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Szanowne Kole˝anki i Koledzy,
oddaj´ do Paƒstwa ràk ostatnie w tym roku wydanie
naszego Biuletynu Informacyjnego. Przynosi on, jak
zawsze, treÊci trwa∏ej wartoÊci, które warto umieÊciç
na podr´cznej pó∏ce aptecznej. Przynosi te˝ kronik´
wydarzeƒ odbywajàcych si´ na terenie naszej izby.
Przynosi te˝, na koniec roku, kilka s∏ów refleksji, które
nasuwajà si´ w wyniku rozmów, dyskusji i obserwacji
podczas naszych, aptekarskich zebraƒ i spotkaƒ.
Skar˝ymy si´ wszyscy na czasy, w jakich przysz∏o na ˝yç i pracowaç, na
prawo, które nie chroni dostatecznie naszych „warsztatów”, na brak uznania
dla pracy, którà wykonujemy „dla dobra chorego”. A przecie˝ „ten, kto zamierza czyniç dobro, nie mo˝e oczekiwaç, i˝ ludzie b´dà mu usuwaç kamienie
z drogi, ale musi byç przygotowany na to, ˝e mu je b´dà rzucaç na drog´”
(Albert Schweitzer). Taka jest nasza praca, takich podj´liÊmy si´ obowiàzków
wybierajàc zawód, sami sobie „podkr´camy gaz” na ka˝dym polu dzia∏ania,
nie baczàc na zasady Mahatmy Gandhiego – „w ˝yciu jest coÊ wi´cej do zrobienia, ni˝ tylko zwi´kszaç tempo”.
Za chwil´ rozpocznie si´ kolejny NOWY ROK, kolejne nadzieje na zmian´
sytuacji, w jakiej ten „stary” ˝egnaliÊmy.
Chcia∏abym Paƒstwu, a przede wszystkim Kolegom Aptekarzom, ˝yczyç,
abyÊmy nie porzucali marzeƒ o spokojnym wykonywaniu szlachetnego
zawodu; o dochodzie, który zawsze przewy˝sza koszty; o czytelnych receptach
i czytelnych zasadach ich realizacji o zaopatrzeniu na miar´ europejskich aptek;
o przejrzystych warunkach wspó∏pracy ze wszystkimi, którzy dzia∏ajà w obr´bie
farmacji.
Seniorom zawodu ˝ycz´ mo˝liwoÊci przekazywania swych doÊwiadczeƒ
tym, którzy rozpoczynajà prac´.
M∏odym szerokiego i g∏´bokiego spojrzenia na zawód, który wybrali (lub
on wybra∏ ich, tak te˝ si´ zdarza), korzystania z doÊwiadczeƒ tych, co zak∏adali
zr´by aptekarstwa.
A nam wszystkim uÊmiechu szcz´Êcia, sta∏ej pomyÊlnoÊci i zdrowia –
niezachwianego, niezmo˝onego, trwa∏ego i wiernego towarzysza w codziennej S¸U˚BIE, w∏aÊnie s∏u˝bie, nie w ochronie, nie w opiece, kurateli czy
pilotowaniu. W staraniu, pieczy, trosce, dba∏oÊci z najwi´kszà pieczo∏owitoÊcià
w stosunku do tego, który nas potrzebuje. Bo to pacjent potrzebuje nas,
dopiero potem my potrzebujemy pacjenta
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– Wszystkiego Najlepszego w ten Âwiàteczny Czas –
wspólnego sto∏u, wspólnych kol´d, choinki i du˝o, du˝o spokoju !

Z powa˝aniem
Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Lucyna Samborska

NACZELNA IZBA APTEKARSKA
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POSIEDZENIE NRA

Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
– Jab∏onna 23.X.2013
23 paêdziernika 2013 r., w Jab∏onnej pod Warszawà, odby∏o si´ kolejne
posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, prowadzone przez Prezesa NRA
dr Grzegorza Kucharewicza.
G∏ównymi tematami obrad cz∏onków Naczelnej Rady Aptekarskiej by∏y:
- zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia∏alnoÊci oraz problem
legitymacji okr´gowych izb aptekarskich jako organizacji spo∏ecznych,
w sprawach administracyjnych dotyczàcych zakazu reklamy aptek i punktów
aptecznych oraz ich dzia∏alnoÊci;
- uczestnictwo w∏aÊcicieli aptek w programach lojalnoÊciowych;
- organizacja i sposób prowadzenia dy˝urów nocnych oraz koordynacja harmonogramów dy˝urów przez rady powiatów w porozumieniu z okr´gowymi
radami aptekarskimi;
- problem dystrybucji szczepionek;
- sposób zaopatrzenia aptek przez tak zwane „dostawy bezpoÊrednie”;
- zagadnienie „odwróconego ∏aƒcucha dostaw”.
Ka˝dy z poruszonych tematów nie jest w chwili obecnej zamkni´ty,
w dalszym ciàgu trwajà prace zwiàzane z tymi problemami.
Koordynator Departamentu Spraw Zagranicznych, mgr farm. Piotr Bohater, przekaza∏ cz∏onkom NRA opracowanie dotyczàce wdro˝enia systemu
dop∏at do dy˝urów aptek w Niemczech od 1 sierpnia 2013 r. Nowy model
refundacji z bud˝etu kas chorych gotowoÊci do oferowania us∏ug farmaceutycznych w porze nocnej, wypracowany zosta∏ na podstawie szczegó∏owych
wyników analiz ekonomicznych oraz badaƒ ankietowych pacjentów.
Podczas obrad Naczelnej Rady Aptekarskiej zosta∏y dokonane zmiany
w sk∏adzie Prezydium NRA, po odwo∏aniu wiceprezesa Micha∏a Pietrzykowskiego (Gdaƒsk), stanowisko to zosta∏o powierzone mgr farm. Alinie Fornal,
Prezesowi Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
Cz∏onek Naczelnej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Lidia Czy˝
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Informacja Prezesa Urz´du
z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie uruchomienia strony internetowej
poÊwi´conej bezpieczeƒstwu farmakoterapii
w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie ustawy
z dnia 27 wrzeÊnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 1245 z 2013 roku)
Prezes Urz´du uprzejmie informuje, ˝e w dn. 25 listopada 2013 roku
wchodzi w ˝ycie ustawa z dnia 27 wrzeÊnia 2013 roku o zmianie ustawy –
Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa zmieniajàc ustaw´ z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, nada∏a pacjentom uprawnienia do zg∏aszania dzia∏aƒ niepo˝àdanych do osób wykonujàcych zawód medyczny, Prezesa Urz´du
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub do podmiotu odpowiedzialnego.
Ustawa na∏o˝y∏a na Prezesa Urz´du obowiàzek stworzenia strony internetowej poÊwi´conej bezpieczeƒstwu farmakoterapii, która b´dzie zawiera∏a
mi´dzy innymi:
1. opis systemu zbierania dzia∏aƒ niepo˝àdanych,
2. formularze do wykorzystania, przy przekazywaniu informacji o dzia∏aniach
niepo˝àdanych przez osoby wykonujàce zawód medyczny oraz przez pacjentów lub ich opiekunów,
3. wskazówki, jak wype∏niaç formularz,
4. zalecenia europejskiego Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru
nad Bezpieczeƒstwem farmakoterapii (and. Pharmacovigilance Risk
Assessment Committee – PRAC),
5. leki podlegajàce dodatkowemu monitorowaniu,
6. komunikaty dotyczàce bezpieczeƒstwa stosowania produktów leczniczych,
7. streszczenia planów zarzàdzania ryzykiem,
8. wykaz badaƒ porejestracyjnych dotyczàcych bezpieczeƒstwa.

INFORMACJA PREZESA URPL
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Zach´camy Paƒstwa do zapoznania si´ z nowà stronà internetowà –
dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl
Prezes
Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych
/-/ Grzegorz Cessak

Informacja Prezesa Urz´du Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
z dnia 25 listopada 2013 r.
o Suplemencie 2013 do Farmakopei Polskiej wydanie IX
(Suplement 2013 FP IX)
Prezes Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych informuje, ˝e w dystrybucji, prowadzonej przez
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, znajduje si´ Suplement 2013 do
Farmakopei Polskiej wydanie IX.
Suplement 2013 FP IX zawiera polskà wersj´ nowych i znowelizowanych
tekstów opublikowanych w Suplementach 7.6-7.8 Farmakopei Europejskiej
(Ph. Eur.) oraz dzia∏y narodowe, tj. nieposiadajàce odpowiedników w Ph. Eur.
Dzia∏ „Monografie narodowe” zawiera 15 zaktualizowanych monografii dla
preparatów galenowych w postaci sta∏ej, pó∏sta∏ej i p∏ynnej oraz ich sk∏adników. Narodowy dzia∏ „Wykaz dawek” opublikowany jest w zaktualizowanej
wersji kumulatywnej, tj. zawiera wszystkie substancje czynne opublikowane
dotychczas w FP IX, zast´pujàc takie wykazy opublikowane w FP IX 2011
i w Suplemencie 2012 FP IX. Wykaz ten nie zawiera substancji czynnych,
których monografie zosta∏y wycofane z wydania 7 Ph. Eur., decyzjami Komisji
Farmakopei Europejskiej (Acidumiotalamicum (0751); Benfluorexi hydrochloridum (1601); Chlorothiazidum (0385); Dienestrolum (0483); Diflunisalum
(0818); Emetini hydrochloridum heptahydricum (0080); Etofyllinum (0492);
Hexobarbitalum (0183);Histamini phosphas (0144); Methaqualonum (0510);
Methylatropini bromidum (0511); Methylatropini nitras (0512); Physostigmini
sulfas (Eserini sulfas) (0684);Protamini hydrochloridum(0686); Succinylsulfathiazolum (0357);Sulfisomidinum (0639); Tubocurarini chloridum (0305)).
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Dzia∏ „Wykaz substancji bardzo silnie dzia∏ajàcych, silnie dzia∏ajàcych oraz
Êrodków odurzajàcych” dotyczy tylko substancji czynnych opisanych w nowych
monografiach szczegó∏owych Suplementu 2013 FP IX i uzupe∏nia w tym
zakresie dane opublikowane w poprzednich publikacjach FP IX.
Suplement 2013 FP IX stanowi uzupe∏nienie cz´Êci podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie IX (FP IX 2011) oraz Suplementu 2012 FP IX.
Data, od której obowiàzujà wymagania okreÊlone w Suplemencie 2013
FP IX, w zakresie wymagaƒ narodowych, og∏oszona jest w Dzienniku Urz´dowym Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dost´pnym na stronie internetowej Urz´du Rejestracji
(Biuletyn Informacji Publicznej) i jest to dzieƒ 1 stycznia 2014 rr.
W przypadku wymagaƒ Suplementu 2013 FP IX zgodnych ze zmianami
i uzupe∏nieniami zawartymi w Suplementach 7.6, 7.7 i 7.8 Ph. Eur., obowiàzujà
one odpowiednio od dat okreÊlonych w Rezolucjach Rady Europy (Council of
Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care
(CD-P-PH)): AP-CPH (11) 3 dla wymagaƒ Suplementu 7.6 Ph. Eur., tj. od dnia
1 stycznia 2013 r.; AP-CPH (12) 1 dla wymagaƒ Suplementu 7.7 Ph. Eur., tj.
od dnia 1 kwietnia 2013r.; AP-CPH (12) 2 dla wymagaƒ Suplementu 7.8 Ph.
Eur., tj. od dnia 1 lipca 2013 r.
Prezes Urz´du
Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
/-/ Grzegorz Cessak

KOMUNIKAT
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Komunikat w sprawie legalizacji wag nieautomatycznych
po 1 stycznia 2014 r.
W zwiàzku z zamieszczonà na stronie internetowej jednego z producentów wag
nieautomatycznych informacjà, ˝e legalizacja ponowna wag nieautomatycznych
wprowadzonych do obrotu i u˝ytkowania przed 31 grudnia 2003 r., nie b´dzie
mo˝liwa po dniu 31 grudnia 2013 r., G∏ówny Urzàd Miar przedstawia poni˝sze
wyjaÊnienia.
Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1069), który stosuje si´ do dnia 31 grudnia 2013 r., podczas legalizacji ponownej wag nieautomatycznych zalegalizowanych na podstawie przepisów obowiàzujàcych przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. –
Prawo o miarach i jej przepisów wykonawczych, sprawdzenie przyrzàdu pomiarowego przeprowadzane mo˝e byç pod wzgl´dem zgodnoÊci z wymaganiami
okreÊlonymi w przepisach, na podstawie których przyrzàd ten zosta∏ zalegalizowany, czyli wymaganiami okreÊlonymi w przepisach obowiàzujàcych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach.
Po dniu 1 stycznia 2014 r. wagi nieautomatyczne podlegajàce prawnej kontroli
metrologicznej b´dà legalizowane po sprawdzeniu spe∏niania przez te przyrzàdy,
wymagaƒ okreÊlonych w przepisach obowiàzujàcych w dniu ich legalizacji.
Obecnie obowiàzujàce wymagania okreÊlone sà w rozporzàdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny
odpowiadaç wagi nieautomatyczne, oraz szczegó∏owego zakresu sprawdzeƒ
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzàdów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).
Up∏yw terminu 31 grudnia 2013 r. nie ogranicza mo˝liwoÊci zg∏aszania do legalizacji ponownej wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i u˝ytkowania przed dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, u˝ytkownik wagi nieautomatycznej podlegajàcej
prawnej kontroli metrologicznej ma obowiàzek zg∏oszenia tego przyrzàdu do
legalizacji ponownej w sytuacjach okreÊlonych w art. 8k ust. 2 ustawy (obowiàzek
ten zast´pczo mo˝e byç wykonany przez wykonawc´ naprawy lub instalacji przyrzàdu pomiarowego, zgodnie z art. 8k ust. 1 ustawy). Warunkiem u˝ytkowania
wagi nieautomatycznej podlegajàcej prawnej kontroli metrologicznej jest posiadanie wymaganego dowodu prawnej kontroli metrologicznej.
Termin koƒcowy dopuszczalnoÊci zg∏aszania do legalizacji ponownej wag nieautomatycznych, w tym wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i u˝ytkowania przed dniem 31 grudnia 2003 r., nie jest prawnie okreÊlony.
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Posiedzenie Prezydium
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W dniu 29 paêdziernika 2013 r,. pod przewodnictwem Prezesa PORA,
dr n. farm. Lucyny Samborskiej, obradowali cz∏onkowie Prezydium Rady Aptekarskiej.
Przed rozpocz´ciem obrad, cz∏onkowie Naczelnej Rady Aptekarskiej,
Lucyna Samborska i Lidia Czy˝, zapozna∏y cz∏onków Prezydium z przebiegiem
posiedzenia NRA, które odby∏o si´ 23 paêdziernika br. w Jab∏onnej ko∏o Warszawy (informacja na stronie internetowej POIA).
W trakcie posiedzenia omówiono nast´pujàce sprawy:
- po wnikliwej dyskusji cz∏onkowie Prezydium przyj´li projekty uchwa∏, przygotowywanych na posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej:
1. zasad dzia∏ania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika oraz innych czynnoÊci podejmowanych przez Komisj´;
2. sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków POIA
- przyj´to termin spotkania przedstawicieli aptek (Hotel Rzeszów, 26 listopada
br.), informacja b´dzie umieszczona na stronie internetowej POIA wraz z proÊbà o przekazywanie pytaƒ i zagadnieƒ skierowanych do Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz Naczelnika Wydzia∏u
Gospodarki Lekami POW NFZ;
- przedyskutowano kwesti´ zakoƒczenia drugiego okresu szkolenia ciàg∏ego
aptekarzy, a w zwiàzku z tym przygotowano uchwa∏´ w sprawie przed∏u˝enia
okresu edukacyjnego dla aptekarzy zwracajàcych si´ z takà proÊbà;
- przyj´to „Program wspó∏pracy Koordynatora z Dzia∏ami Farmacji Szpitalnej”,
który zostanie przekazany do zatwierdzenia na najbli˝szej Radzie oraz przygotowano spotkanie z prowadzàcymi DFS (20 listopada 2013 r.), komunikat
na stronie internetowej POIA;
- cz∏onkowie Prezydium zapoznali si´ ze zmianami w kodeksie pracy, dotyczàcymi uprawnieƒ rodzicielskich w kontekÊcie pi´cioletniego sta˝u pracy
(uprawnienia kierownicze); ze sprawà aptekarza, który utraci∏ prawo wykonywania zawodu; z problemem iloÊci sprzeda˝y Êrodków leczniczych dla jednego pacjenta w jednym czasie; z pismem Starosty Ni˝aƒskiego w sprawie
za˝alenia pacjenta dotyczàcego godzin czynnoÊci aptek; z zapowiedzià Ogólnopolskiego Forum Aptek (Warszawa, 7 grudnia 2013 r.).
- Prezydium PORA przyzna∏o dotacje dla Fundacji Rozwoju Lubelskiego
Wydzia∏u Farmaceutycznego im. mgra farm. W. ¸obarzewskiego oraz Fundacji
na Rzecz Osób Niewidomych i Niepe∏nosprawnych „Pomó˝ i Ty”.
LMC

PROGRAM WSPÓ¸PRACY KOORDYNATORA
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Program wspó∏pracy Koordynatora
z Dzia∏ami Farmacji Szpitalnej
1. Osoby prowadzàce dzia∏y farmacji szpitalnej zg∏aszajà nurtujàce problemy
do Biura Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej pisemnie lub e-mailem,
a nast´pnie Biuro POIA przekazuje je zbiorczo na koniec miesiàca Koordynatorowi osób prowadzàcych dzia∏y farmacji szpitalnej.
2. Zg∏oszone problemy b´dà wyjaÊniane przez Koordynatora w porozumieniu
z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, Konsultantem ds. aptek szpitalnych oraz prawnikiem Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej.
3. W sprawach nie wymagajàcych omówienia Koordynator udziela zainteresowanemu odpowiedzi indywidualnie.
4. W razie potrzeby Koordynator, po uzgodnieniu z Podkarpackà Okr´gowà
Radà Aptekarskà i Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym organizuje spotkanie osób prowadzàcych dzia∏y farmacji szpitalnej
i PWIF.
5. W sprawach dotyczàcych spraw dzia∏ów farmacji szpitalnej Koordynator
ma prawo uczestniczyç w posiedzeniach Prezydium PORA.
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Posiedzenie Prezydium i Rady
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
W dniu 21 listopada 2013 r., w siedzibie izby, odby∏o si´ kolejne posiedzenie Prezydium PORA oraz ostatnie w bie˝àcym roku, posiedzenie Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej. Obydwa posiedzenia prowadzi∏a Prezes
PORA, dr n. farm. Lucyna Samborska.
W pierwszej cz´Êci posiedzenia Prezydium PORA omówi∏o sprawy bie˝àce,
wynikajàce z pracy Biura POIA. By∏y to m. in.:
- 26 listopada br. odb´dzie si´ kolejne spotkanie przedstawicieli aptek
ogólnodost´pnych; na spotkanie zosta∏y zaproszone i potwierdzi∏y udzia∏
PWIF mgr farm. M. Urbaniak i Naczelnik WGL POW NFZ mgr farm. A. PliÊGrymanowska; na r´ce obu przedstawicielek instytucji centralnych zostanà
przekazane problemy i zapytania aptekarzy;
- w czerwcu 2014 r. w Sanoku odb´dzie mi´dzynarodowa Konferencja
Naukowa „Historia kultury uzdrowiskowej w Europie”, przygotowywana
przez Zak∏ad Nauk Humanistycznych Wydzia∏u Farmaceutycznego UM im.
Piastów Âlàskich we Wroc∏awiu, pod patronatem Marsza∏ka Województwa
Podkarpackiego. W organizacj´ konferencji w∏àczy∏a si´ logistycznie
Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska;
- og∏oszenia na stronie www.poia.pl; ze wzgl´du na coraz cz´stsze og∏oszenia,
których treÊç nie jest zwiàzana bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià naszej izby oraz
ich liczbà przekraczajàcà og∏oszenia magistrów farmacji – cz∏onków POIA,
Prezydium zdecydowa∏o, ˝e od 1 stycznia 2014 r. w dziale „og∏oszenia”
strony izby b´dà umieszczane jedynie inseraty zwiàzane ze sprawami dotyczàcymi zatrudnienia aptekarzy.
Prezydium omówi∏o ponadto sprawy zwiàzane z zagadnieniami pracy
w aptekach (kierownik w sytuacji czasowego unieruchomienia placówki; nieprawid∏owego prowadzenia apteki), przekazanych przez inspekcj´ farmaceutycznà.
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska podj´∏a nast´pujàce uchwa∏y,
przygotowane przez Prezydium:
- w sprawie przyznania praw wykonywania zawodu dla dwóch magistrów
farmacji; jedna z nich odtwarza∏a zaginione prawo; drugie zosta∏o przyznane
po przerwie trwajàcej powy˝ej prawnego okresu nie wykonywania zawodu,
wià˝e si´ ona z warunkiem odbycia sta˝u tzw. przypominajàcego;
- w sprawie zasad dzia∏ania komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty
przy stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata
na stanowisko kierownika oraz innych czynnoÊci podejmowanych przez
komisj´;
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- w sprawie sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków POIA;
- w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego.
W trakcie dyskusji nad uchwa∏à w sprawie przed∏u˝enia okresu edukacyjnego wywiàza∏a si´ dyskusja na temat przebiegu szkolenia ciàg∏ego, terminów jego rozpocz´cia i zakoƒczenia oraz konsekwencji nie zaliczenia obowiàzku aptekarza wynikajàcego z rozporzàdzenia Ministra Zdrowia.
W sprawach ró˝nych, cz∏onkowie PORA omówili stan finansowy izby na
dzieƒ 30 wrzeÊnia br. jako przygotowanie do dyskusji nad pe∏nym bilansem
za rok 2013, który b´dzie omawiany na posiedzeniu PORA przed z∏o˝eniem
pe∏nego rozliczenia rocznego. PORA wys∏ucha∏a te˝ omówienia spraw zwiàzanych z dzia∏ami farmacji szpitalnych i ich problemami oraz programem wspó∏pracy koordynatora z dzia∏ami farmacji szpitalnej i sposobem jego dzia∏ania.
Jednym z tematów by∏o te˝ omówienie stanowiska Komisji Bioetyki Polskiej
Akademii Nauk w sprawie tzw. klauzuli sumienia w zwiàzku z nadu˝ywaniem
jej prze m. in. aptekarzy (www.bioetyka.pan.pl).
LMC

UCHWA¸A NR 24 /VI/2013
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ
W RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2013 roku
w sprawie: sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej 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. z 2008 r. nr 136 poz. 856)
oraz Uchwa∏y Nr 5 XXIX OKR¢GOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PODKARPACKIEJ
OKR¢GOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE z dnia 11 kwietnia 2013 roku
w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej dla cz∏onków Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej, 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, Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska
uchwala co nast´puje:
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§1
1. Wszyscy farmaceuci – cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, niezale˝nie od sposobu wykonywania zawodu, okresu i podstawy
zatrudnienia oraz sytuacji zawodowej, majà obowiàzek op∏acania comiesi´cznej sk∏adki samorzàdowej w wysokoÊci 44 z∏.
2. Sk∏adki nale˝y wp∏acaç na konto POIA w terminie do 20 dnia ka˝dego miesiàca za dany miesiàc kalendarzowy.
3. Sk∏adk´ cz∏onkowskà za grudzieƒ nale˝y wp∏aciç do 15 grudnia danego
roku, tak aby rok kalendarzowy pokrywa∏ si´ z rokiem bud˝etowym i by∏
rokiem zamkni´tym.
§2
W terminie od 10 stycznia, biuro POIA weryfikuje wp∏acone sk∏adki samorzàdowe za poprzedni rok, ustala wysokoÊç zad∏u˝enia oraz kieruje wezwania
do zap∏aty do farmaceutów posiadajàcych zad∏u˝enie we wp∏atach sk∏adek,
a nast´pnie wnioski egzekucyjne do komornika.

§3
Nieop∏acone w terminie sk∏adki cz∏onkowskie i koszty post´powania
w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej podlegajà Êciàgni´ciu w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

§4
Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej uchwa∏y traci moc Uchwa∏a nr 34/V/
2010 Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej z dnia 9 marca 2010r.
w sprawie: wysokoÊci sk∏adki cz∏onkowskiej od cz∏onków Podkarpackiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej

§5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Prezes PORA
dr n. farm. Lucyna Samborska

Sekretarz PORA
mgr farm. Anna Stamirska

23

UCHWA¸A

Uchwa∏a Nr 25/VI/2013
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
z dnia21 listopada 2013 r.
w sprawie: zasad dzia∏ania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy
stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na
stanowisko kierownika oaz innych czynnoÊci podejmowanych przez Komisj´.
Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108) w celu wykonania Uchwa∏y
Nr IV/125/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie trybu post´powania przy stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki, Podkarpacka
Okr´gowa Rada Aptekarska postanawia co nast´puje:
§1
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska ustala zasady dzia∏ania Komisji
ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika:
1. Wydanie r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki nast´puje na wniosek:
a. dla nowootwieranej apteki – Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego,
b. dla dzia∏ajàcej apteki–- podmiotu prowadzàcego aptek´ przes∏anego bezpoÊrednio do PORA lub za poÊrednictwem innej ORA.
2. Wniosek, sk∏adany przez podmiot prowadzàcy aptek´ do biura Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, powinien zawieraç wskazanie z imienia
i nazwiska kandydata na kierownika apteki, adres apteki w jakiej ma byç
zatrudniony kierownik i od kiedy. Do wniosku nale˝y do∏àczyç wype∏niony
kwestionariusz stanowiàcy za∏àcznik Nr 1 do niniejszej uchwa∏y.
3. W przypadku nowootwieranej apteki kandydat na kierownika powinien
przes∏aç bezpoÊrednio do biura POIA wype∏niony kwestionariusz stanowiàcy
za∏àcznik Nr 1 do niniejszej uchwa∏y.
4. Po wp∏yni´ciu wniosku o wydanie r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
wraz z wype∏nionym przez kandydata na kierownika apteki kwestionariuszem, Komisja ds. wykonywania zawodu zbiera si´ w sk∏adzie co najmniej
trzyosobowym.
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5. Z kandydatem na kierownika apteki, który podejmuje si´ pe∏nienia tej funkcji
po raz pierwszy, Komisja przeprowadza rozmow´, w której poruszane sà
zagadnienia z zakresu nowych obowiàzków magistra farmacji na tym stanowisku i zrozumienia odpowiedzialnoÊci zwiàzanej z pe∏nieniem tej funkcji.
6. Komisja analizuje czy kandydat na kierownika apteki spe∏nia wymogi
formalne zakreÊlone w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz
wykazuje znajomoÊç przepisów prawa zwiàzanych z prowadzeniem apteki.
7. Komisja przeprowadzajàc post´powanie wyjaÊniajàce korzysta z informacji
zawartych w rejestrze farmaceutów, prowadzonym przez biuro POIA oraz
podejmuje inne dzia∏ania konieczne do rozstrzygni´cia konkretnej sprawy.
8. Po przeprowadzeniu post´powania wyjaÊniajàcego Komisja sporzàdza
protokó∏ i przekazuje go Prezydium PORA w celu podj´cia stosownej
uchwa∏y.
9. Uchwa∏´ o zaj´ciu stanowiska przez Prezydium PORA w sprawie r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki podpisanà przez cz∏onków Prezydium dor´cza si´ podmiotowi, który zwróci∏ si´ o wydanie r´kojmi oraz kandydatowi
na kierownika z pouczeniem o odwo∏aniu.
Uchwa∏a Prezydium PORA to dokument, którego WIF wymaga przy wydaniu
zezwolenia na otwarcie nowej apteki, zaÊ prowadzàcy aptek´ winien go
przed∏o˝yç WIF przy zmianie na stanowisku kierownika apteki.
§2
1. PORA ustala zasady dzia∏ania Komisji przy wydawaniu opinii dla osoby wykwalifikowanej, odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni, sk∏adu konsygnacyjnego, dzia∏u farmacji szpitalnej – kierownika hurtowni, sk∏adu konsygnacyjnego, dzia∏u farmacji szpitalnej.
2. Wydawanie opinii dla kandydata na kierownika hurtowni, sk∏adu konsygnacyjnego nast´puje na wniosek podmiotu ubiegajàcego si´ o zezwolenie
na prowadzenie hurtowni lub prowadzàcego hurtowni´, sk∏ad konsygnacyjny, przes∏ane do biura POIA i przebiega zgodnie z procedurà dotyczàcà
stwierdzania r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki dla kandydata na
stanowisko kierownika opisanego w par. 1 pkt 2-9 zdanie pierwsze niniejszej
uchwa∏y – odpowiednio dla kandydata na kierownika hurtowni, sk∏adu
konsygnacyjnego.
3. Wydawanie opinii dla farmaceuty prowadzàcego dzia∏ farmacji szpitalnej
w przypadku nowo otwartego dzia∏u, nast´puje na wniosek Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego a w przypadku zmiany na
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stanowisku, na wniosek przedsi´biorcy, przes∏any do biura POIA i przebiega
zgodnie z procedurà dotyczàcà stwierdzania r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki dla kandydata na stanowisko kierownika opisanego w par. 1
pkt 2, 6-9 zdanie pierwsze niniejszej uchwa∏y – odpowiednio dla farmaceuty
prowadzàcego dzia∏ farmacji szpitalnej.
§3
PORA ustala zasady dzia∏ania Komisji przy wydawaniu opinii dla farmaceuty
nadzorujàcego odbywanie praktyki zawodowej pod kàtem procesu dydaktycznego.
1. Wydawanie opinii nast´puje na wniosek uczelni medycznej kierujàcej studenta na praktyk´ zawodowà przes∏any do biura POIA.
2. Dalszy ciàg post´powania przy wydawaniu opinii przebiega zgodnie z procedurà dotyczàcà stwierdzania r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki dla
kandydata na stanowisko kierownika opisanego w par. 1 pkt 6-9 zdanie
pierwsze niniejszej uchwa∏y – odpowiednio dla farmaceuty nadzorujàcego
odbywanie praktyki zawodowej pod kàtem procesu dydaktycznego.
§4
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
§5
Uchyla si´ Uchwa∏´ Nr 9/VI/2012 PORA z dnia 05.06.2012 roku w sprawie:
zasad dzia∏ania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko
kierownika oraz innych czynnoÊci podejmowanych przez Komisj´

Prezes PORA
dr n. farm. Lucyna Samborska

Sekretarz PORA
mgr farm. Anna Stamirska
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KWESTIONARIUSZ
dla potrzeb Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie dotyczàcy osoby ubiegajàcej si´ o stanowisko
kierownika apteki
kierownika hurtowni farmaceutycznej, sk∏adu konsygnacyjnego
pod nazwà

............................................................... z siedzibà ............................................

przy ul. ....................................................................................................................................
zgodnie z Uchwa∏à Nr 25/VI/2013 Podkarpackiej Okr´gowej Rady
Aptekarskiej w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2013 roku przez
.....................................................................................................................................................

Wniosek dotyczy:
apteki, hurtowni, sk∏adu konsygnacyjnego nowootwieranej/go
apteki, hurtowni, sk∏adu konsygnacyjnego istniejàcej/go

I/ Dane o osobie opiniowanej
I.1. Pani / Pan ......................................................................... z domu .......................................
(Imi´ i Nazwisko)

syn/ córka ..............................................................................................................................

I.2.
.....................................................................................................................................................

(Data i miejsce urodzenia)

I.3.
.....................................................................................................................................................

(Nazwa ukoƒczonej uczelni wy˝szej, jej Wydzia∏ i rok ukoƒczenia studiów)
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......................................................................................................................................................................................................

(Nr dyplomu, data wydania)

I.4.
......................................................................................................................................................................................................

(Posiadane stopnie i tytu∏y naukowe oraz nazwa jednostki która nada∏a ten stopieƒ
i tytu∏)

I.5. Numer prawa wykonywania zawodu

...................................................

wydany

przez ....................................................................... z dnia ...................................................
I.6. Posiadana specjalizacja
......................................................................................................................................................................................................

(Rodzaj i stopieƒ posiadanej specjalizacji, data jej uzyskania i nazwa jednostki szkolàcej)

I.7.
......................................................................................................................................................................................................

(Informacja o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym paƒstwie)

I.8.
......................................................................................................................................................................................................

(Informacja o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu)

I.9.
......................................................................................................................................................................................................

(Adres miejsca sta∏ego zameldowania)

I.10.
......................................................................................................................................................................................................

(Adres miejsca zamieszkania (je˝eli jest inny ni˝ w pkt. I.9.)

I.11.
......................................................................................................................................................................................................

(Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko)
......................................................................................................................................................................................................

(Adres miejsca pracy, tel., fax, e-mail)
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Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej osoby opiniowanej

II.1. Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej:
1) .....................................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

2)

.....................................................................................................................................................

(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

3) .....................................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

4) .....................................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

5) .....................................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

6) .....................................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

7) .....................................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

8) .....................................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

9) .....................................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

10) ....................................................................................................................................................
(Nazwa i adres apteki, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko)

II.2. Czy w aptekach których pracowa∏/a by∏/a receptura, jeÊli tak, czy sporzàdza∏/a leki recepturowe, galenowe, aseptyczne itp.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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II.3. Czy spe∏nia wymogi formalne okreÊlone w artykule 88 ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

II.4. Czy rozpoczà∏/a szkolenie ciàg∏e – data rozpocz´cia, iloÊç punktów edukacyjnych na dzieƒ wype∏niania kwestionariusza potwierdzona w karcie ciàg∏ego
szkolenia.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

II.5. Kto jest w∏aÊcicielem apteki w której podejmuje si´ pe∏nienia funkcji kierownika (np. farmaceuta, przedsi´biorca nie b´dàcy farmaceutà, spó∏ka cywilna,
spó∏ka prawa handlowego np. spó∏ka jawna, spó∏ka z o.o., spó∏ka akcyjna,
itp., nazwa siedziba).
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

II.6. Czy oprócz pe∏nienia funkcji kierownika apteki, zamierza pracowaç
w innej aptece, zamierza wykonywaç inne prace lub prowadziç dzia∏alnoÊç
gospodarczà; je˝eli tak to w jakiej aptece i czy nie b´dzie to kolidowaç (np.
czasowo) z obowiàzkami kierownika apteki.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

II.7 Jaki b´dzie sposób Pani/a zatrudnienia w aptece (umowa o prac´, inne)
.........................................................................................................................................................
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III/ Informacje dotyczàce wywiàzywania si´ przez osob´ opiniowanà z podstawowych obowiàzków wobec samorzàdu aptekarskiego
III.1. W której okr´gowej izbie aptekarskiej dotychczas by∏/a wpisany/a na
list´ cz∏onków.
- przynale˝noÊç do Izb Aptekarskich
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

III.2. Pe∏nione funkcje w organach okr´gowej (naczelnej) izby aptekarskiej
(np. delegat na okr´gowy zjazd aptekarski, cz∏onek okr´gowej rady aptekarskiej lub jej prezydium cz∏onek okr´gowej komisji rewizyjnej, s´dzia okr´gowego sàdu aptekarskiego, rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej lub zast´pca
rzecznika).
.........................................................................................................................................................

(Podaç funkcje i okres jej pe∏nienia w organach okr´gowej (naczelnej) izby aptekarskiej)
.........................................................................................................................................................

III.3. Czy by∏/a karany/a dyscyplinarnie; je˝eli tak podaç nazw´ organu, dat´
orzeczenia o ukaraniu, orzeczonà kar´.
.........................................................................................................................................................

III.4. Czy ma op∏acone sk∏adki cz∏onkowskie na rzecz samorzàdu aptekarskiego;
je˝eli nie podaç okres zaleg∏oÊci oraz przyczyny nieuregulowania sk∏adek.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

III.5. Czy zmiana pracy (w zwiàzku z ewentualnym obj´ciem funkcji kierownika
apteki) spowoduje zmian´ wpisu na list´ cz∏onków Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej.
.........................................................................................................................................................

III.6. Czy znane sà Panu/ Pani podstawowe akty prawne regulujàce np. zada-
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nia i zasady dzia∏ania samorzàdu aptekarskiego, zakres zadaƒ i odpowiedzialnoÊci kierownika apteki, zasady etyki i deontologii zawodowej, itp.
W za∏àczeniu zakres wiedzy jaki powinien posiadaç kandydat na kierownika
apteki
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Ja ni˝ej podpisany/a oÊwiadczam, ˝e dane zawarte w kwestionariuszu sà zgodne z prawdà i stanem faktycznym.

...................................dnia ..................................

................................................................................. – .................................................................

(Imi´ i nazwisko)

(Podpis)
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Kilka s∏ów refleksji na koniec roku
Przemiany gospodarcze nowej rzeczywistoÊci lat dziewi´çdziesiàtych
spowodowa∏y, ˝e wi´kszoÊç z nas, na fali entuzjazmu, przej´∏a prowadzone
przez instytucje paƒstwowe apteki, na rachunek w∏asny. Przez ostatnich
dwadzieÊcia lat, z wi´kszym a raczej z mniejszym powodzeniem, usi∏ujemy
dostosowaç si´ do wcià˝ zmieniajàcych si´ przepisów – zawodowych, gospodarczych, prawnych; do wcià˝ nowych aktów regulujàcych naszà dzia∏alnoÊç.
Wielu z nas, przyzwyczajonych jest do schematu: organ nadrz´dny wydaje
przepis, w którym pomieszczone sà punkty, wed∏ug nich prowadzimy swà
placówk´, w chwili kontroli przestrzegania prawa, argumentem odsuwajàcym
odpowiedzialnoÊç, by∏o stwierdzenie – „nie mam tego okólnika; nikt mi tego
nie powiedzia∏”. Za nieodpowiednià prac´ apteki odpowiada∏ inspektor
farmaceutyczny kontrolujàcy danà jednostk´ terenowà. W nowych warunkach
przesta∏a funkcjonowaç „dyrekcja”, „dzia∏ aptek”, „narady kierowników”,
„instrukcje, zarzàdzenia, i okólniki”. ZnaleêliÊmy si´ wszyscy w wymarzonej
„wolnoÊci dzia∏ania”. Jak to dobrze by∏oby mieç przywileje – jak „podatek”
to przecie˝ nie od „placówki ochrony zdrowia”; jak „zysk” to „dla nas, dla
jednostki gospodarczej, za prac´ nale˝y si´ wynagrodzenie”. To prawda, ale
– da capo al. fine – nie ma ju˝ tych „ich”, którzy zatrudniajà personel, udzielajà
wskazówek i od „których” wymagamy „godziwego wynagrodzenia”. Sami
siebie „zatrudniamy” i sami siebie „wynagradzamy”. I uwierzyç nie mo˝emy,
˝e Aptekarz nie jest nikim wy˝szym w hierarchii wykonujàcych ró˝ne zawody.
Faktycznie, trudno jest poruszaç si´ w oplatajàcych, prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà, przepisach obecnego prawa. Wymaga to wiele wysi∏ku od
ka˝dego, kto podejmuje taki trud. Wymaga te˝ Êledzenia na bie˝àco wielu
êróde∏, które publikujà najÊwie˝sze przepisy. Nie ma ju˝ „Instrukcji Nr 7/76”,
która to przez d∏ugie lata definiowa∏a poszczególne wymogi pracy aptek.
Samorzàd aptekarski, jak sama jego nazwa wskazuje i jak akt prawny
definiuje, jest samorzàdem zawodowym, nie gospodarczym. Nie powinien,
a nawet nie mo˝e ingerowaç w prac´ poszczególnych samodzielnych jednostek gospodarczych, jakimi sà wspó∏czesne apteki, prowadzone – nie bojàc
si´ tego g∏oÊno stwierdziç – dla zysku. OczywiÊcie dobrze poj´tego. Prosz´
wobec tego nie wymagaç od izby aptekarskiej „szkolenia” w zakresie
dzia∏alnoÊci gospodarczej – instrukcji prowadzenia poszczególnych placówek,
wskazówek zawierajàcych t∏umaczenie treÊci poszczególnych aktów prawnych
– przecie˝ jesteÊmy samodzielni, prawda ? Spotkania, organizowane przez
okr´gowe izby aptekarskie sà otwarte dla wszystkich, umo˝liwiajà bezpoÊredni
kontakt z organami inspekcji farmaceutycznej, Narodowego Funduszu Zdro-
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wia; przynoszà mo˝liwoÊç bezpoÊredniego kontaktu z najnowszymi zdobyczami nauki, przekazywanymi przez pracowników uczelni wy˝szych.
Powstajàce nowe formy obrotu Êrodkami stosowanymi w lecznictwie,
wymagajà nowego podejÊcia do uzyskiwania wiedzy na temat wprowadzania
ich do naszych aptek. Spotkania Kolegów sà p∏aszczyznà wymiany doÊwiadczeƒ, mo˝liwoÊcià uzyskiwania wiedzy. Ale trzeba w nich uczestniczyç czynnie,
nie oczekujàc, ˝e „ktoÊ” powie „coÊ”, co oczekujàcy takiej wiedzy b´dzie móg∏
„pod dyktando” zastosowaç. Czy naprawd´ boimy si´ przekazywaç swe
pytania, problemy, wàtpliwoÊci, nawet anonimowo, dla omówienia ich na
otwartych spotkaniach. A mo˝e takie spotkania sà niepotrzebne ?
LMC
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OP¸ATY
Cel op∏aty

WysokoÊç
op∏aty

Zezwolenia na prowadzenie
punktu aptecznego

1.800,00 z∏

Zmiany zezwolenia na
prowadzenie punktu
aptecznego

900,00 z∏

Zezwolenia na prowadzenie
apteki

8.000,00 z∏
Od 1 stycznia Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny
2014 r.
w Rzeszowie NBP O/O
8.400,00 z∏
Rzeszów
24 1010 1528 0007 8122
4.000,00 z∏
Od 1 stycznia 3100 0000
2014 r.
4.200,00 z∏

Zmiany zezwolenia
na prowadzenie apteki

Nr rachunku

Op∏ata na podstawie art. 10
40,00 z∏
ustawy z dnia 10 lipca 2008r.
o zmianie ustawy o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz zmianie innych ustaw
Op∏ata skarbowa od udzielenia 17,00 z∏
pe∏nomocnictwa lub prokury

Urzàd Miasta Rzeszowa
83 1240 2092 9141 0062
0000 0423

FRANCISZEK PIK MIRANDOLA
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Magistra farmacji luêne zwiàzki z aptekà ...

Franciszek Pik przez siebie nazwany Mirandolà
Rodzina Pików osiedli∏a si´ w KroÊnie w poczàtku lat szeÊçdziesiàtych XIX wieku. W tym
mieÊcie Wojciech Pik zakupi∏ od Leopolda
Chodackiego aptek´ na parterze naro˝nej kamienicy w Rynku. W tej˝e to kamienicy, 13 lipca
1871 r., urodzi∏ si´ syn Wojciecha i Marii ze
Stacherskich – Franciszek, u˝ywajàcy czasem
drugiego imienia Czcis∏aw. Zgodnie z oczekiwaniami rodziny ukoƒczy∏ w stosownym czasie
studia farmaceutyczne ale póki móg∏, do apteki
w KroÊnie nie wraca∏. Zresztà aptek´ jako miejsce na ˝ycie ma∏o ceni∏, nazywajàc jà zwykle
z pogarda „pigularnià”. Zajà∏ si´, w swym
mniemaniu, szlachetniejszymi zaj´ciami –
przede wszystkim filozofià i podró˝ami. Studiowa∏ w Krakowie ale te˝ w Heidelbergu,
podró˝owa∏ po Niemczech, Francji, Anglii, W∏oszech, by∏ nawet w Indiach.
Próbowa∏ ˝yç z „pigularni”, nie prowadzàc swych aptek samodzielnie, gdy˝
twierdzi∏, ˝e dzier˝awa przynosi wy˝szy zysk. Pracowa∏ jednak czasem i w aptece – w rodzinnym KroÊnie, w sezonowej aptece w Iwoniczu-Zdroju, w Bukowsku, ¸àcku, Tymbarku a nawet w Stryju i Krakowie. Nie lubi∏ jednak, kiedy
odwo∏ywano go „do recepty”, w chwili gdy zaj´ty by∏ tworzeniem swych
dzie∏.
„Da∏ seri´ opowiadaƒ fantastycznych, nale˝àcych do najÊwietniejszych nowel,
jakie wyda∏a proza neoromantyczna. DziwnoÊç Êwiata i koszmarnej doli
ludzkiej, uj´te bàdê realistycznie z domieszkà subtelnej ironii, bàdê fantastycznie, otrzyma∏y w prozie Mirandoli wymow´ Êwietnych sztychów literackich o groteskowo wyrazistym rysunku” (Julian Krzy˝anowski 1979).
„... I ciàgle ten jakiÊ cz∏ek, tu˝ przy mnie, a daleki, oboj´tny, a z∏àczony z moimi
myÊlami.
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- Tak, tak ! – poczà∏ mówiç w tej chwili – Z∏àczony jestem z twymi myÊlami
obywatelu, podobnie jak i tamten, ów na przedzie ... Hej, hej ! JednegoÊmy
wszyscy rodu, po prawdzie, jednego !
- Có˝eÊ to pan zacz ?
- S∏uga waszmoÊci, ba, dziecko rodzone ! Przypuszczenie jestem, które by∏o
na tyle Êmia∏e ˝e wzi´∏o na siebie form´ widocznà. Mog∏em byç tym, mog∏em
byç owym, wisia∏em ponad ludêmi jako mo˝liwoÊç jeno ... TyÊ rzek∏ ... no
i sta∏em si´. A mog´ byç jeszcze czymÊ innym ...
- Dialektyka po ciemku mnie nie bawi ... “
(Franciszek Mirandola TROPY Lux perpetua)
O ˝yciu i dokonaniach Franciszka Pika-Mirandoli pisali: Teresa Kazalska-Kielar
i Andrzej Kosiek w numerze drugim „Thesaurus’a Apothecarii – Galicja i jej
Aptekarze cz. 2".
LMC

160 LAT LAMPY NAFTOWEJ
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160 LAT LAMPY NAFTOWEJ
– WP¸YW NAFTY NA POST¢P CYWILIZACYJNY
W DRUGIEJ PO¸OWIE XIX WIEKU
Muzeum Podkarpackie w KroÊnie
Zgodnie ze swym has∏em „miasto Êwiet(l)ne”, Krosno nie zapomina o tym,
który wydosta∏ niejako „Êwiat∏o z ziemi”, o Ignacym ¸ukasiewiczu.
W sobot´, 23 listopada 2013 r., w Muzeum Podkarpackim w KroÊnie, odby∏a
si´ Êwietna, „Êwietlna” konferencja naukowa – „160 lat lampy naftowej”.
W programie by∏o tylko szeÊç referatów, ale by∏y to prace przedstawiajàce
przygotowanie, prac´, osiàgni´cia i konsekwencje wprowadzenia nowego
produktu pochodzenia naturalnego do powszechnego u˝ytku.
Mgr Micha∏ Górecki (Fundacja Muzeum Przemys∏u Naftowego i Gazowniczego
im. I. ¸ukasiewicza w Bóbrce) omówi∏ „Destylarnie ropy naftowej w KroÊnie
i okolicach w II po∏. XIX w.”
w.”, przedstawiajàc ich wizerunki na zachowanych
zdj´ciach, przybli˝ajàc poczàtki i rozwój
przemys∏u naftowego ziemi kroÊnieƒskiej.
Dr in˝. Orest Stelmach (Uniwersytet Ropy
Naftowej i Gazu Ziemnego w Iwano-Frankowsku, Ukraina) zg∏osi∏ temat „Unikatowe
odkrycia nosoro˝ców w∏ochatych w Staruni
na tle przemys∏u naftowego na Podkarpaciu Wschodnim”
Wschodnim”. Niestety, z przyczyn
zupe∏nie niezale˝nych od autora, nie móg∏
on przybyç do Krosna.
Mgr farm. Iwona Dymarczyk (Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagielloƒskiego Collegium Medicum) omówi∏a „Ekspozycj´ poÊwi´conà pami´ci Ignacego ¸ukasiewicza
w Muzeum Farmacji UJ CM”
CM”. Wiele eksponatów tej wystawy pochodzi bezpoÊrednio
od cz∏onków rodziny I. ¸ukasiewicza.
Dr in˝. Stanis∏aw Szafran (Stowarzyszenie
Naukowo-Techniczne In˝ynierów i Techników Przemys∏u Naftowego i Gazowniczego) przedstawi∏ „Uliczne lampy naftowe
w Wielkim Ksi´stwie Poznaƒskim”
Poznaƒskim”, gdzie
w najwi´kszej liczbie, to nowoczesne
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w drugiej po∏owie XIX w. oÊwietlenie ulic miejskich, zosta∏o wprowadzone.
TreÊç referatu prof. W∏odzimierza Bonusiaka (Instytut Historii Uniwersytetu
Rzeszowskiego) „Kontrowersje wokó∏ Ignacego ¸ukasiewicza i Jana Zeha”
wzbudzi∏a du˝o refleksji a w dyskusji podkreÊlono zas∏ugi obydwu badaczy
ropy naftowej.
Ostatnim referatem by∏o opracowanie mgr farm. Lidii Marii Czy˝ (Podkarpacka
Okr´gowa Izba Aptekarska) „Ignacy ¸ukasiewicz – uczeƒ w ¸aƒcucie, pomocnik
aptekarski w Rzeszowie, magister farmacji na Podkarpaciu”
Podkarpaciu”, w którym znalaz∏o
si´ odzwierciedlenie drogi wykszta∏cenia magistra farmacji w Cesarstwie
Habsburskim w XIX wieku.
W przerwie konferencji uczestnicy mieli mo˝liwoÊç podziwiaç najwi´kszy
w Europie zbiór lamp naftowych, o urodzie, której pró˝no szukaç w dzisiejszych „elementach oÊwietleniowych” oraz wystaw´ czasowà „Urok dawnego
miasta – Krosno w starej fotografii i pocztówce” – ile˝ ˝ycia zawierajà te na
pozór p∏askie obrazy sprzed lat !
Takie konferencje, marzy∏oby si´, powinny odbywaç si´ w obecnoÊci m∏odych
ludzi, którzy wielokrotnie nawet nie domyÊlajà si´ czym w historii ostatnich
stu szeÊçdziesi´ciu lat by∏o odkrycie nowego sposobu oÊwietlenia i ile (bez
przesady) dla Êwiata uczyni∏ wspó∏obywatel ziemi kroÊnieƒskiej, aptekarz,
mgr farm. Ignacy ¸ukasiewicz badajàc proces destylacji ropy naftowej –
„skalnego oleju”.
LMC

APTEKA I DROGERYA

39

40

BIULETYN 5(215,216/2013)

„O staro˝ytnych antidotach, z∏otych pigu∏kach...”
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RECEPTA NA CA¸Y ROK
Bierzemy 12 miesi´cy,
oczyszczamy je dok∏adnie
z goryczy, chciwoÊci, ma∏ostkowoÊci i l´ku,
po czym rozkrajamy ka˝dy miesiàc
na 30 lub 31 cz´Êci tak, aby zapasu
wystarczy∏o dok∏adnie na ca∏y rok.
Ka˝dy dzieƒ przyrzàdzamy osobno
z jednego kawa∏ka pracy
i dwóch kawa∏ków pogody i humoru.
Do tego dodajemy trzy du˝e ∏y˝ki
nagromadzonego optymizmu,
∏y˝eczk´ tolerancji,
ziarenko ironii i odrobin´ taktu.
Nast´pnie ca∏à mas´ polewamy dok∏adnie
du˝à iloÊcià mi∏oÊci. Gotowà potraw´
przyozdabiamy bukietem uprzejmoÊci
i podajemy codziennie z radoÊcià
i fili˝ankà dobrej, orzeêwiajàcej herbatki.
Katharina Elisabeth Goethe
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Jahresrezept von Goethes Mutter
Man nehme 12 Monate,
putze sie ganz sauber von Bitterkeit,
Geiz, Pedanterie und Angst
und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile,
so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht.
Es wird jeder Tag einzeln angerichtet
aus 1 Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor.
Man füge 3 gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu,
1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie
und 1 Prise Takt.
Dann wird die Masse sehr reichlich mit Liebe übergossen.
Das fertige Gericht schmücke man
mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten
und serviere es täglich mit Heiterkeit
und mit einer guten, erquickenden Tasse Tee.
Von Catharina Elisabeth Goethe (1731-1808), der Mutter von
Johann Wolfgang von Goethe

POTENTAT PRZEJMUJE SANFARM
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Styczeƒ
Tydz. Poniedzia∏ek Wtorek
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1
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5
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Sierpieƒ
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1
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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Sunday
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èYCZENIA – SERVIER
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