaziaka – z-cy dyr. Departamentu MZ
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XXVI Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej IzbyXXVI Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej IzbyXXVI Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej IzbyXXVI Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej IzbyXXVI Okr´gowy Zjazd Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej, 7. IV. 2011, Rzeszów (klub „Galaktyka”)Aptekarskiej, 7. IV. 2011, Rzeszów (klub „Galaktyka”)Aptekarskiej, 7. IV. 2011, Rzeszów (klub „Galaktyka”)Aptekarskiej, 7. IV. 2011, Rzeszów (klub „Galaktyka”)Aptekarskiej, 7. IV. 2011, Rzeszów (klub „Galaktyka”)

Prezesi (NRA i PORA) wr´czajà Prawo Wykonywania
Zawodu

Prezes NRA, dr G. Kucharewicz w towarzystwie
dr. A. Czarniawego przekazuje Medal im. B. Koskowskiego

mgr farm. Renacie Olech

Sala obrad
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Zagadnienia pracy bie˝àcejZagadnienia pracy bie˝àcejZagadnienia pracy bie˝àcejZagadnienia pracy bie˝àcejZagadnienia pracy bie˝àcej

Na Zjeêdzie Sprawozdawczo-Wyborczym goÊciliÊmy G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego, mgr
farm. Zofi´ Ulz; Zast´pc´ GIF mgr farm. Zbigniewa Niewójta oraz Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej,
mgr farm. Andrzeja Wróbla.

Jednà z pierwszych decyzji PORA by∏o podj´cie uchwa∏y w sprawie okreÊlenia czynnoÊci Komisji ds.
Wykonywania Zawodu – do zadaƒ komisji nale˝y podejmowanie decyzji w sprawie m.in. wydawania r´-
kojmi dla kandydata na stanowisko kierownika apteki – opracowano specjalny kwestionariusz dla
magistrów farmacji.

W posiedzeniu PORA w dniu 13 marca 2008 roku uczestniczy∏a dr n. farm. El-
wira Telejko – Krajowy Konsultant ds. Farmacji Aptecznej, w obecnoÊci której dy-
skutowano  nad zagadnieniami zwiàzanymi z przebiegiem szkolenia specjaliza-
cyjnego, szkolenia ciàg∏ego aptekarzy oraz opiekà farmaceutycznà.

Trwa∏a dyskusja nad zagadnieniami kodeksu etyki aptekarskiej – CCCCCzzzzzy y y y y kkkkkodeodeodeodeodekkkkksssss
jestjestjestjestjest     pppppoooootttttrrrrrzzzzzebebebebebnnnnnyyyyy     zazazazazawwwwwooooodododododowi,wi,wi,wi,wi,     apapapapaptttttekekekekekaaaaarrrrrzzzzzom om om om om czczczczczyyyyy ap ap ap ap apttttteeeeekkkkkom?om?om?om?om?

PORA podj´∏a decyzje o wprowadzeniu logo izby, nie tylko jako wyró˝nika
na drukach oficjalnych PORA ale równie˝ jako znaczka, tzw. „pinsy” do noszenia
„w klapie”  w sytuacjach zewn´trznych i aptecznych – znaczek ten zosta∏ opaten-
towany.

Na pó∏ki apteczne wesz∏y, w coraz wi´kszym asortymencie, tak zwane suplementy diety,  nad którymi
piecz´ sprawuje, jako ˝e to ˝ywnoÊç, Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna. Z inicjatywy PORA odby∏o si´ kil-
ka spotkaƒ z przedstawicielami tego „pionu”. Spotkania  zaowocowa∏y trójstronnym porozumieniem
PORA – WIF – WIS.

PORA spotyka∏a si´ równie˝, dla omówienia
wspólnych problemów wynikajàcych z wykony-
wania zawodu farmaceuty i lekarza, z przedsta-
wicielami Okr´gowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie,
goÊcili w siedzibie izby doktorzy Krzysztof Szuber
i Ma∏gorzata Âliwa.

Niestety, po kilku miesiàcach bardzo nik∏ego
zainteresowania aptekarzy, zakoƒczy∏o dzia∏alnoÊç
FORUM internetowe, które w zamierzeniu mia∏o
byç p∏aszczyznà wymiany poglàdów kole˝eƒskich
na ˝ycie apteczne we wszystkich jego aspektach.

Wprowadzono ponownie cykliczne spotkania
z kierownikami aptek w czterech g∏ównych oÊrod-
kach województwa – w spotkaniach bra∏y udzia∏
mgr farm. Monika Urbaniak – Podkarpacki Woje-
wódzki Inspektor Farmaceutyczny oraz mgr farm. Anna Gut – Naczelnik Wydzia∏u Gospodarki Lekami
POW NFZ.

mgr farm. Anna Gut (z lewej) oraz M. Urbaniak

Odznaka Izby
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Spotkania takie to okazja poruszenia najbardziej ˝ywotnych problemów w pracy aptek a tak˝e zada-
wania wszelkich pytaƒ ze strony aptekarzy.

Coraz cz´Êciej w∏adze powiatowe w∏àczajà si´ (z racji swego obowiàzku) do akcji zbierania od miesz-
kaƒców leków niepotrzebnych i przeterminowanych – miejscem zbiórki jest oczywiÊcie apteka, stronà
finansujàcà ca∏oÊç – starosta lub prezydent miasta.

W zwiàzku z nowelizacjà ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej, PORA wskazywa∏a,  jakie potencjalne
niebezpieczeƒstwa kryjà si´ w projekcie dotyczàcym tej nowelizacji – wystosowano mi´dzy innymi pismo
interwencyjne na r´ce Pos∏a na Sejm RP, El˝biety ¸ukacijewskiej.

Równie˝ dzi´ki interwencji Pani Pose∏, protesty aptekarzy szpitalnych odnios∏y pozytywny skutek,
poniechano niekorzystnych zmian w aptekarstwie szpitalnym.

Wiele problemów wnosi i wiele pracy wymaga opiniowanie rozk∏adów godzin pracy i harmonogra-
mów dy˝urów nocnych aptek na terenie poszczególnych powiatów. PORA postanowi∏a wprowadziç do
treÊci swojej opinii sformu∏owanie: w godzinach pracy apteki winien byç zatrudniony magister farmacji
z uwagi na to, ̋ e technik farmaceutyczny ma uprawnienia jedynie do wykonywania niektórych czynnoÊci
obj´tych zakresem dzia∏ania apteki.

W za∏o˝eniu takie zdanie mia∏o powstrzymaç rozszerzajàcà si´ praktyk´ pozostawiania w aptece
jedynie Êredniego personelu farmaceutycznego.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny mgr farm. Monika Urbaniak oraz Kierownik Labo-
ratorium Kontroli JakoÊci WIF w Rzeszowie, mgr in˝.Zofia Bentkowska oceni∏y jakoÊç i starannoÊç wykony-
wanych przez aptekarzy Podkarpacia leków z∏o˝onych.

Ze wzgl´du na to, ˝e nie wszyscy zobowiàzani do zakoƒczenia cyklu szkoleƒ ciàg∏ych  w pierwszym
okresie dope∏nili tego obowiàzku, PORA przekaza∏a zainteresowanym „stan kont punktów edukacyjnych”
oraz wzór wniosku o przed∏u˝enie szkolenia.

Rozpocz´∏a si´ dyskusja nad zmianami zapisów ustawy Prawo Farmaceutyczne – g∏ówne ataki zosta∏y
przypuszczone na propozycje wprowadzenia sta∏ej detalicznej ceny leku refundowanego – z pozycji
troski lub z pozycji interesu. Tylko czyjego?

Wróci∏a sprawa obowiàzkowej przynale˝noÊci do samorzàdów zawodowych, w tym aptekarskiego,
co spotka∏o si´ z przyj´ciem stanowiska przez NRA.

W stanowisku tym podkreÊlono, ˝e autonomia s∏u˝y dobremu funkcjonowaniu wolnego zawodu,
jakim mi´dzy innymi jest zawód aptekarza.

Wobec coraz wi´kszej liczby pojawiajàcych si´ programów, akcji czy innych mo˝liwoÊci wspó∏pracy
z ró˝nymi podmiotami dzia∏ajàcymi na rynku aptekarskim, PORA wystosowa∏a pismo zwracajàce uwag´
Kolegów na wszystkie niuanse zawarte w regulaminach tych˝e programów.

Nowà formà sprzeda˝y sta∏a si´ tak zwana „sprzeda˝ bezpoÊrednia” czyli w pewnym sensie ograni-
czenie us∏ug hurtowni farmaceutycznych a nawiàzanie bezpoÊredniej wspó∏pracy aptek z firmami farma-
ceutycznymi. PORA zorganizowa∏a spotkania z przedstawicielami firm, na których poruszano ten temat.

Gratulacje z racji wyboru na Pos∏a Parlamentu Europejskiego PORA wystosowa∏a do El˝biety
¸ukacijewskiej, najcz´Êciej goszczàcego w izbie podkarpackiej cz∏onka Parlamentu.
    PORA stara∏a si´ o ewentualny dost´p do funduszy unijnych poprzez przystàpienie do „Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki” przeznaczonych na dofinansowanie szkoleƒ ciàg∏ych. Po wielu dyskusjach,
równie˝ w obecnoÊci zapraszanych doradców z zakresu tego tematu, przewa˝y∏y argumenty negatywne.
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Na ∏amach Biuletynu POIA opublikowano projekt znowelizowanego
Kodeksu Etyki Aptekarza RP, niestety, „odg∏osy z terenu” by∏y bardzo
ma∏o s∏yszalne.

Zagrozi∏a nam pandemia grypy – aptekarzom Podkarpacia przeka-
zywano wiele informacji w sprawie post´powania w takiej sytuacji, na
szcz´Êcie dla wszystkich, grypa opuÊci∏a nasz teren. PoparliÊmy natomiast
akcje pomocy dla zara˝onych wirusem A/H1N1 mieszkaƒców Ukrainy.

Dyrektorem Sanofi Aventis, jednej z wytwórczych firm farmaceu-
tycznych pracujàcych  na Podkarpaciu, zosta∏ mgr farm. Marek Rucha∏a.

Cz∏onkowie PORA, zaniepokojeni przesuni´ciem funduszy NFZ prze-
znaczonych na refundacje leków na inne cele, odbyli spotkanie z Dy-
rektorem POW NFZ Gra˝ynà Hejdà – dyrektor G. Hejda zapewni∏a, ˝e nie
oznacza to zmniejszenia kwot wydatkowanych podczas wydawania leków
dla uprawnionych pacjentów a ca∏oÊç funduszu zostanie przywrócona
jeszcze w pierwszym pó∏roczu 2010 roku.

Pose∏ na Sejm RP Stanis∏aw O˝óg (z lewej)) Pose∏ na Sejm RP Kazimierz Moskal (z lewej)

Oprócz, prawie „codziennych” kontaktów z Naczel-
nikiem mgr A. Gut, PORA spotka∏a si´ równie˝ z Kie-
rownikiem Dzia∏u ds. Ârodków Pomocniczych i Przed-
miotów Ortopedycznych POW NFZ, mgr Bo˝enà Kloc
dla omówienia problemów zwiàzanych z realizacjà
w aptekach wniosków na te Êrodki, przede wszystkim
na pieluchomajtki.

PORA na swe posiedzenia zaprasza∏a Pos∏ów na Sejm
RP, goÊcili: Kazimierz Go∏ojuch, Marek Rzàsa, Stanis∏aw
O˝óg, Kazimierz Moskal.

Z lewej Pose∏ na Sejm RP Marek Rzàsa
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W zwiàzku z otwarciem w Muzeum Okr´gowym w Rzeszowie
wystawy aptecznych eksponatów, cz∏onkowie PORA zapoznali si´
z ekspozycjà oraz towarzyszàcym jej wydawnictwem „Apteczne Re-
miniscencje”.

Postanowiono te˝ wystàpiç do dyrekcji Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku z proÊbà o informacj´ o stanie odtworzenia
„rynku miasteczka galicyjskiego”, na którym ma si´ znaleêç równie˝
apteka.

Podpisano „Porozumienie w sprawie personelu fachowego w aptekach ogólnodost´pnych i jego
obowiàzków ...” pomi´dzy  Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym a Prezesem
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej.

PORA podsumowa∏a pierwszy cykl szkolenia ciàg∏ego wraz z dwuletnim okresem przed∏u˝enia, dost´p
do szkoleƒ stacjonarnych i internetowych, iloÊci cz∏onków POIA bioràcych czynny udzia∏ w szkoleniu.
Podkarpacie mo˝e wykazaç 85 proc.zakoƒczenie ca∏ego pierwszego cyklu, wÊród tych, którzy obowiàzani
byli je rozpoczàç w dniu 1 stycznia 2004 roku.

Cz∏onkowie Prezydium w sali wystawowej Muzeum
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Ze wzgl´du na coraz wi´kszà popularnoÊç strony internetowej
POIA, Biuletyn Informacyjny w formie papierowej zaczà∏ si´ ukazywaç
jako dwumiesi´cznik, poczàwszy od rocznika 2009.

Z okazji dwudziestoletniej ju˝ pracy reaktywowanego samorzàdu,
którà to rocznic´ aptekarze obchodzà przez ca∏y rok 2011, PORA
og∏osi∏a konkurs literacki „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Pod-
karpaciu”.

Aptekarze Podkarpacia brali udzia∏ w ogólnopolskim programie
pomocowym pod nazwà „Szlachetna Paczka”, organizowanym przez
Stowarzyszenie Wiosna.

Na stanowisko rzecznika POIA ponownie zatrudniono Adama
J. Czartoryskiego.

4 paêdziernika 2010 r. zmar∏  mgr farm. AAAAAnnnnndddddrrrrrzzzzzej Gej Gej Gej Gej Grrrrreeeeeccccch.h.h.h.h.



PREZESI RAD APTEKARSKICHPREZESI RAD APTEKARSKICHPREZESI RAD APTEKARSKICHPREZESI RAD APTEKARSKICHPREZESI RAD APTEKARSKICH

Prof. Kazimierz KalinowskiProf. Kazimierz KalinowskiProf. Kazimierz KalinowskiProf. Kazimierz KalinowskiProf. Kazimierz Kalinowski

Urodzony w Pabianicach, 3 marca 1906 roku, studia farmaceutycz-
ne ukoƒczy∏ w Poznaniu, na Oddziale Farmaceutycznym Wydzia∏u Ma-
tematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznaƒskiego w roku 1930. Pra-
cowa∏ na macierzystej uczelni, gdzie obroni∏ prace doktorskà i habilita-
cyjnà a równolegle uzyska∏ tytu∏ aptekarza aprobowanego. By∏ kierow-
nikiem Zak∏adu Farmakodynamiki i Badaƒ Ârodków Spo˝ywczych, jed-
nym z redaktorów naukowych Encyklopedii Farmaceutycznej, której
wydawanie przerwa∏a II wojna Êwiatowa. Zosta∏ wraz z rodzinà wysie-
dlony z Poznania ju˝ w roku 1939. Korzystajàc ze swych uprawnieƒ za-
wodowych objà∏ dzier˝aw´ apteki w B∏a˝owej ko∏o Rzeszowa, prowadzi∏
jà przez ca∏y okres okupacji. Aktywnie uczestniczy∏ w podziemnej dzia-
∏alnoÊci, nie tylko ÊciÊle aptekarskiej. Tu˝ po wkroczeniu Armii Czerwo-
nej na te tereny, jako nauczyciel tajnego nauczania, by∏ za∏o˝ycielem
i dyrektorem gimnazjum w B∏a˝owej; nawiàza∏ kontakty ze Êrodowiskiem
aptekarskim Lublina, by∏ jednym z organizatorów wydzia∏u Farmaceu-

tycznego UMCS a nast´pnie Akademii Medycznej w tym mieÊcie. By∏ tym, z czyjej inicjatywy powo∏ano
na wyzwolonych terenach Rzeszowszczyzny drugà w kraju Okr´gowà Izb´ Aptekarskà na zasadach usta-
wy z 25 czerwca 1939 roku. Powo∏any te˝ na stanowisko inspektora farmaceutycznego ówczesnej Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Dalsza jego droga naukowa zwiàzana by∏a z uczelniami me-
dycznymi Lublina, ¸odzi i Olsztyna. Zmar∏ w Olsztynie 24 maja 1977 roku.
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Funkcj´ tymczasowego prezesa, nie tyle OIA, co komitetu organizacyjnego w okresie paêdziernik
1944 – luty 1945 pe∏ni∏ krótko lecz bardzo operatywnie. By∏ to okres trudny, wojenny, a teren zaj´ty
przez wojska sowieckie graniczy∏ bezpoÊrednio (na linii Wis∏oki, w okolicach D´bicy) z linià frontu.
Z inicjatywy aptekarzy powsta∏a w tym okresie p∏aszczyzna wymiany tak wiadomoÊci dotyczàcych
zaopatrzenia w specyfiki farmaceutyczne jak i bezpoÊrednio mo˝liwoÊç wymiany towarowej. Mgr J. Li-
pski przekaza∏ swà funkcj´ pierwszemu, formalnie ju˝ ustanowionemu w wyniku wyborów 11 lutego
1945 roku, magistrowi F.A. Lipczyƒskiemu. Mgr Jan Lipski w okresie póêniejszym pracowa∏ w s∏u˝bie
medycznej Wojska Polskiego.
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Urodzony 30 maja 1885 roku, dyplom magistra farmacji uzyska∏ na Uniwersytecie Lwowskim 14 lipca
1910 roku. Pracowa∏ w aptekach w Rawie Ruskiej i Rzeszowie, w czasie I wojny Êwiatowej s∏u˝y∏ w woj-
skowych aptekach austriackich, po roku 1918 w Wojsku Polskim. Od roku 1922 ponownie w Rzeszowie,
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