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Prezesa
„Kto respektuje swoje korzenie mo˝e powiedzieç: Tu przynale˝´!”

Pi´ç kadencji
Samorzàdu Aptekarskiego
na Podkarpaciu
Po dwóch numerach serii historycznej Thesaurus Apothecarii – „Galicja
i jej aptekarze” – z okazji XX-lecia samorzàdu aptekarskiego prezentujemy
Paƒstwu kolejny numer „Podkarpacie i jego aptekarze”. To ju˝ czasy nam
wspó∏czesne – odrodzenie po d∏ugiej przerwie samorzàdnoÊci aptekarskiej.

I. Trudny start
Czerwcowe w 1989roku wolne wybory do Sejmu RP otworzy∏y drzwi do
demokratyzacji ˝ycia spo∏ecznego w Polsce – umo˝liwi∏y pe∏ny rozwój
samorzàdnoÊci obywatelskiej, poczynajàc od samorzàdu terytorialnego do
samorzàdów zawodowych.
Do tej pory Êrodowisko aptekarskie swojà aktywnoÊç spo∏ecznozawodowà mog∏o realizowaç jedynie w towarzystwach naukowych z Polskim
Towarzystwem Farmaceutycznym na czele. Likwidacja bowiem prywatnych
aptek oraz izb aptekarskich czterema ustawami z dnia 8 stycznia 1951 r.
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spowodowa∏a, ˝e aptekarstwo funkcjonowa∏o jedynie w ramach paƒstwowych
przedsi´biorstw, kolejno przekszta∏canych od Centrali Aptek Spo∏ecznych,
wojewódzkich Zarzàdów Aptek do Przedsi´biorstw Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm.
Natomiast nowelizacja ustawy o dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz ustawa
z dnia 10 paêdziernika 1991 r. o Êrodkach farmaceutycznych, materia∏ach
medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym umo˝liwi∏y
otwieranie aptek prywatnych.
RównoczeÊnie na ∏amach Farmacji Polskiej rozgorza∏a dyskusja nad
kszta∏tem ustawy o izbach aptekarskich, które mia∏y byç reaktywowane po
ponad 40-letniej przerwie.
Uchwalona wreszcie ustawa z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich okreÊla∏a, ˝e Minister Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej na wniosek Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego i zwiàzków zawodowych powo∏a, w terminie
trzech miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, Komitet Organizacyjny Izb
Aptekarskich.
Zadaniem Komitetu by∏o:
q opracowanie regulaminów: wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy
i wyboru organów okr´gowych izb aptekarskich oraz projektu regulaminu
pierwszego Krajowego Zjazdu Aptekarzy,
q ustalenie liczby, obszaru i siedzib tymczasowych okr´gowych izb aptekarskich,
q zwo∏anie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych zjazdów tymczasowych
okr´gowych izb aptekarskich oraz Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
Na terenie dzia∏ania PZF Cefarm Rzeszów obejmujàcego trzy by∏e
województwa: rzeszowskie, kroÊnieƒskie i przemyskie powsta∏ 7. osobowy
Komitet Za∏o˝ycielski Tymczasowej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, który
zwo∏a∏, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszy zjazd Tymczasowej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.
Pami´tam, jak po licznych przygotowaniach w ramach PTFarm. 28 paêdziernika 1991roku w sali wyk∏adowej Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Rzeszowie odby∏ si´ I Zjazd Tymczasowej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej, w którym uczestniczy∏o 50 delegatów z terenu tych trzech
by∏ych województw.
Zosta∏em wybranym pierwszym prezesem nowoutworzonej Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej jako szef 9. osobowej Rady Aptekarskiej.
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Potem odby∏ si´ I Krajowy Zjazd Aptekarzy, który obradowa∏ w dniach
13-14 grudnia 1991r. w Warszawie w Pa∏acu Kultury i Nauki – Sala Warszawska.
Uczestniczy∏o 122 delegatów z ca∏ej Polski, w tym 5 delegatów OIA Rzeszów.
Uchwa∏à Nr 4 KZA z dnia 14.12.1991r. „w sprawie ustalenia obszarów dzia∏ania
i siedzib okr´gowych izb aptekarskich” powo∏a∏ 19 okr´gowych izb
aptekarskich, okreÊlajàc ich nazwy na wniosek poszczególnych ORA ,w tym
Podkarpackiej OIA z siedzibà w Rzeszowie i obszarem dzia∏ania obejmujàcym
województwa: rzeszowskie, przemyskie i kroÊnieƒskie. I KZA wybra∏ m.in.
37. osobowà NRA (19 prezesów ORA + 18 osób wybranych na Zjeêdzie).
Pierwszym prezesem NRA zosta∏a wybrana mgr Edwarda K´dzierska
z Wroc∏awia.

II. Pi´ç kadencji POIA
Kolejne 5 kadencji dzia∏ania w∏adz POIA by∏y krokami milowymi w dzia∏aniu naszego podkarpackiego samorzàdu aptekarskiego. Kalendarium tych
wydarzeƒ przedstawi∏em w Biuletynie Informacyjno - Szkoleniowym nr4/2011
a szeroki opis mo˝na znaleêç w opracowaniu mgr Lidii Czy˝: „Laudator
Temporis Acti “, XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu.
W zwiàzku z XX-leciem samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu
PORA postanowi∏a og∏osiç konkurs wspomnieniowy przeznaczony dla
wszystkich aptekarzy zrzeszonych w Podkarpackiej Okr´gowej Izbie
Aptekarskiej.
Zgodnie z zapowiedzià w niniejszym opracowaniu publikujemy nagrodzone
teksty:
Lucyny Bartnik: „Najpierw by∏y marzenia, potem rzeczywistoÊç...”
Tadeusza Biernata: „Moje 20 lat z Podkarpackà Izbà Aptekarskà i 40 lat pracy
zawodowej”,
a tak˝e:
q „Migawki z mojego dwudziestolecia” – mojego autorstwa
oraz
q „Krótko o Rzeszowie, jego aptekach i przede wszystkim...
o farmaceutycznym zaopatrzeniu”. Autorkà tego opracowania jest mgr
farm. Lidia Czy˝.
Z historià samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu ÊciÊle zwiàzane sà
losy za∏o˝onej z inicjatywy Prezydium PORA – Podkarpackiej Hurtowni
Aptekarskiej, która powsta∏a z udzia∏ów podkarpackich aptekarzy. W siedzibie
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hurtowni korzystaliÊmy czasowo z u˝yczenia lokalu na dzia∏alnoÊç biura POIA
w latach 1998-1999.
19 hurtowni aptekarskich, które w tym czasie powsta∏y, nie utrzyma∏y
si´ d∏ugo na rynku jako samodzielne jednostki, mimo prób konsolidacji,
przegrywajàc konkurencj´ z du˝ymi graczami sieciowymi. Niestety, przyczyni∏
si´ do tego równie˝ brak konsolidacji samych aptekarzy tworzàcych te spó∏ki.

Zach´camy do lektury niniejszego opracowania ˝ywiàc nadziej´, ˝e
pobudzi do wspomnieƒ starszych aptekarzy a m∏odych adeptów naszego
zawodu zapozna z poczàtkami samorzàdnoÊci aptekarskiej i zach´ci do
w∏àczenia si´ w jej nurt.

Prezes
Podkarpackiej Okr´gowej
Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Aleksander Czarniawy
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dr n. farm. Aleksander Czarniawy
Prezes
I-II oraz IV i V Kadencji
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

Migawki z mojego Dwudziestolecia
Praca spo∏eczna to moja pasja
Dwudziestolecie to podsumowanie pi´ciu kadencji dzia∏alnoÊci PORA,
której przez cztery, z przerwà, by∏em prezesem. To kawa∏ te˝ mojego ˝ycia.
Zawsze pociàga∏a mnie dzia∏alnoÊç spo∏eczna – „praca dla ludzi – wÊród
ludzi”.
Pracujàc w aptece przez wiele lat by∏em radnym w Gi˝ycku, gdzie
mieszka∏em po studiach do 1979 roku, a póêniej w Sanoku i KroÊnie. Dlatego
kiedy pojawi∏a si´ w 1991 roku taka mo˝liwoÊç, wzià∏em udzia∏ w organizowaniu samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu. Towarzyszy∏ nam ogromny
zapa∏ i oczekiwanie w zwiàzku z tworzeniem od podstaw czegoÊ nowego,
a tak wa˝nego dla zawodu, który wykonywaliÊmy.
Ostatnie 20 lat w ˝yciu zawodowym aptekarza – to mrówcza, codzienna
praca w dynamicznie zmieniajàcych si´ warunkach ustrojowych a tak˝e
cywilizacyjnych:
q - od d∏ugopisu – do komputera;
q - od liczyd∏a – do kalkulatora i kasy fiskalnej;
q - od poczty – do internetu w obiegu informacji;
q - od niezmieniajàcych si´ od lat cen leków (znaliÊmy je na pami´ç)
– do ich zmian w ka˝dej dostawie;
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q - od pracy jako podmiotu w trybie cefarmowskiej farmacji – do rozlicznych
problemów prywatnej apteki.
Natomiast 20 lat dzia∏acza reaktywowanego po latach samorzàdu
aptekarskiego – to kolejna nowa epoka:
q okres tworzenia struktur organizacyjnych i udzia∏ w tworzeniu prawa
farmaceutycznego (niestety ograniczony), umo˝liwiajàcy w∏aÊciwe wykonywanie zawodu;
q to liczne posiedzenia gremiów aptekarskich, spotkania z decydentami dla
rozwiàzywania codziennych problemów aptekarzy.
By∏y te˝ chwile przyjemne, spotkania kole˝eƒskie czy uroczystoÊci
rocznicowe.
Wspominam je przeglàdajàc zdj´cia, dokumenty czy wycinki prasowe.
O niektórych z nich pisz´.

Niniejsze opracowanie nie ma jednak charakteru sprawozdania z dzia∏alnoÊci podkarpackiego samorzàdu aptekarskiego w minionym dwudziestoleciu. Jest to zapis osobistych dokumentów i wspomnieƒ – cz´Êci wa˝nych
wydarzeƒ, zw∏aszcza z pierwszych dwóch Kadencji, w których bra∏em udzia∏
– z koniecznoÊci wyrywkowy. Zapisy szczegó∏owe z ostatniego okresu znaleêç
mo˝na w Biuletynach Informacyjnych POIA.

Pi´ç kadencji POIA – kartki z albumu
Kolejne pi´ç kadencji dzia∏ania w∏adz POIA by∏y krokami milowymi
w pracy naszego podkarpackiego samorzàdu aptekarskiego.

I Kadencja POIA 1991-1995
Dzia∏ania nowo powo∏anej PORA by∏y ukierunkowane na rozwiàzywanie
pi´trzàcych si´ problemów aptek, aptekarzy i m∏odego samorzàdu.
Prócz ustawy o izbach aptekarskich, która ogólnie zarysowa∏a zadania
samorzàdu aptekarskiego, brak by∏o ca∏ego zestawu ustaw i rozporzàdzeƒ
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regulujàcych w nowych warunkach prac´ aptek oraz dzia∏alnoÊç samorzàdu.
A nowe warunki to przede wszystkim likwidacja paƒstwowego monopolu
oraz dynamiczna prywatyzacja aptek. System refundacji oparty by∏ na bud˝ecie
wojewódzkim. Wzrasta∏o ogromne zad∏u˝enie wobec aptek (3-4 miesiàce),
co powodowa∏o brak p∏ynnoÊci finansowej aptek.
Organizujemy prac´ biura POIA po uzyskaniu lokalu w Rzeszowie, przy
ulicy Grodzisko 33; rozpoczynamy wydawanie „Praw Wykonywania Zawodu
Aptekarza”; wydajemy te˝ Biuletyn Informacyjny
Informacyjny, którego pierwszy numer
1–2/92 ukaza∏ si´ w maju 1992 roku a poprzedzi∏o go poni˝sze pismo,
rozes∏ane do aptek:
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28 paêdziernika 1991 roku, I Zjazd Tymczasowej OIA
Przeglàdam moje pierwsze dokumenty tworzone u podstaw naszego
samorzàdu aptekarskiego:
q MANDAT DELEGATA Nr 7 na Pierwszy Okr´gowy Zjazd Aptekarzy z ramienia
Rejonu kroÊnieƒskiego.
q „Zaproszenie z 9 paêdziernika 1991roku Komitetu Organizacyjnego Tymczasowej Okr´gowej Izby Aptekarskiej z siedzibà w Rzeszowie na I Zjazd
Tymczasowej OIA, który odb´dzie si´ w dniu 28 paêdziernika o godz.9.00
w sali wyk∏adowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie przy ul. Warzywnej. W Zjeêdzie uczestniczà delegaci wybrani
na Rejonowych Zjazdach Izb Aptekarskich w KroÊnie, PrzemyÊlu i Rzeszowie.
q Regulaminy Zjazdów.
q Zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Tymczasowej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej z siedzibà w Rzeszowie na I Zebranie W∏adz Izby Aptekarskiej
w dniu 17.XII.1991 roku w Sali Klubowej Urz´du Wojewódzkiego o godz.
10.00.

Wszystkie dokumenty pisane na maszynie i powielane na powielaczu –
kto wtedy s∏ysza∏ o komputerach, drukarkach czy skanerach. Zosta∏em
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wybrany Prezesem 9 - osobowej Rady spoÊród 3 kandydatów (prócz mnie
zg∏oszono kandydatury Andrzeja Grecha i Tadeusza Wziàtka). Zast´pcami
Prezesa zostali mgr Andrzej Grech i mgr Witold Prokopiak.
Utworzono trzy delegatury wojewódzkie POIA.

13-14 grudnia 1991roku – I Krajowy Zjazd Aptekarzy.
Sala Warszawska Pa∏acu Kultury i Nauki w Warszawie.
Z ogromnà ciekawoÊcià i nadziejà, ˝e uczestniczymy w czymÊ wa˝nym
a nawet prze∏omowym dla wykonywanego przez nas zawodu, wyruszyliÊmy
w gronie pi´ciu osób: Barbara Sawka, Witold Prokopiak, Tadeusz Wziàtek,
Danuta Kontek - jako reprezentacja naszej Izby na I Krajowy Zjazd Aptekarski
Aptekarski.
W Zjeêdzie, któremu przewodniczy∏ prof. dr Janusz Pluta, uczestniczy∏o
122 delegatów z ca∏ej Polski. Zjazd wybra∏ cz∏onków organów NIA oraz przyjà∏
szereg uchwa∏ organizacyjnych samorzàdu aptekarskiego, w tym uchwa∏´
w sprawie okreÊlenia obszarów dzia∏ania i siedzib 19 okr´gowych izb
aptekarskich, jednoczeÊnie ustalajàc ich nazwy.

Pierwszym prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej zosta∏a mgr farm.
Edwarda K´dzierska z Wroc∏awia, NRA sk∏ada∏a si´ z 19 prezesów OIA oraz
18 cz∏onków wybranych na Zjeêdzie. Na pierwszym posiedzeniu NRA w dniu
14 grudnia wybrano Prezydium NRA.
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Mgr Tadeusz Wziàtek z naszej POIA zosta∏ cz∏onkiem Naczelnego Sàdu
Aptekarskiego. Ja natomiast jako Prezes PORA zosta∏em automatycznie
cz∏onkiem NRA. Funkcj´ tà pe∏ni∏em przez 20 lat przez 4 kadencje jako prezes
PORA a w III kadencji jako wybrany przez Zjazd Krajowy – cz∏onek NRA.
Pe∏ni∏em te˝ m.in. funkcj´ przewodniczàcego komisji egzaminacyjnej
przeprowadzajàcej egzamin z j´zyka polskiego dla aptekarzy cudzoziemców,
co by∏o w kompetencji NRA na podstawie odpowiedniego rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia /Dz.U.219/2002/.

Nasze spotkania
17 grudnia 1991 roku. Pierwsze posiedzenie PORA
Spotkania cz∏onków nowo utworzonej Rady a zw∏aszcza jego Prezydium,
osób mocno zaanga˝owanych w tà czysto spo∏ecznà prac´, dawa∏o prawdziwy
„nap´d” do tworzenia czegoÊ z niczego – nowych struktur, rozwiàzywania
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trudnych problemów zwiàzanych z wykonywaniem zawodu w nowych,
zmieniajàcych si´ dynamicznie warunkach. Lidka Czy˝ (Rzeszów), Ania
Szklarska (Mielec), Andrzej Grech (PrzemyÊl), Witek Prokopiak (Rzeszów),
Tadeusz Wziàtek (PrzemyÊl) – to czo∏ówka naszego samorzàdu „na starcie”
na których mo˝na by∏o zawsze liczyç.
Przecie˝ brutalna monopolizacja przez tzw. „w∏adz´ ludowà” rynku leków
1 stycznia 1951 roku przerwa∏a na 40 lat tworzàcy si´ po wojnie samorzàd
aptekarski. Trzeba by∏o tworzyç wszystko od nowa, poczynajàc od
uruchomienia biura w pozyskanym od wojewody dwupokojowym,
niefunkcjonalnym lokalu przy ul. Grodzisko 3 z sàsiedztwem Izby Piel´gniarek
– po utworzenie rejestru aptekarzy z terenu naszego dzia∏ania.

Nasze Zjazdy POIA
28 paêdziernika 1992 roku, II Okr´gowy Zjazd Aptekarzy w Rzeszowie

Regionalne Centrum Szkolenia Administracji, godz.10.00. Pierwsze
roczne sprawozdanie organów POIA. Uczymy si´ tego.
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Posiedzenia wyjazdowe PORA
Muzeum Ziemi Bieckiej to jedno z najstarszych muzeów na terenie Polski
po∏udniowo-wschodniej. Muzeum w „Domu z basztà” zlokalizowane jest
w zabytkowej kamienicy z 1523 r. W budynku tym mieÊci∏a si´ pierwsza na
Podkarpaciu apteka, za∏o˝ona w 1555
roku.
12 kwietnia 1994 r. odby∏o si´
w Muzeum Regionalnym w Bieczu posiedzenie sponsorowane przez firm´
Upjohn Poland, pod has∏em „Trudno
Siedziba
mówiç o przysz∏oÊci, je˝eli nie b´dzie
Muzeum
si´ wracaç do tradycji”.
Histori´ zabytków aptekarstwa w Bieczu omówi∏a Dyrektor Muzeum mgr
Marta BartuÊ. Po prelekcji nastàpi∏o zwiedzanie Muzeum. W spotkaniu
uczestniczyli Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni z Krosna i PrzemyÊla,
dyrektor PZF Cefarm Rzeszów oraz dyrektor Muzeum Farmacji w Krakowie,
dr Leszek Ekiert, który przedstawi∏ wyk∏ad na temat „Polskie muzealnictwo
aptekarskie”.
Uzgodniono równie˝, ˝e Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska
w Rzeszowie przejmie patronat nad Muzeum. Na wniosek PORA, IV Okr´gowy
Zjazd Delegatów POIA w dniu 21 czerwca 1994 roku, podjà∏ uchwa∏´
„w sprawie powo∏ania Rady Patronackiej przy POIA w Rzeszowie do spraw
zbiorów zabytków aptekarskich w Muzeum Regionalnym w Bieczu.”
Niestety, na skutek korekty granic województw w czasie reformy administracyjnej paƒstwa z dniem 1 stycznia 1999 roku Biecz znalaz∏ si´ poza
terenem naszego dzia∏ania, przekazany do województwa ma∏opolskiego.

ICN Polfa Rzeszów 12 listopada 1998 roku
W ramach przybli˝enia samorzàdu aptekarskiego do przemys∏u
farmaceutycznego organizowaliÊmy w minionych kadencjach posiedzenia
PORA na terenie zak∏adów zlokalizowanych w Rzeszowie: ICN Polfa Rzeszów,
Chema- Elektromet czy Sanofi Aventis.
Spotkanie na terenie zak∏adów ICN Polfa by∏o pierwszym oficjalnym
spotkaniem tego typu naszej Rady. ZostaliÊmy bardzo goÊcinnie przyj´ci przez
Prezesa mgr. Tadeusza Pietrasza. Po zakoƒczonych obradach mieliÊmy
mo˝noÊç zwiedzenia tego nowoczesnego zak∏adu.
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Uczestnicy spotkania

15 lipca 1995 roku, BIESZCZADY
Wizyta Prezesa NRA mgr Edwardy K´dzierskiej na terenie dzia∏ania POIA.

Na zdj´ciach: dr A. Czarniawy, mgr E. K´dzierska, J. Paliƒska (dyr. Biura NRA), mgr
T. Borówka (dyr. PZF Cefarm Rzeszów), dr M. Ko∏odyƒska (skarbnik NRA), mgr Z. Filar.
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Spotkania w Naczelnej
22 stycznia 1992 roku, Warszawa – siedziba Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, posiedzenie NRA.
Na zdj´ciu od lewej:
prof. Dionizy Moska,
mgr Edward Bujnowicz, mgr Marek J´drzejczak, mgr Kazimierz Belniak, dr Aleksander Czarniawy,
dr Edmund Sieradzki,
mgr Andrzej Wróbel.

Pierwsze robocze posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Posiedzenie
prowadzi∏a Prezes NRA, mgr Edwarda K´dzierska. Powo∏ano 10 komisji problemowych jako cia∏a doradcze NRA, przyj´to preliminarz bud˝etowy oraz
w obecnoÊci dr Wojciecha Kuêmierkiewicza, doradcy Ministra Zdrowia
ds. farmacji, omówiono bie˝àce problemy zawodu. Atmosfera na sali by∏a
pe∏na wzajemnie przyjaznej ˝yczliwoÊci, w przeciwieƒstwie do póêniejszych
spotkaƒ NRA, zw∏aszcza w V kadencji dzia∏ania NRA, gdzie niezdrowe ambicje,
sprzecznoÊç interesów jednostek – nie pomaga∏y tworzyç wspólnego frontu
przy prezentowaniu stanowiska samorzàdu aptekarskiego wobec w∏adz
paƒstwowych.

24-25 kwietnia 1993 roku, Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Aptekarzy

Ramowy program obrad
1. Uroczyste otwarcie - wystàpienie powitalne.
2. Referaty: ks. prof. Jerzy Grzywacz
- „Etyka a prawo”,
dr Dionizy Moska
- „Refleksje o Kodeksie Etyki Aptekarza”.
3. Dyskusja.
4. Zatwierdzenie Kodeksu Etyki Aptekarza.
5. Wybory rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.
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Wydzia∏ Prawa Uniwersytetu M.C. Sk∏odowskiej w Lublinie. Wybrani na
I Krajowy Zjazd Aptekarzy delegaci, uchwalajà Kodeks Etyki Aptekarza RP.
Zjazd prowadzi prof. Janusz Pluta. Jestem wiceprzewodniczàcym Zjazdu.
Spotykam wiele Kole˝anek i Kolegów, bo studiowa∏em w Lublinie. Goràce
dyskusje trwa∏y do póênego wieczora.

Prezydium Zjazdu

Na sali obrad
z mgr. W. Prokopiakiem

25 czerwca 1993 roku, Pa∏ac Prezydencki – Belweder

Na sali Rada ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP sk∏adajàca si´
z 71 osób, reprezentujàcych w wi´kszoÊci medyczne Êrodowisko naukowe,
przemys∏ medyczny i farmaceutyczny, organizacje samorzàdowe lekarzy,
farmaceutów i piel´gniarek oraz zwiàzki zawodowe. W sk∏adzie Rady znajduje si´ 11 farmaceutów – mia∏em zaszczyt znajdowaç si´ w tym gronie.
Wszyscy oczekujà na przybycie legendarnego przywódcy SolidarnoÊci –
17

Prezydenta RP Lecha Wa∏´sy. Rada by∏a jednà z 9 Rad – cia∏ doradczych
Prezydenta RP.
Przybywa Pan Prezydent w towarzystwie ministra Mieczys∏awa Wachowskiego.
Na tym pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu plenarnym Rady Lech Wa∏´sa
powiedzia∏:
Dzi´kuj´ za przyj´cie zaproszenia do udzia∏u w pracach Rady. W tym gronie
doskonale jest znany stan s∏u˝by zdrowia. Wiemy, ˝e jest on z∏y. Przed Radà Ochrony
Zdrowia stojà wyjàtkowo trudne zadania. Jej celem jest rozpoznanie i usuni´cie
barier hamujàcych rozwój naszego lecznictwa. Licz´, ˝e opracujecie Paƒstwo projekt
ubezpieczeƒ zdrowotnych, spójny z oczekiwaniami spo∏eczeƒstwa.
Zaproponujecie sposób prywatyzacji cz´Êci szpitali i przychodni. A tak˝e nowe
rozwiàzania organizacyjne s∏u˝by zdrowia, satysfakcjonujàce zarówno pracowników,
jak i pacjentów. Licz´ na wasze wsparcie przy rozwiàzaniu tych trudnych problemów.
Przewodniczàcym Rady zosta∏ prof. dr hab. Tadeusz To∏∏oczko. Powo∏ano
5 komisji problemowych:
q legislacyjno-organizacyjnà,
q ds. leków i aparatury medycznej,
q ds. prywatyzacji,
q ds. nauki i nauczania,
q ds. ubezpieczeƒ zdrowotnych, ds. promocji zdrowia i kontaktów ze
Êrodkami masowego przekazu.
Ja zosta∏em cz∏onkiem Komisji ds. leków i aparatury medycznej; komisja
zosta∏a podzielona na dwie podkomisje: ds. leków i ds. aparatury medycznej.
Na kolejnych posiedzeniach komisji oraz plenarnych Rady, sformu∏owano
wnioski, które skierowano do Prezydenta RP.
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10 lutego 1994 roku otrzyma∏em, podobnie jak cz∏onkowie wszystkich
cia∏ doradczych Prezydenta RP, pismo Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta
RP Andrzeja Zakrzewskiego, który stwierdzi∏ – jak wy˝ej.
W odpowiedzi na to pismo przekaza∏em swoje obszerne uwagi do Kancelarii Prezydenta RP i otrzyma∏em odpowiedê ministra A. Zakrzewskiego,
w której przekaza∏ m.in. podzi´kowanie „...za bardzo interesujàce refleksje
i uwagi na temat szans i zagro˝eƒ zwiàzanych z dokonujàcymi si´ w Polsce
przemianami ustrojowymi”.

19-21 listopada 1993 roku, Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie
Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych z NRA
¸uk´cin k/Kamienia Pomorskiego. Spotkanie organizuje prezes Zachodnio-Pomorskiej OIA mgr Henryk Z∏otnicki oraz WIF w Szczecinie. Uczestniczy
G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny dr Wojciech Kuêmierkiewicz oraz mgr
Maria G∏owniak (nota bene moja kole˝anka ze studiów), wicedyrektor Departamentu Farmacji MZ. Omawiamy formy wspó∏pracy samorzàdu aptekarskiego
z nadzorem farmaceutycznym. Oprócz kole˝anki, spotykam koleg´ z roku ze
studiów w Lublinie – mgr. Andrzeja Czarkowskiego, prezesa Lubelskiej OIA
(oboje na zdj´ciu) a tak˝e Kazika Radomskiego – farmaceut´, z którym w okresie studiów mieszka∏em w prywatnej kwaterze, a który w Kamieniu Pomorskim
organizowa∏ mi´dzynarodowe koncerty muzyki organowej i kameralnej.
Goràce debaty przerywamy spacerami
nad jesiennym Ba∏tykiem.

Uczestnicy otrzymujà w prezencie
ma∏e buteleczki
opatrzone firmowà nalepkà „Nalewka Z∏otnickiego”, produkcji samego Prezesa.
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II Kadencja POIA 1995-1999
Poczàtki fiskalizacji aptek oraz dalsza ich komputeryzacja (w tym czasie
skomputeryzowanych by∏o 32 proc. aptek na terenie dzia∏ania POIA). Nowe
regulacje prawne: ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
zmiana stawek VAT na leki, a przede wszystkim reforma administracyjna
paƒstwa w 1999 roku (z 46 zrobi∏o nam si´ 16 województw) – skutkowa∏a
zmianà zasi´gu dzia∏ania POIA (przybyli nam koledzy wykonujàcy zawód na
terenie powiatów w by∏ym województwie tarnobrzeskim i tarnowskim).
6 lutego 1997 r. – ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – do
˝ycia powo∏ano 16 kas chorych.
1 stycznia 1998 roku – zmiana lokalu POIA – przenosimy biuro do siedziby
Podkarpackiej Hurtowni Aptekarskiej w Rzeszowie, ulica Boya ˚eleƒskiego 22.
9 stycznia 1999 roku – PORA podpisuje porozumienie z Podkarpackà Regionalnà Kasà Chorych w sprawie zasad refundacji za leki.

II Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
– VI Zjazd Delegatów POIA
24 paêdziernika 1995 roku, Rzeszów

II Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy POIA a w kolejnoÊci VI coroczny Zjazd
otworzy∏ drugà kadencj´ dzia∏alnoÊci naszej Rady. WybraliÊmy nowe w∏adze
POIA oraz 7 delegatów na II Zjazd Krajowy. Ju˝ na tym Zjeêdzie mówiliÊmy
g∏oÊno o pilnej potrzebie weryfikacji ustaw farmaceutycznych i takà uchwa∏´
zjazd podjà∏.
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7- 9 grudnia 1995 roku, II Krajowy Zjazd Aptekarzy – Szczyrk
W OÊrodku „Orle Gniazdo” w Szczyrku obradowa∏ kolejny, II Zjazd
Aptekarzy. Mia∏em zaszczyt przewodniczyç obradom tego Zjazdu, jak i nast´pnego, III, który te˝ odby∏ si´ w Szczyrku, oraz IV – w Licheniu Starym
k/Konina, i V – w Be∏chatowie. Po prostu przechodz´ na zawodowstwo, do
czego ˝artem namawia∏ mnie doradca prawny NRA, dr Edward J´drzejewski.

Naczelna Rada Aptekarska I kadencji w komplecie z Prezes Edwardà K´dzierskà
na czele, w czasie obrad II Krajowego Zjazdu Aptekarzy
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Na zdj´ciu delegaci POIA na II Krajowy Zjazd Aptekarzy w Szczyrku: Tadeusz Wziàtek,
Andrzej Grech, Maria Wójcik, Marta Piekie∏ek, Lidia Czy˝, Barbara Sawka, Aleksander
Czarniawy

UroczyÊcie Êwi´tujemy nasze jubileusze – rocznice
11 grudnia 2001 roku, X- lecie samorzàdu aptekarskiego.
Zamek Królewski w Warszawie.
Odby∏a si´ tu centralna uroczystoÊç 10-lecia reaktywowania samorzàdu
aptekarskiego w Polsce. Patronat honorowy objà∏ Prezydent RP Aleksander
KwaÊniewski. Mia∏em honor prowadziç tà uroczystoÊç razem z Prezesem NRA
Romanem Hechmannem.
Najpi´kniejszà sal´ Zamku – Sal´ Balowà – wype∏ni∏o 350 przedstawicieli
samorzàdu aptekarskiego przyby∏ych z ca∏ego kraju oraz liczne grono goÊci
oficjalnych z kraju i zagranicy.
Prezydenta RP reprezentowa∏ podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta,
minister Edward Stanis∏aw Szymaƒski a Prezesa Rady Ministrów minister Jan
Wolszczak.
W imieniu Prezydenta RP odznaczenia paƒstwowe wr´cza∏ minister
Ryszard Szymaƒski – m.in. Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
odznaczony zosta∏ – Prezes NRA mgr Roman Hechmann, natomiast ja zosta∏em
odznaczony Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Za otrzymane odznaczenia w imieniu odznaczonych podzi´kowa∏em mówiàc:
W imieniu wszystkich odznaczonych na dzisiejszej uroczystoÊci, chcia∏bym
serdecznie podzi´kowaç Panu Prezydentowi za ten wyraz uznania dla ca∏ego naszego
Êrodowiska aptekarskiego, dla pracy „ad maiorem pharmaciae gloriam”, pracy, która
jest jednoczeÊnie pasjà ka˝dego z nas.
Ostatnie 1O-lecie wymaga∏o od nas wszystkich wiele trudu by przywróciç
w∏aÊciwe znaczenie s∏owom – aptekarz, samorzàd aptekarski. TworzyliÊmy ten
samorzàd wzorem naszych poprzedników z przed 55 lat, których dzia∏alnoÊç zosta∏a
niespodziewanie i bezwzgl´dnie przerwana. BudowaliÊmy t´ nowà organizacj´
z wiarà, ˝e nasza codzienna dzia∏alnoÊç zawodowa, b´dàca swoistà misjà publicznà
– niosàcà post´p naukowy i kulturowy – przyczynia si´ do niesienia pomocy drugiemu cz∏owiekowi – zgodnie z Kodeksem Etyki Aptekarza RP.
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Nasze X-lecie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej

Uczestnicy spotkania

Spotkanie prowadzi∏em razem z Prezesem III kadencji mgr Barbarà Sawkà.
Uroczyste obchody w teatrze uÊwietnili znakomici goÊcie:

mgr Maria G∏owniak

Prorektor Akademii Medycznej w Lublinie prof. dr hab. Kazimierz G∏owniak
25

Wiceprezes NRA
dr Leokadia Danek

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny mgr Zofia Ulz

Nawet nasza lokalna prasa relacjonowa∏a te uroczystoÊci.

26

Spotkania prezesów OIA – Konwenty
W drugiej kadencji dzia∏ania samorzàdu aptekarskiego prezesi Okr´gowych Izb Aptekarskich postanowili na posiedzeniu NRA, ˝e na tym etapie
dzia∏ania, gdy zmieniajà si´ warunki pracy samorzàdu na skutek zmian prawa
oraz spodziewanej reformy administracyjnej paƒstwa, nale˝y powo∏aç Konwent Prezesów OIA dla ustalenia wspólnych metod rozwiàzywania bie˝àcych
problemów.
O niektórych z tych spotkaƒ, których zw∏aszcza na poczàtku by∏o sporo,
pisz´ poni˝ej.

II Posiedzenie Konwentu – 17-18 czerwca 1997 roku,
Jab∏onna k/Warszawy
Dom Zjazdów i Konferencji PAN. Uczestnicy wys∏uchali m.in. wyk∏adu
prof. Micha∏a Kuleszy, twórcy reformy administracyjnej Paƒstwa pod tytu∏em:
„Perspektywy rozwoju samorzàdów zaufania publicznego” oraz dr. Aleksandra
Proksa, Sekretarza Rady Ministrów: „Rodzaje aktów normatywnych oraz
proces tworzenia prawa w Polsce”.

Na sali obrad z prof.
M. Kuleszà

Zwiedzanie pa∏acu
w Jab∏onnej
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Konwent Prezesów, OIA ¸ódê, 10-11 grudnia 1997 roku

mgr M. Mikulski (Lublin), dr A. Czarniawy (Rzeszów), prof. J. Pluta (Wroc∏aw),
mgr A. Krakowiak (Szczecin).

Na spotkaniu prezesów OIA, w ¸odzi omawialiÊmy:
q stan aktualnych prac nad nowelizacjà ustaw farmaceutycznych;
q zmiana stawek VAT na leki;
q przejmowanie aptek prywatnych przez PZF Cefarm – jako odwrót od
prywatyzacji.

VI Konwent Prezesów OIA ,18-19 lutego 1998 roku, Kraków
G∏ówne punkty obrad to:
q procedury administracyjne OIA – czynnoÊci przej´te od administracji
paƒstwowej;
q okr´gowe izby aptekarskie w Êwietle reformy administracyjnej paƒstwa.
W czasie pracowicie sp´dzonych dwóch dni prezesi znaleêli czas, by
zwiedziç Muzeum Farmacji oraz uwieczniç swój pobyt w tych szacownych
wn´trzach.
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Prezesi OIA na czele
z Prezesem NRA mgr.
Romanem Hechmannem
w Muzeum Farmacji
w Krakowie.

VII Konwent Prezesów OIA, 5 czerwca1998 roku, Olsztyn
JesteÊmy tu˝ przed reformà administracyjnà paƒstwa, która wesz∏a
z dniem 1 stycznia 1999 roku i z 46 zrobi∏o nam si´ 16 województw, co skutkowa∏o zmianà zasi´gu dzia∏ania okr´gowych izb aptekarskich. By∏ to te˝
g∏ówny temat obrad olsztyƒskiego spotkania prezesów OIA. OmawialiÊmy
tak˝e projekty ustawy o zmianie ustaw: o izbach aptekarskich i o Êrodkach
farmaceutycznych, materia∏ach medycznych.
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Na wieczornà kolacj´ olsztyƒscy organizatorzy zaprosili
prezesów do „Chaty
Warmiƒskiej” .

od lewej: mgr W. Jakubowski – stoi (¸ódê), trzeci od lewej – mgr R. Hechmann (prezes
NRA), dr A. Czarniawy, mgr M. Mikulski (Lublin), dr K. Kowalczyk (Bielsko-Bia∏a).
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XI Konwent Prezesów OIA, Lublin, 10 - 11 wrzeÊnia 1999 roku
Prezesi OIA w czasie
wizyty w siedzibie
Lubelskiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej wraz z cz∏onkami LORA , m.in.:
dr A. Czarniawy,
mgr M. Mikulski (Lublin), mgr E. Góralczyk (Warszawa),
mgr J. Dytkiewicz
(Kalisz), mgr J. Soluch, mgr J. DahlkeMiÊ (Koszalin).

Wa˝na dla nas uchwa∏a NRA
W zwiàzku z reformà administracyjnà paƒstwa
paƒstwa, z dniem 1 stycznia 1999
roku oraz koniecznoÊcià uporzàdkowania obszaru dzia∏ania poszczególnych
okr´gowych izb aptekarskich, NRA podj´∏a stosownà uchwa∏´ w tej sprawie.
W naszym przypadku obszar dzia∏ania POIA zmieni∏ si´ nieznacznie,
przyby∏y nam dwa powiaty z by∏ego województwa tarnobrzeskiego i tarnowskiego, „oddaliÊmy” Biecz, który wszed∏ do województwa ma∏opolskiego
i w zakres dzia∏ania OIA w Krakowie.
Pozosta∏o jednak kilka Izb, których obszar dzia∏ania by∏ mniejszy
ni˝ nowe województwa: Kaliska
OIA, Cz´stochowska OIA, Beskidzka
OIA (Bielsko-Bia∏a),
Ârodkowo-Pomorska OIA (Koszalin).

31

UCHWA¸A NR 11/35/99
Naczelnej Rady Aptekarskiej
w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 1999 r.
w sprawie obszaru dzia∏ania poszczególnych okr´gowych izb aptekarskich
w zwiàzku z nowym podzia∏em terytorialnym paƒstwa.
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach
aptekarskich (Dz. U. nr 41
41, poz. 179 z pó?no zm.) oraz uchwa∏y nr II/31/99
z dnia 25 marca 1999 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej przyjmujàcej zasad´,
˝e okr´gowe izby aptekarskie ustalane b´dà w oparciu o poszczególne
powiaty – Nacze1na Rada Aptekarska postanawia:
§1
XV. obszar dzia∏ania Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie obejmuje nast´pujàce powiaty:
1. bieszczadzki
4. jaros∏awski
7. kroÊnieƒski
10. ∏aƒcucki
13. przemyski
16. rzeszowski
19. strzy˝owski

2. brzozowski
5. jasielski
8. lezajski
11. mielecki
14. przeworski
17. sanocki
20. tarnobrzeski

3. d´bicki
6. kolbuszowski
9. lubaczowski
12. ni˝aƒski
15. ropczycko-s´dziszowski
18. stalowowolski

§2
Przekazywanie dokumentacji w zwiàzku z wprowadzonà korektà do
obszarów dzia∏ania poszczególnych okr´gowych izb aptekarskich nastàpi
w terminie do dnia 30 czerwca 1999 r.
§3
Osoby pe∏niàce dotychczas funkcj´ w organach okr´gowych izb aptekarskich, których obszar dzia∏ania w∏àczony zosta∏ do innej izby w zwiàzku
z nowym podzia∏em administracyjnym kraju, zachowujà swe funkcje
w izbach, w których zosta∏y wybrane do czasu odbycia okr´gowego zjazdu
aptekarzy.
§4
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 1999 r.
Prezes NRA
mgr R. Hechmann
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Sekretarz NRA
mgr M. Grotowska

III Kadencja POIA 1999-2003
1 stycznia 1999 roku – refundacj´ leków przej´∏y Regionalne Kasy Chorych.
Lipiec 1999 roku – zakup nowego lokalu na siedzib´ POIA – Rzeszów ulica
Jagielloƒska 23/5.
26 czerwca 2001 roku – zmiana na stanowisku Prezesa PORA – mgr. Andrzeja
Grecha zast´puje mgr Barbara Sawka.
6 wrzesieƒ 2001 roku – uchwalenie ustawy „Prawo Farmaceutyczne”.
Czerwiec 2003 roku – z inicjatywy samorzàdu aptekarskiego powo∏anie
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dla zmiany niekorzystnych zapisów ustaw
Prawo Farmaceutyczne i „O izbach aptekarskich”.
3 marca 2003 roku – likwidacja Kas Chorych i powo∏anie zcentralizowanego
Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 Oddzia∏ami.
1 kwietnia 2003 roku utworzony zosta∏ Narodowy Fundusz Zdrowia.

III Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy – XI Zjazd Delegatów POIA
5 paêdziernika 1999 roku, Rzeszów

Przemawia Prezes PORA mgr Andrzej Grech

Uczestnicy Zjazdu
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Nadzwyczajny Zjazd Aptekarzy POIA, 29 czerwca 2001 roku

W zwiàzku z rezygnacjà z funkcji
Prezesa PORA mgr. Andrzeja Grecha, Zjazd
wybra∏ mgr Barbar´ Sawk´ na kolejnego
prezesa PORA

Delegaci na sali obrad

III Krajowy Zjazd Aptekarzy Szczyrk, 10-12 grudnia 1999 roku

Prezydium Zjazdu mgr M. Paw∏owski. dr A. Czarniawy, prof. J. Pluta

Prezes NRA mgr R. Hechmann wr´cza
medal im. prof. Bronis∏awa Koskowskiego
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Nowo wybrana Naczelna Rada Aptekarska

III Krajowy Zjazd Aptekarzy odby∏ si´ w Szczyrku, w hotelu „Orle Gniazdo”
ze wspania∏ym widokiem na Beskidy. Na podziwianie gór czasu jednak nie
by∏o. Dwa i pó∏ dnia obrad ca∏kowicie (poza wyborem nowych w∏adz) wype∏ni∏a dyskusja nad strategià i politykà, jakà nale˝y prowadziç dla dobra Êrodowiska i zawodu aptekarskiego.
Stwierdzono, ˝e sà dwie najwa˝niejsze sprawy dla jego przysz∏oÊci:
nowelizacja dwóch ustaw – o izbach aptekarskich i o Êrodkach farmaceutycznych oraz integracja dzia∏ania i zachowaƒ w przeciwstawianiu si´ obecnym
i przewidywalnym, w perspektywie, wp∏ywom obcego kapita∏u. Wszystko razem zaÊ ma zapewniç aptekarstwu bezpiecznà sytuacj´ w momencie wejÊcia
Polski do Unii Europejskiej.
Nag∏ówki prasowe po Zjeêdzie:
q „Byç albo nie byç zawodu”,
q „Si∏a w integracji Êrodowiska”,
q „Przeciw obcym kapita∏om”,
q „Prawo farmaceutyczne czy aptekarskie”.
(Gazeta Farmaceutyczna 1/2000 ).
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K∏opoty z refundacjà
Nie wszyscy pewnie pami´tajà, ˝e w 1992 roku, na terenie obecnego
województwa podkarpackiego funkcjonowa∏y trzy województwa: kroÊnieƒskie, przemyskie i rzeszowskie.
Koszty wydanych z aptek leków refundowanych pokrywa∏y bud˝ety trzech
wojewodów. A by∏y one skromne. Stàd wielomiesi´czne oczekiwania aptek
na zwrot poniesionych kosztów oraz boje samorzàdu aptekarskiego najpierw
o skracanie terminów p∏atnoÊci a potem o tzw. cesje wierzytelnoÊci. Pami´tam
nieraz d∏ugotrwa∏e rozmowy o tych sprawach z wojewodà kroÊnieƒskim i jego
urz´dnikami od finansów. W KroÊnie by∏o mi o tyle ∏atwiej, ˝e zna∏em cz´Êç
urz´dników z racji swojej wczeÊniejszej funkcji radnego, cz∏onka Prezydium
WRN w KroÊnie. W Rzeszowie i PrzemyÊlu sprawy te pilotowali wiceprezesi,
Witek Prokopiak i Andrzej Grech.
Zgodnie z ustawà z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, do ˝ycia powo∏ano 16 kas chorych jako publicznà instytucj´
ubezpieczeniowà oraz, jako siedemnastà, jednà bran˝owà kas´ chorych dla
s∏u˝b mundurowych.
Wprowadzono reform´ dotychczasowego funkcjonowania i finansowania
opieki medycznej. Reforma zak∏ada∏a odejÊcie od ca∏oÊciowego finansowania
s∏u˝by zdrowia z bud˝etu paƒstwa, przejÊcie na system mieszany
ubezpieczeniowo-bud˝etowy oraz ca∏kowità reorganizacj´ struktur
w∏asnoÊciowych i funkcyjnych w publicznym lecznictwie.
Na mocy tej ustawy refundacj´ leków z dniem 1 stycznia 1999 roku
przej´∏y Regionalne Kasy Chorych. Pod koniec 1998 roku w ramach tzw. cesji
wierzytelnoÊci, faktury zbiorcze za refundowane recepty potwierdza∏y ZOZ-y.
Na tej podstawie wyznaczone banki zwraca∏y pieniàdze. Z koƒcem grudnia
1999 roku, ZOZ-y wypowiedzia∏y umowy na refundacj´ .
Sytuacj´ aptek staraliÊmy si´ rozwiàzaç prowadzàc trudne rozmowy
z Pe∏nomocnikiem ds. Regionalnej Kasy Chorych w Rzeszowie Annà SzubartLelek i jej zast´pcà, dr. Hubertem Hrycelakiem oraz organizujàc Konferencj´
podkarpackich aptekarzy.
Ilustrujà to nawet doniesienia prasowe:
NOWINY 19 stycznia 1999 roku: „Koniec k∏opotów z refundacjà leków”?
Od ponad dwóch miesi´cy trwa∏a dyskusja nad refundacjà kosztów za
leki sprzedawane ze zni˝kà lub bezp∏atnie wydawanych na recepty z nie36

bieskim paskiem. W∏aÊciciele aptek nie wiedzieli, gdzie mogà potwierdzaç
faktury za refundowane recepty, aby odzyskaç pieniàdze.
Super NowoÊci
NowoÊci,
wtorek 19 stycznia
1999.roku: „Konferencja podkarpackich aptekarzy “.
Wczoraj na spotkaniu,
które odby∏o si´ w hotelu Rzeszów, zosta∏a
podpisana umowa
mi´dzy izbà aptekarskà a kasà chorych. Po
trzech godzinach wi´kszoÊç pytaƒ pozosta∏a
nadal bez odpowiedzi.
Lepiej póêno ni˝ wcale – skomentowa∏ podpisanie porozumienia jeden
z uczestników spotkania – Mo˝emy byç spokojniejsi o w∏asny los i los pacjentów.
Na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych utworzony zosta∏ Narodowy Fundusz Zdrowia z centralà Funduszu w Warszawie i oddzia∏ami wojewódzkimi NFZ. One te˝ przej´∏y z dniem 1.01.2005 roku funkcje Kas Chorych.
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Rzeszów
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Prezydium Zjazdu: mgr L. Czy˝, mgr M. Wójcik, mgr B. Sawka, dr A. Czarniawy

Podzi´kowania za prac´ w III kadencji POIA

V-ce prezes NRA
dr Leokadia Danek

Prezes PORA mgr farm.
Barbara Sawka i I zast´pca
prezesa (PORA) dr n. farm.
Aleksander Czarniawy

Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny mgr farm.
Monika Urbaniak
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Po kadencyjnej przerwie, z funkcjà Zast´pcy Prezesa PORA, zosta∏em
ponownie wybrany Prezesem Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
Zjazd „dobra∏ mi” tak znakomity sk∏ad Rady, a zw∏aszcza Prezydium
z zast´pcami w osobach: mgr Lidii Czy˝ i mgr Marty Piekie∏ek oraz
sekretarzem mgr Stanis∏awà Go∏´biewskà, ˝e z nowym zapa∏em zabraliÊmy
si´ do pracy.

PORA IV KADENCJI wybrana na Zjeêdzie

W 10 osobowym sk∏adzie delegatów wybranych przez Zjazd POIA
pojechaliÊmy na Zjazd Krajowy Aptekarzy - do Lichenia.

IV Krajowy Zjazd Aptekarzy, Licheƒ Stary k/Konina, 22-24 stycznia
2004 roku
Prezesem NRA zosta∏ mgr Andrzej Wróbel z Bydgoszczy

39

Obradom przewodniczy∏ dr A. Czarniawy

Delegaci POIA na sali obrad

Delegaci POIA
przed Katedrà
Licheƒskà ...

... i przy kolacji.

W przerwie obrad zwiedzamy rozleg∏e sanktuarium licheƒskie. Ogromna
Bazylika robi wra˝enie swoim rozmachem oraz liczbà pielgrzymów.
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Ostatnie dwie kadencje
Po powrocie z licheƒskiego zjazdu, du˝y nacisk w dzia∏alnoÊci samorzàdu
aptekarskiego na Podkarpaciu k∏adliÊmy, zresztà od poczàtku, na w∏aÊciwy
i pe∏ny obieg informacji tak, by jak najszybciej dociera∏y one do naszych
kolegów jak i organów naczelnych. Przez ostatnie osiem lat piszàc wst´py
do naszych Biuletynów stara∏em si´ na bie˝àco informowaç o aktualnych
problemach zwiàzanych z wykonywaniem zawodu aptekarza oraz o dzia∏aniach samorzàdu na rzecz naszego zawodu.
Pisa∏em wi´c o posiedzeniach PORA i NRA, zjazdach okr´gowych i Krajowych Zjazdach Aptekarzy, a te˝ m.in.

w 2004 roku o:
q losach obywatelskiego projektu zmian tzw. ustaw farmaceutycznych
(negatywna opinia Rzàdu),
q „sposobach wdro˝enia rozporzàdzenia” w sprawie ciàg∏ych szkoleƒ
aptekarzy oraz podpisywaniu umów z jednostkami szkolàcymi,

Moment podpisania
umowy z CM UJ
w Krakowie, od lewej: prof. Barbara
Filipek, dr Aleksander Czarniawy, prof.
Joanna SzymuraOleksiak

q uruchomieniu witryny internetowej POIA (marzec 2004 roku),
q potrzebie dostosowania naszego prawa w zwiàzku z wejÊciem Polski
z dniem 1.05.2004 roku do Unii Europejskiej,
q powracajàcych ciàgle problemach wàtpliwych etycznie, czy z pogranicza
prawa, dzia∏aƒ firm farmaceutycznych, hurtowni i aptek oraz wojnach
cenowych,
q nowelizacji ustawy o cenach, która spowodowa∏a odejÊcie od zasady
jednolitych cen na leki refundowane (9/2004).
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w 2005 roku o:
60 rocznicy powstania samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu i Nadzwyczajnym Posiedzeniu PORA.
W dniu11 lutego 1945 roku
roku, w obecnoÊci reprezentantów aptekarzy nowo
powsta∏ego województwa rzeszowskiego, zosta∏a wybrana Rada Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, drugiej w Polsce, organizacji samorzàdowej,
tworzonej w myÊl ustawy sejmowej z czerwca 1939 roku.
W szeÊçdziesiàtà rocznic´ tamtego wydarzenia
wydarzenia, równie˝ w Rzeszowie
w Sali Konferencyjnej Podkarpackiej Hurtowni Aptekarskiej odby∏o si´
uroczyste posiedzenie obecnej Rady Aptekarskiej POlA z udzia∏em zaproszonych goÊci w osobach m.in.:
Zofii Ulz - Dyrektora Departamentu ds. Wytwarzania G∏ównego Inspektoratu
Farmaceutycznego;
Franciszka Wosia – II Wicewojewody Podkarpackiego;
Zbigniewa Beli – Dyrektora Muzeum Farmacji CM UJ w Krakowie;
Wojciecha Giermaziaka – Wiceprezesa NRA;
Moniki Urbaniak – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Franciszek WoÊ – Wicewojewoda Podkarpacki wr´czajàcy prezesom PORA
symbolicznà ksi´g´

Przy mikrofonie Wojciech
Giermaziak – wiceprezes NRA
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Sala obrad

Pisa∏em te˝ o:
q utworzeniu z dniem 1.01.2005r Narodowego Funduszu Zdrowia
Zdrowia;
q nasilajàcych si´ agresywnych marketingowych dzia∏aniach hurtowni
farmaceutycznych i aptek;
q wyborach parlamentarnych i spotkaniach z kandydatami a nast´pnie z pos∏ami którym przekazywaliÊmy nasze problemy;
q og∏oszeniu przez NRA roku 2005 „Rokiem Hurtowni Aptekarskich” – niestety
próby ratowania tych hurtowni przed agresywnym dzia∏aniem sieci nie
powiod∏y si´;
q aptekach internetowych i wysy∏kowej sprzeda˝y leków.

w 2006 roku o:
q interpelacjach poselskich z∏o˝onych na wniosek PORA przez naszych pos∏ów
w sprawie potrzeby nowelizacji ustaw farmaceutycznych i powo∏aniu zespo∏u ds. nowelizacji prawa farmaceutycznego – niestety, skupiono si´
jedynie na dostosowania polskiego prawa do unijnego, pozostawiajàc pozosta∏e sprawy bez zmian.
q XV-leciu Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej – uroczystym
posiedzeniu PORA oraz sesji historycznej z udzia∏em goÊci.
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GoÊcie obchodów 15- le cia.
Stojà od lewej:
Zbigniew Niewójt – G∏ówny
Inspektor Farmaceut yc zny,
Zofia Ulz – z-ca
G I F, d r A l e k sander Czarniawy, Monika
Ur b a n i a k
–
WIF Rzeszów,
Andrzej Wróbel, – prezes NRA, Dariusz Iwaneczko – wicewojewoda Podkarpacki

Podczas obrad

G∏ówny Inspektor
Farmaceutyczny otzymuje od aptekarzy
Podkarpacia Lamp´
¸ukasiewicza

q spotkaniu z hurtowniami i firmami farmaceutycznymi w sprawie koordynacji
organizacji szkoleƒ aptekarzy.
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w 2007 roku o:
q nowelizacji Prawa Farmaceutycznego, rozporzàdzeniach wykonawczych
i sponsorowanych nagonkach prasowych typu Aptekarze ˝erujà na pacjentach
– spekulanci – leki mog∏yby byç o wiele taƒsze, gdyby nie kolosalne mar˝e
farmaceutów (Fakty 3.01.2007 );
q kampanii sprawozdawczo – wyborczej do samorzàdu aptekarzy Podkarpacia.

V Kadencja POIA 2007 - 2011
V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy - XXII Zjazd Delegatów POIA,
3 paêdziernika 2007 roku, Âwilcza k/Rzeszowa

PORA wybrana na Zjeêdzie
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Zjazd odby∏ si´ z udzia∏em doborowego zestawu goÊci:
- Prezesa NRA – mgr. Andrzeja Wróbla,
- G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego – mgr Zofii Ulz,
- Zast´pcy G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego – mgr. Zbigniewa Niewójta,
- Pos∏a V Kadencji Sejmu RP – El˝biety ¸ukacijewskiej,
- Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego – mgr Moniki
Urbaniak,
- Naczelnika Wydzia∏u Gospodarki Lekami POW NFZ – mgr Anny Gut.
Zosta∏em wybrany na kolejnà kadencj´ wraz z moimi najbli˝szymi,
dotychczasowymi „wspó∏dzia∏aczami” – Lidià Czy˝, Marià Wójcik, Stanis∏awà
Go∏´biewskà, Robertem Janochà a do∏àczy∏ do nas Witold Prokopiak, który
by∏ wiceprezesem w I Kadencji PORA.
Wspomaga nas doskonale zorganizowane biuro z dyrektorem mgr
El˝bietà Zwoliƒskà na czele; Lidià Sowà
– wieloletnim pracownikiem biura,
mec. Bogus∏awà Szybisz oraz rzecznikiem prasowym i wydawcà naszych
publikacji – red. Adamem J. Czartoryskim.
I znowu wraz z wybranymi na
Zjeêdzie delegatami – tym razem by∏o
nas 11 osób – udaliÊmy si´ na V Zjazd
Krajowy, który odby∏ si´ w S∏oku ko∏o
Be∏chatowa.
mgr El˝bieta Zwoliƒska – dyrektor Biura
POIA wraz z prezesem Izby dr. Aleksandrem Czarniawym chwil´ po wr´czeniu
Jej uroczystego adresu z okazji 10-lecia
pracy w POIA
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