V Krajowy Zjazd Aptekarzy, Be∏chatów, 17-20 stycznia 2008 roku

Delegaci POIA na sali

Prezydium Zjazdu:
mgr A.Wróbel – ust´pujàcy
Prezes NRA, mgr A. Wàsiewicz,
dr A. Czarniawy,
mgr M. Grzegorczyk.

Bardzo nerwowa atmosfera w zwiàzku z wyborami prezesa NRA.
Ubiegajàcy si´ o reelekcj´ dotychczasowy prezes NRA, mgr Andrzej Wróbel,
nie uzyska∏ akceptacji delegatów. Prezesem NRA zosta∏ dr Grzegorz
Kucharewicz z Bia∏egostoku.
Niestety, nie uda∏o si´ uchwaliç nowelizacji Kodeksu Aptekarza RP.
Wydarzenia i problemy aptekarskie goni∏y jedne drugie – i trzeba by∏o je
rozwiàzywaç i o nich pisaç. A wi´c o tym, ˝e m.in.:

w 2007 roku
q nowelizacja Prawa Farmaceutycznego, pociàgn´∏a za sobà ca∏à lawin´
projektów rozporzàdzeƒ wykonawczych przygotowanych przez Ministra
Zdrowia ;
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w 2008 roku:
q przyj´cie logo, jako znaku graficznego Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej, potwierdza on przynale˝noÊç farmaceuty do
POIA;
q podpisanie trójstronnego porozumienia: WIS-WIF-POIA w sprawie praktycznego wdro˝enia zapisu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku „o bezpieczeƒstwie ˝ywienia i ˝ywnoÊci” dotyczàcej podmiotów prowadzàcych
obrót m.in. suplementami diety, w tym aptek;
q spotkanie Prezydium PORA z przedstawicielami OIL w Rzeszowie oraz z Krajowym Konsultantem w dziedzinie Farmacji Aptecznej, dr Elwirà Telejko.

w 2009 roku:
q spotkania z pos∏ami na Sejm RP;
q wstrzymanie przez MZ prac legislacyjnych nad ustawà Prawo Farmaceutyczne;
q stanowisko PORA w sprawie bezpiecznego dost´pu do leków oraz zagro˝eƒ
dla aptek i aptekarzy.

w 2010 roku:
q porozumienie z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Rzeszowie w sprawie: personelu fachowego w aptekach ogólnodost´pnych i jego obowiàzków;
q stanowisko NRA w sprawie akcji protestacyjnej samorzàdu aptekarskiego;
q kontrowersje wokó∏ tzw. sprzeda˝y bezpoÊredniej;
q dyskusja nad projektem ustawy refundacyjnej.

w 2011 roku:
q spotkanie si´ z przedstawicielami firm informatycznych obs∏ugujàcych
apteki na terenie naszego województwa;
q konkurs „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”;
q na nasz wniosek powo∏anie na terenie naszego województwa Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie Farmacji Szpitalnej, mgr farm. Henryki
Paszko;
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q uchwalenie 12.05.2011 roku ustawy o refundacji leków, Êrodków
spo˝ywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych;
q uroczyste wr´czanie praw wykonywania zawodu aptekarza m∏odym
adeptom.

q wspó∏praca z pos∏ami.

spotkanie z pos∏em na Sejm RP
Markiem Rzàsà

z pos∏em
Stanis∏awem O˝ogiem
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z pos∏ankà
El˝bietà ¸ukacijewskà
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Oprócz Biuletynu Informacyjnego wydawaliÊmy przez jakiÊ czas
oddzielnie Biuletyn Szkoleniowy, niezmordowanie redagowany przez naszà
kole˝ank´ mgr Lidi´ Czy˝. Potem przyszed∏ czas na seri´ historycznà
pilotowanà przez naszych historyków. I ja do tych dzia∏aƒ do∏o˝y∏em swojà
cegie∏k´, gdy˝ zawsze uwa˝a∏em, ˝e nie powinniÊmy zapominaç o korzeniach
naszego zawodu, poniewa˝ „Nasz samorzàd bez korzeni nie rozkwitnie”.

We wst´pie do serii wydawniczej pisa∏em:
W zwiàzku z nadchodzàcym XX-leciem samorzàdu aptekarskiego prezentujemy
Paƒstwu nowà seri´ wydawniczà naszej Izby o charakterze historycznym – „Thesaurus
Apothecarii” (Skarbiec Aptekarski ), w której b´dà zamieszczane prace dotyczàce
historii aptekarstwa i samorzàdu aptekarskiego na Podkarpaciu.
Thesaurus – oznacza tak˝e „...dawnà nazw´ publikacji przynoszàcych komplet
wiedzy z danej dziedziny”, co w naszym przypadku znaczy – garÊç wiedzy historycznej
dotyczàcej dziejów podkarpackich aptekarzy i aptekarstwa.
Przy tej okazji nie sposób nie powróciç do starej a cz´sto powtarzanej màdrej
sentencji
„Historia est magistra vitae”.
Chcemy bowiem si´gnàç w naszym wydawnictwie do pami´ci, zapisków
i wspomnieƒ ˝yjàcych aptekarzy, by zachowaç je od zapomnienia.
Chcemy zamieszczaç prace badawcze oparte o istniejàce jeszcze dokumenty
historyczne.
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Chcemy utrwaliç wszelkie Êlady pozostawione przez nasz zawód w s∏u˝bie
spo∏eczeƒstwa, podnoszàce rang´ zawodu aptekarza zgodnie z Kartà Aptekarstwa
Europejskiego.

I na zakoƒczenie...
20 lat min´∏o jak jeden dzieƒ – mo˝na powiedzieç, parafrazujàc s∏owa
piosenki. Mia∏em ogromne szcz´Êcie, ˝e w minionym dwudziestoleciu w spo∏ecznej dzia∏alnoÊci Aptekarza spotka∏em bardzo wiele wspania∏ych osób,
z którymi wspó∏praca dawa∏a prawdziwe zadowolenie ze wspólnych dokonaƒ.
Nale˝à im si´ szczególne podzi´kowania, nie tylko ode mnie, ale od ca∏ego
Êrodowiska, za prowadzenie tej dzia∏alnoÊci ca∏kowicie bezinteresownie,
cz´sto kosztem swojego czasu przeznaczonego na wykonywanie zawodu
czy wypoczynek.
Mia∏em te˝ przyjemnoÊç i zaszczyt wspó∏pracowaç z osobami ˝yczliwie
nastawionymi do problemów naszego zawodu m.in. z Panià pose∏ El˝bietà
¸ukacijewskà, Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi ,poczynajàc
od mgr Zofii Ulz – teraz G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego, po mgr
Monik´ Urbaniak a tak˝e mgr
Ann´ Gut – Naczelnika Wydzia∏u
Gospodarki Lekami POW NFZ
Rzeszowie a tak˝e Prezesami
NRA:
mgr Edwardà K´dzierskà (I kadencja), mgr. Romanem Hechmannem – niestety nie˝yjàcym (II i III
Kadencja), mgr. Andrzejem Wróblem (IV Kadencja), dr. Grzegorzem Kucharewiczem (V Kadencja ).

Prezesi Naczelnej Izby Aptekarskiej mgr Edwarda K´dzierska i mgr Roman Hechmann
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Prezes NRA mgr Roman
Hechmann na Krajowym
Zjeêdzie w Szczyrku
wr´cza Medal im. prof.
Bronis∏awa Koskowskiego

XVIII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA
Prezes NRA mgr Andrzej
Wróbel na naszym dorocznym Zjeêdzie 28 kwietnia 2004 roku:

XXIII Okr´gowy Zjazd Delegatów POIA, Rzeszów 17 kwietnia 2008 r.

Prezes NRA dr Grzegorz Kucharewicz
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Z ˝alem wspominamy Kolegów, którzy zbyt wczeÊnie od nas odeszli,
a poÊwi´cili wiele si∏ i czasu dla samorzàdu:
q dr n. farm. Barbara Sp∏awiƒska – Wiceprezes PORA II Kadencji;
q mgr farm. Andrzej Grech – przewodniczàcy 7- osobowego Komitetu
Za∏o˝ycielskiego Tymczasowej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, który zwo∏a∏, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszy zjazd Tymczasowej Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, a nast´pnie by∏ zast´pcà prezesa
w I i II kadencji oraz prezesem w III kadencji PORA; cz∏onkiem NRA;
q mgr farm. Tadeusz Wziàtek – cz∏onek Komitetu Za∏o˝ycielskiego
Tymczasowej Okr´gowej Izby Aptekarskiej, sekretarz i cz∏onek Prezydium PORA, cz∏onek NSA w Warszawie.

Mam nadziej´ ,˝e gremia aptekarskie wybierane na kolejnych Zjazdach
Aptekarzy b´dà nadal dba∏y o utrzymanie wysokiej rangi naszego zawodu –
zawodu zaufania publicznego, ˝e Kodeks Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej
nie b´dzie zbiorem pobo˝nych ˝yczeƒ ale stanie si´ ostojà tej rangi zawodu.
Mo˝e te˝ doczekamy si´, ˝e Prawo Farmaceutyczne b´dzie zbiorem takich
aktów prawnych, które b´dà porzàdkowa∏y prac´ aptekarza i zapobiega∏y
powstawaniu wszelkich patologii.
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Lucyna Bartnik

Najpierw by∏y marzenia,
potem rzeczywistoÊç...
Wczesne lata dziewi´çdziesiàte – czy ktoÊ dzisiaj uwierzy, ˝e tak by∏o
„w naszych aptekach”
- Nie ma...
- Nie ma...
- Nie ma...
- Czy to wy wszystko, na moje utrapienie, wypijacie ?
- Nie ma pieni´dzy, nie kupi´.
Zaczà∏ si´ poniedzia∏ek i jak co dzieƒ litania tego, czego akurat brak na
pó∏kach. To do mnie, a do pacjentów:
- Niestety, przykro mi nie mamy...
- A kiedy pytaç ? Bo ju˝ nie mog´ chodziç ...
- Trudno mi powiedzieç, panie by∏y w Lublinie i nie przywioz∏y, mo˝e pod
koniec tygodnia.
- CoÊ od bólu prosz´.
- No, chocia˝ tu troch´ lepiej.
S∏ysz´:
- Ràczki ca∏uj´, wielki Bóg zap∏aç, nareszcie ...
I robi mi si´ troch´ l˝ej. Ale ju˝ za chwil´...
- Nie, niestety, nie mamy tej drugiej pozycji.
Czego znowu nie mamy? Gdzie jechaç i za co kupiç? A na biurku nowy stos
papierów, z którymi trzeba coÊ zrobiç. Rachunek za ogrzewanie mo˝e
poczekaç – b´dzie zwrot faktury, b´dzie zap∏acony, wczeÊniej nie. Czynsz
do dziesiàtego, dzisiaj dopiero pierwszy, zap∏aci si´ razem z pràdem. Do
czwartego trzeba „puÊciç” przelew dla KOTÓW.
- Prosz´ pani, czy jest szampon z kotkiem? – bardzo mnie cieszy takie pytanie.
- Szampon jest.
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Do jedenastego zap∏aciç rzeszowskà Polf´! Z czego?
A tu znowu:
- Pani magister, czy jest ...
- Niestety, ale mog´ daç ...
- To niech pani da ...
A˝ mnie skr´ca, trzeba jutro jechaç do Cefarmu. A swojà drogà – czy w tej
aptece nic nie ma? Ostatni remanent wykaza∏ ca∏kiem niez∏à wartoÊç.
Widocznie jak jest, to nie s∏ysz´.
- S∏uchajcie, jedziemy do Krakowa, jest okazja, jeszcze dzisiaj.
- Upa∏ nie do wytrzymania ...
Faktycznie, upa∏ trzyma ju˝ od paru dni. Ale jak trzeba ...
- Pieniàdze sà?
- To wszystko z kasy. Daj swoje.
- Dobra, jedziemy.
Samochód ma pi´ç lat, z wytwornej, bia∏ej limuzyny staje si´ powoli starà
ci´˝arówkà, ale jak do tej pory jest niezawodny i tak jakby jego ∏adownoÊç
wzrasta∏a z ka˝dà podró˝à.
Wtorek.
Jedna hurtownia – pi´ç pozycji, druga – tylko trzy ale za to ciekawe. Trzecia
- mniej wi´cej to samo, zaczynam si´ pozbywaç kompleksów.
„Espefa” nieczynna w lipcu, sprzedajà tylko aspargin, którego mamy pod
dostatkiem.
Kraków to miasto zat∏oczone i ruchliwe, stanàç mo˝na nie tam gdzie si´
chce, tylko tam, gdzie jest miejsce. Czy mamy nosiç te Êliskie puszki z eucerynà
przez ca∏à jezdni´? Jeszcze si´ która wymknie z ràk prosto pod ci´˝arówk´.
- Gratuluj´ pani miejsca wyboru parkowania, wyjàtkowo dobrane.
To jakiÊ wytworniÊ w nienagannym garniturku letnim nie mo˝e si´ zmieÊciç
w istotnie wàskiej przestrzeni mi´dzy murem a samochodem.
Zatka∏o mnie – czy to moja wina, ˝e wytwórnia jest akurat w tym miejscu, ˝e
nie mamy si∏y nosiç przez jezdni´ kilkunastu ci´˝kich i niewygodnych paczek.
A za∏adowanie trwa∏o tylko kilka minut i dosta∏yÊmy do pomocy dwóch
sympatycznych ch∏opaków – mnie te˝ zale˝y na czasie.
Niech mu tam b´dzie, ˝ar leje si´ z nieba, jedziemy dalej. Ob∏adowane
zdobyczà z nast´pnej hurtowni, podchodzimy od przodu do naszego pojazdu
– odkr´cona szybka kierunkowskazu – kiedy i po co to komu?
Brzydko wyraziç si´ nie wypada, chocia˝ troch´ by mo˝e ul˝y∏o. Teraz byle
pr´dzej do domu – trzecia z nas stoi w aptece ju˝ dziesiàtà godzin´. Po
drodze jeszcze jedno „êróde∏ko” – niestety urlop do 15-go.
Trudno, wracamy z resztà nie wydanych pieni´dzy, przydadzà si´.
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Âroda.
Od rana ruch jak na zamówienie. Bardzo mnie to cieszy, b´d´ mog∏a
wczeÊniej zap∏aciç przelew. W banku równie˝ przyjemna niespodzianka,
w ciàgu kwarta∏u naros∏y odsetki – od dobrego, sympatycznego rachunku.
I oczywiÊcie sprawy mniej sympatyczne, acz codzienne – pobrane odsetki
od kredytu, oczywiÊcie brak jakiegokolwiek wp∏ywu (faktury rzecz jasna), na
koncie jakieÊ resztki, trzeba zrobiç „wp∏at´ w∏asnà” – ciàgle si´ oglàdam, czy
za mnà nikt nie idzie jak wchodz´ do banku z takà „grubszà forsà” (a jak na
z∏oÊç dzisiaj by∏y same piàtki i forsa jest rzeczywiÊcie grubsza).
No, poszed∏ nast´pny przelew, teraz mo˝na troch´ odetchnàç, mamy tydzieƒ
do zap∏acenia kolejnego.
Czwartek.
Odetchnàç ! A skàd˝e. Znowu s∏ysz´:
- Niestety, nie mamy ...
- Nie, panie nie przywioz∏y ...
- Mo˝e jutro...
- Mo˝e w przysz∏ym tygodniu ...
Czy ja mam taki wybiórczy s∏uch?
Czy apteka w dobrym miejscu? A pieni´dzy nie ma.
- Jedê, bo nie ma...
Jakbym sama nie s∏ysza∏a.
Jad´. Jest ju˝ wieczór, ale wol´ to mieç za sobà dzisiaj, b´d´ jutro wczeÊniej
na miejscu, od czasu do czasu trzeba uzgodniç kartoteki.
Wyjàtkowo du˝o dostaj´ w aptece, która jest przed∏u˝eniem cefarmowskich
magazynów.
Piàtek.
- O, dobrze, ˝e jest ...
No, chocia˝ tyle. Mo˝e na chwil´ wystarczy. A skàd˝e, znowu s∏ysz´ – nie
ma. Co do licha, czego znowu nie ma ? Okazuje si´, ˝e tak na dobrà spraw´,
to wszystkiego!
Próbuj´ przez telefon uzgodniç termin odbioru w wytwórni. Telefon trzeszczy,
pani po drugiej stronie uprzejma bardzo, ale otrzymuj´ propozycj´ kupna
nie tego, czego chcemy i nie wtedy, kiedy mo˝emy jechaç.
A w ogóle, to gard∏o mnie boli od tej rozmowy.
- Na drugi raz wywieÊ si´ przez okno, jak b´dziesz rozmawiaç. P∏oszysz
pacjentów!
Wieczorem pierwsza dobra wiadomoÊç – obni˝enie odsetek od kredytu.
Kiedy b´dzie faktura?
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Tadeusz Biernat

Moje 20 lat z Podkarpackà Izbà Aptekarskà
i 40 lat pracy zawodowej
Z racji w∏asnego jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej, pozwalam sobie
na refleksj´ o przesz∏oÊci w ukochanym zawodzie i 20-letnim zwiàzku z Izbà
Aptekarskà. Sà to moje w∏asne spojrzenia, z którymi mo˝na si´ nie zgadzaç
lub zgadzaç choçby cz´Êciowo.
Studia farmaceutyczne ukoƒczy∏em w 1971 roku w Poznaniu. Pierwszà
pracà by∏o Laboratorium Analityczne w ZOZ Pleszew na stanowisku kierownika
laboratorium i równoczeÊnie w aptece u rodziców by∏ej pani Premier Suchockiej.
Nie zwiàzany rodzinnie przenios∏em si´ na Dolny Âlàsk do Z∏otoryi, gdzie
pracowa∏em w Laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Poniewa˝
miejsce mojego urodzenia to Podkarpacie , postanowi∏em wróciç w rodzinne
strony do Rzeszowa. W 1974 roku podjà∏em prac´ w Polfie Rzeszów i na 1/2
etatu w aptece, której kierownikiem by∏a pani mgr Go∏dyra. Zapisa∏a si´
w mojej pami´ci jako osoba o wielkiej kulturze osobistej.
W 1977 roku na sta∏e zwiàza∏em si´ z zawodem aptekarza i trwa to do
dziÊ. Wymieniam ró˝ne profesje w ramach naszego zawodu, nie po to , ˝eby
si´ chwaliç, ale byÊmy jako farmaceuci uÊwiadomili sobie, ˝e trudne studia
farmaceutyczne da∏y nam ró˝nokierunkowe przygotowanie zawodowe.
Wiedza zdobyta na studiach górowa∏a cz´sto nad przygotowaniem
biologów i techników. Ponosi mnie, gdy w krzy˝ówce znajduj´ pytanie:
„sprzedawca w aptece”. Na taki odbiór naszego zawodu sk∏ada si´ wiele
czynników:
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1. Ograniczona mo˝liwoÊç pierwszej pomocy pacjentom. O wiele wi´cej móg∏
felczer, ani˝eli aptekarz po 5 letnich studiach.
2. Prawne zdominowanie przez lekarzy ordynacji leku. Tu wina le˝y te˝ po
naszej stronie, poniewa˝ zarówno technicy jak i magistrzy nawet z b∏ahà
sprawà odsy∏ajà pacjenta do lekarza. Z tego co pami´tam, lekarze na
studiach mieli farmakologi´ przez jeden semestr.
3. Brak wspólnej opieki farmaceutycznej. Przyk∏adem powinna s∏u˝yç nam
Irlandia, gdzie aptekarz wspó∏uczestniczy z lekarzem w ordynacji leków,
sprawdza interakcj´, przez co zwi´ksza efektywnoÊç leczenia.
4. Ciàgle nie mo˝emy wypromowaç farmaceutów na pos∏ów, tak by jak inne
grupy zawodowe „nasz cz∏owiek” móg∏ si´ wstawiç w naszych sprawach.
W 40 lat mojej pracy zawodowej wprz´g∏y si´ wa˝ne wydarzenia – od
pracy w paƒstwowej aptece do prowadzenia prywatnej apteki.
Aptek´ prywatnà uruchomi∏em w maju 1990 roku, przejmujàc dzia∏ajàcà
od Cefarmu Rzeszów. By∏y to trudne czasy – samochodem Fiat 126 P nie da∏o
si´ dojechaç do hurtowni w Warszawie czy w ¸odzi. Trzeba by∏o braç torby
i po deficytowe leki jeêdziç pociàgiem.
W hurtowniach w Rzeszowie spotyka∏o si´ Kole˝anki i Kolegów na
bie˝àco. Dobrà stronà tego okresu by∏ brak podatku i konkurencji na rynku.
20 lat temu odrodzi∏ si´ samorzàd aptekarski, powsta∏a te˝ Podkarpacka
Hurtownia Aptekarska. Dane mi by∏o uczestniczyç poÊrednio w powstaniu
tych dwóch wa˝nych dla zawodu „instytucji”.
W rozmowach z aptekarzami s∏ysza∏em i s∏ysz´ ró˝ne g∏osy, w tym
negatywne na temat POIA jak i PHA. Mam na ten temat swoje wyrobione
zdanie. Powstanie POIA jak i Naczelnej Rady Aptekarskiej uwa˝am za bardzo
trafione. Malkontenci powinni zadaç sobie pytanie, gdzie by∏aby ich profesja,
gdyby nie rozmowy, pertraktacje z Rzàdem kierownictwa NRA .
Wywa˝one, merytoryczne argumenty w rozmowach z Rzàdem obecnego
Prezesa dra G. Kucharewicza da∏y nadziej´, ˝e ustawa refundacyjna dla aptek
nie jest z∏a. Skonfrontujmy to z faktem, ˝e producenci leków i hurtownie
pomimo mocnego lobby stracà du˝o. Ca∏e z∏o dla naszego zawodu, to s∏awetny minister ¸apiƒski.
W naszej POIA mieliÊmy szcz´Êcie do wyboru na prezesów wartoÊciowych
ludzi. Godnie t´ funkcj´ sprawowali mgr B. Sawka, Êp. mgr A. Grech i dr A.
Czarniawy. U dra Czarniawego ceni´ wiedz´, umiej´tnoÊç panowania nad
prowadzeniem zebraƒ i rozwiàzywania problemów.
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Dzia∏anie prezesów by∏oby niemo˝liwe gdyby nie bezinteresowne
zaanga˝owanie wielu aptekarzy. Nie b´d´ wymienia∏ nazwisk, by kogoÊ nie
pominàç.
W ostatnich latach odesz∏o z naszego grona kilku zas∏u˝onych aptekarzy
mgr Wziàtek, mgr Warcha∏owski, mgr Grech.
Tu musz´ dodaç kilka kropel dziegciu do beczki miodu. Uczestniczymy
w ró˝nych pogrzebach, widzimy w innych zawodach solidarnoÊç zawodowà,
jak licznie uczestniczà w pogrzebach. Dlaczego nas jest garstka?
Cenne w prowadzeniu przez Izb´ sà szkolenia, strona internetowa
z wa˝nymi informacjami. Jak sàdz´, dla wielu z nas na szkoleniach niepotrzebne sà wzory chemiczne, które na co dzieƒ w pracy nie przydajà si´.
Legislacja jak i analizowanie tworzonego prawa jest potrzebne, ale mam
odczucie, ˝e przy tworzeniu prawa nie sà brane pod uwag´.
Z inicjatywy Izby Aptekarskiej powsta∏a Podkarpacka Hurtownia Aptekarska. Nieoceniona w tym zas∏uga panów – mgr. W. Joƒczyka i mgr. J. Fili.
Pami´tam jak dziÊ, jak jeêdzili po terenie Podkarpacia i agitowali do
tworzenia hurtowni. Hurtownia powsta∏a i dzia∏a∏a bardzo dobrze, przynoszàc
zyski i dywidend´. Po∏àczenie z lubelskim „Aptekarzem” by∏o te˝ dobrym
posuni´ciem. Wtedy ju˝ nast´powa∏a globalizacja rynku i trzeba by∏o si´
∏àczyç. Có˝ z tego, kiedy hurt aptekarski trzeba by∏o po∏àczyç w ca∏ym kraju.
Ujawni∏y si´ ró˝nice w interesach poszczególnych hurtowni, ch´ç dominacji
niektórych osób (na pewno nie z Podkarpacia). Najsilniejsze ogniwa hurtowni
aptekarskich – Katowice i Poznaƒ wy∏uska∏ Torfarm.
Nasza podkarpacka hurtownia te˝ musia∏a szukaç rozwiàzaƒ dla swoich
udzia∏owców, którzy dzi´ki przej´ciu przez PGF, zyskali na udziale 6-krotne
przebicie. By∏ to najlepszy wybór. Dla nieprzekonanych – niech rozeznajà, co
zyska∏a ¸om˝a i Legnica.
Jako aptekarz chcia∏bym byÊmy nie traktowali siebie nawzajem jako
konkurenci. Konkurentem dla nas powinny byç sieci aptek, co do których
mam obaw´, ˝e nas wykoƒczà.
Kole˝anki i Koledzy !
Na 20-lecie wi´cej wzajemnej solidarnoÊci !!!
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Lidia Maria Czy˝

Krótko
o Rzeszowie, jego aptekach,
i przede wszystkim...
o
Farmaceutycznym Zaopatrzeniu

Teren obecnego województwa podkarpackiego ma za sobà
histori´ obszernà i ciekawà.
Takie te˝ sà dzieje aptekarstwa
tych ziem.

Najstarszà aptekà na Podkarpaciu by∏a oficyna prowadzona w Bieczu przez
Marcina Bariana-Rokickiego, od roku 1549. W samym Rzeszowie, które to
miastem zosta∏o w roku 1354, prawdziwe aptekarstwo, w sensie powo∏ania
do pracy apteki posadowionej w miejscu do tego przeznaczonym, rozpocz´∏o
dzia∏alnoÊç w wieku XVI.
Pierwszym znanym z imienia aptekarzem rzeszowskim by∏ Icek,
wzmiankowany w aktach miejskich w latach 1591 - 1637. W tym samym czasie
apteki prowadzili te˝ B∏a˝ej (1611), Jan Dudkowic (1613), po nim jego syn
Sebastian.
Wojska austriackie podczas pierwszego rozbioru Polski wkroczy∏y na
tereny obecnego województwa ju˝ w roku 1772.
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Rzeszów – plan Wiedemanna z 1762 r.

Alegoria dot. rozbiorów Polski
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W tym okresie w mieÊcie by∏a te˝
apteka prowadzona przez Pijarów, którà po
kasacie zakonu zakupi∏ w roku 1786
dotychczasowy jej „kierownik”, Antoni
Cynarski. I ju˝ w tamtych czasach trzeba
by∏o sprowadzaç substancje lecznicze
przeznaczone do przygotowywania preparatów leczniczych. Dostarczane by∏y one
przede wszystkim z terenów rdzennych
cesarstwa Habsburgów, bardzo sprawnà
pocztà. Nie tylko w czasach cesarzowej
Marii Teresy i cesarza Józefa II, ale jeszcze
w pierwszych latach XX wieku. Pocztà
cesarsko-królewskà zarzàdzali specjalnie
dobierani pocztmistrzowie, którymi byli
równie˝ aptekarze. Tak by∏o w Rzeszowie,
w Kaƒczudze, Dynowie, Soko∏owie Ma∏opolskim i nie tylko.
Apteka po∏o˝ona na skrzy˝owaniu
dróg, prowadzona przez magistra farmacji,
cz∏owieka wykszta∏conego, b´dàcego
zwykle oficerem rezerwy armii cesarsko-

królewskiej, zapewnia∏a sprawne dzia∏anie. Zapewnia∏a te˝ sprawne
zaopatrzenie aptek.
Hurtownià farmaceutycznà, wzmiankowanà cz´sto we wspomnieniach
aptekarzy XIX wieku, by∏ dostawca z Wiednia – Philip Roeder, który ch´tnie
od zaopatrywanych przez siebie aptek skupowa∏ surowce roÊlinne: sporysz
(„czarne ˝yto”), gorczyc´, kwiat lipowy.

Sprowadzano te˝ chemikalia z innych firm Wiednia, z Pragi (Brüder Ci˝ek
Nachfolger i z du˝ej firmy Gustaw Hell et Company – Troppau (Opawa) na
Âlàsku Opawskim.
Ale regionalni kupcy te˝ nie zaniedbywali tak cennych odbiorców towaru
jak aptekarze. Takim sk∏adem towarowym by∏a drogeria Schaitera w Rzeszowie przy ulicy Grunwaldzkiej.
Koniec lat II Rzeczypospolitej to czas, gdy dynamicznie rozwija∏ si´
Centralny Okr´g Przemys∏owy na terenach województw ma∏opolskiego
i lwowskiego, na ziemiach w przewa˝ajàcym dziÊ obszarze zajmowanych
przez obecnà jednostk´ administracyjnà.
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Minister Eugeniusz Kwiatkowski-twórca COP

W powiatach, które dziÊ stanowià województwo podkarpackie, a które
w tamtym okresie nale˝a∏y do dwóch sàsiednich województw: krakowskiego
i lwowskiego, pracowa∏o 97 aptek i ani jednej hurtowni farmaceutycznej.
Leki przesy∏ane by∏y z du˝ych oÊrodków, przede wszystkim z Krakowa i Lwowa
a nawet z Warszawy (Hurtownia Apteczna SMGoldberg).
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Wybuch II wojny Êwiatowej
przyniós∏ kolejne trudnoÊci
w zaopatrzeniu. Ca∏oÊç zamówieƒ poszczególnych aptek przechodzi∏a przez swoistà „cenzur´”
b´dàcej pod niemieckim zarzàdem Izby Aptekarskiej (Apothekerkammer) w Krakowie.
Aptekarze wysy∏ali doƒ formularz
zamówienia na poszczególne
substancje farmakopealne i stamtàd otrzymywali potwierdzenia
mo˝liwoÊci zakupu.

Potwierdzenie zamówienia dla apteki Daƒczaków w Soko∏owie M∏p.

Front letniej ofensywy w roku 1944 odcià∏ naturalne do tej pory êród∏a
zaopatrzenia aptek. Z drugiej strony spowodowa∏ niekontrolowany handel
pomi´dzy aptekarzami (i nie tylko aptekarzami) pozbawionymi swej w∏asnoÊci
na wschodzie kraju, które to tereny znalaz∏y si´ ju˝ w innym paƒstwie.
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Woj.rzeszowskie
-1946

Od chwili powo∏ania Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie i jej
organu wykonawczego – Urz´du Wojewódzkiego, pracowa∏ Wydzia∏ Zdrowia.
W jego strukturze odpowiedzialnym za sprawy zaopatrzenia farmaceutycznego a cz´Êciowo równie˝ zaopatrzenia lecznictwa jako ca∏oÊci (wyposa˝anie
szpitali, rozdzia∏ darów UNRRA) by∏, powo∏any ju˝ 2 wrzeÊnia 1944 roku,
Inspektor Farmaceutyczny. Zosta∏ nim mgr farm. Tadeusz Olszanowski,
nast´pnym by∏ mgr farm. Witold Zawa∏kiewicz.
Nieuporzàdkowany w ˝aden sposób przep∏yw towarów mi´dzy aptekami,
w który w∏àcza∏ si´ równie˝ „import indywidualny”, prowadzi∏ niejednokrotnie
do sytuacji raz komicznych, innym razem dramatycznych, opisywanych przez
aptekarzy usi∏ujàcych wróciç do normalnej pracy. Dla u∏atwienia „wymiany
towarowej” i dla unormowanej powojennej sytuacji w zniszczonych wojnà
terenach, pod egidà Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, w∏aÊciciele
i dzier˝awcy aptek powo∏ali Spó∏dzielni´ Aptecznà (Aptekarskà) „Farmacja”
Województwa Rzeszowskiego. Mia∏a swà siedzib´ w Rzeszowie, przy ulicy
Zamkowej 14, w budynku, w którym pracowa∏a OIA. Celem zasadniczym by∏o
u∏atwienie zaopatrzenia poszczególnym aptekom zrzeszonym w niej,
w podstawowe surowce i leki gotowe. Cel ten osiàgany by∏ poprzez w miar´
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systematyczny i równy rozdzia∏ leków otrzymywanych z ró˝nych êróde∏ – od
nielicznych, czynnych ju˝ wytwórni, jak te˝ z zasobów UNRRA’y – tzw.
„Przydzia∏ów centralnych” a tak˝e wykupu zapasów likwidowanych aptek.
Spó∏dzielnia ta przystàpi∏a do Polskiej Wspólnoty Farmaceutycznej, która
powsta∏a na zebraniu organizacyjnym w dniu 24 marca 1947 roku
w Warszawie. Instytucja ta dzia∏a∏a do 8 stycznia 1951 roku, do chwili wejÊcia
w ˝ycie pakietu ustaw o przej´ciu na w∏asnoÊç paƒstwa wszelkiego
zaopatrzenia farmaceutycznego b´dàcego w∏asnoÊcià indywidualnà.
èród∏a zaopatrzenia aptek z trudem zaspokajajàce popyt indywidualny
poprzez apteki publiczne (ogólnodost´pne), nie zaspokaja∏y zaopatrzenia
jednostek lecznictwa zamkni´tego, pozbawionych zaplecza zaopatrzenia
paƒstwowego. Wprawdzie nadchodzi∏y z zewnàtrz transporty materia∏ów
sanitarnych rozdzielanych centralnie i jednorazowe dary w postaci sprz´tu
szpitalnego, wyposa˝enia i leków specjalistycznych lecz wszystko to by∏o
niewystarczajàce dla obszaru województwa, borykajàcego si´ dodatkowo
z organizacjà administracji, nie unormowanà sytuacjà granic administracyjnych i paƒstwowych a tak˝e walkami z nacjonalistycznymi oddzia∏ami UPA
na po∏udniowym wschodzie. Dozorem nad przyjmowaniem i rozdzia∏em tego
typu transportów, obok swoich w∏aÊciwych funkcji, zajmowa∏ si´ Inspektor
Farmaceutyczny.
Dla u∏atwienia i uporzàdkowania zaopatrzenia placówek b´dàcych
w zarzàdzie paƒstwowym, powo∏ano Wojewódzkie Sk∏adnice Sanitarne,
organizowane w poszczególnych województwach na przestrzeni drugiego
pó∏rocza 1946 roku. Rzeszowska sk∏adnica powsta∏a jako jedna z ostatnich
w kraju (formalnie 1 stycznia 1947 roku), kierownikiem jej zosta∏ Inspektor
Farmaceutyczny Wydzia∏u Zdrowia Urz´du Wojewódzkiego, mgr farm. Witold
Zawa∏kiewicz, w ramach swych dotychczasowych obowiàzków. Sk∏adnica ta
by∏a prze∏o˝eniem terenowym Centralnej Sk∏adnicy Sanitarnej i jej Oddzia∏u
w Bytomiu, skàd otrzymywa∏a towar. Pracowa∏a w bardzo trudnych warunkach
lokalowych – Rzeszów jako miasto nie by∏ przygotowany do pe∏nienia funkcji
siedziby w∏adz wojewódzkich – cz´Êç sk∏adowanych materia∏ów przechowywano w pomieszczeniach magazynowych Spó∏dzielni Powiatowej „Rolnik”
oraz w podziemiach koÊcio∏a przy ulicy Krakowskiej, otrzymanych w tym
celu ju˝ w roku 1946.
30 paêdziernika 1948 roku, Zarzàdzeniem Ministrów Przemys∏u i Handlu
oraz Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Skarbu i prezesem Centralnego
Urz´du Planowania, powsta∏a Centrala Handlowa Farmaceutyczno-Sanitarna
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„Centrosan”. By∏o to przedsi´biorstwo wyodr´bnione i równorz´dne dla
innych central pracujàcych na terenie kraju. CHFS „Centrosan” podlega∏ Ministrowi Handlu Wewn´trznego a nadzór fachowy sprawowa∏o Ministerstwo
Zdrowia. Centrala ta, w odró˝nieniu od Centralnej Sk∏adnicy Sanitarnej, która
by∏a jednostkà o charakterze ÊciÊle rozdzielczym, sta∏a si´ instytucjà handlowà.
Celem jej by∏o dostarczenie choremu leku po cenie jak najni˝szej, najkrótszà
drogà a Êrodkiem urzeczywistnienia tego celu by∏a Êcis∏a wspó∏praca ze
Zjednoczonymi Zak∏adami Przemys∏u Farmaceutycznego w kierunku
stworzenia, po raz pierwszy w Polsce, planu produkcji i zaopatrzenia kraju
w leki. CHFS podpisywa∏a równie˝ umowy z prywatnym przemys∏em
farmaceutycznym, a to w celu usprawnienia zaopatrzenia w ramach paƒstwowego planu gospodarki lekami.
Dzia∏alnoÊç Centrali rozpocz´∏a niespotykane dotychczas w kraju
planowanie dystrybucji leków i sprz´tu sanitarnego. Przej´∏a majàtek
posiadany przez placówki Centralnej Sk∏adnicy Sanitarnej a tym samym wojewódzka sk∏adnica w Rzeszowie zosta∏a przekszta∏cona w Hurtowni´ Wojewódzkà Farmaceutyczno-Sanitarnà. Biuro jej mieÊci∏o si´ w sklepie poniemieckim naprzeciw dworca g∏ównego PKP (przy ulicy Grottgera 20) a magazyny
znajdowa∏y si´ w podziemiach szpitala wojewódzkiego przy ulicy Szopena
oraz w dalszym ciàgu w piwnicach koÊcio∏a przy ulicy Krakowskiej. Budow´
pomieszczeƒ hurtowni przeznaczonych
dla przechowywania leków rozpocz´to
dopiero oko∏o roku 1950, na placu przy
ulicy Bocznej Langiewicza (ulica Anieli
Krzywoƒ, obecnie profesora Ludwika
Chmaja).
Obrót zio∏ami prowadzili producenci paƒstwowi i prywatni. Ju˝ w roku
1948 pracowa∏ w Rzeszowie przy ulicy
Bernardyƒskiej 2 – dzia∏ Produkcji
RoÊlinnej, Referat Zió∏ i Runa LeÊnego
Wydzia∏u Rolniczego i Przemys∏owoRolnego.
Od roku 1946 swe zio∏a lecznicze
poleca∏ Tadeusz Pilecki z Po∏omii w powiecie niebyleckim. Dawne tradycje
plantatorskie posiada∏ równie˝ region
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przeworski, zwiàzany z przetwórnià
zió∏ w Lublinie.
Przez krótki czas pracowa∏a te˝
Sk∏adnica Sanitarna przy Okr´gu Polskiego Czerwonego Krzy˝a w Rzeszowie, przy ulicy Sobieskiego 14
(dzisiaj ulica 1-go Maja).
Po bezwzgl´dnie przeprowadzonym przej´ciu wszelkiej w∏asnoÊci
prywatnej w dziedzinie zaopatrzenia farmaceutycznego – produkcyjnego,
hurtowego i detalicznego. Zmieni∏y si´ równie˝ instytucje zaopatrujàce w leki
i artyku∏y sanitarne placówki, od tej chwili „spo∏ecznej”, s∏u˝by zdrowia. Ju˝
w dniu 29 grudnia 1950 roku Wyodr´bnione Przedsi´biorstwo Paƒstwowe
CHFS „Centrosan” zosta∏o przekszta∏cone w Central´ Handlowà Farmaceutycznà „Centrofarm”.
W Rzeszowie, w nowobudowanych obiektach przy ulicy Bocznej Langiewicza podj´∏a prac´ Hurtownia Terenowa nr 14 CHF.
Nast´pnà zmian´ organizacyjnà spowodowa∏o zarzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 1953 roku. Zarzàdzeniem tym zosta∏o utworzone
przedsi´biorstwo paƒstwowe pod nazwà „Rzeszowska Hurtownia Farmaceutyczna”, której zgodnie z treÊcià paragrafu 10 owego zarzàdzenia, przydzielono do prowadzenia Hurtowni´ Terenowà nr 14 CHF „Centrofarm” wraz ze
sk∏adnikami uj´tymi w spisie inwentarzowym na dzieƒ 31 grudnia 1952 roku.
Hurtownia ta pracowa∏a do momentu, kiedy to kolejnym zarzàdzeniem
Ministra Zdrowia, z dnia 21 maja 1956 roku, zosta∏y po∏àczone dwa, samodzielne dotychczas, przedsi´biorstwa paƒstwowe: Rzeszowska Hurtownia
Farmaceutyczna oraz Rzeszowskie Przedsi´biorstwo Aptek. Po∏àczenie
nastàpi∏o 1 lipca 1956 roku w ten sposób, ˝e RPA przej´∏o ca∏y majàtek RHF
ustalony bilansem na dzieƒ 30 czerwca tego˝ roku.
Po∏àczone przedsi´biorstwa od tej chwili nosi∏y nazw´ „Rzeszowski
Zarzàd Aptek” Przedsi´biorstwo Paƒstwowe. Zadaniem tego nowego przedsi´biorstwa, okreÊlonym w paragrafie 5 zarzàdzenia Ministra, by∏o organizowanie i prowadzenie aptek, dystrybucja i zaopatrywanie w Êrodki farmaceutyczne i odurzajàce oraz artyku∏y sanitarne, aptek i innych odbiorców w zasi´gu dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa a tak˝e prowadzenie pracowni przetwórstwa. Zwierzchni nadzór nad RzZA sprawowa∏ Minister Zdrowia poprzez
Centralny Zarzàd Aptek.
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Datà podj´cia pracy przez Rzeszowski Zarzàd Aptek skoƒczy∏ si´ okres,
w którym apteki administrowane przez jednà instytucj´, zaopatrywane by∏y
przez innà. Od tego czasu, a˝ do ponownej zmiany gospodarczej, obie te
funkcje sprawowa∏o jedno przedsi´biorstwo, co w zamierzeniach i realiach
gospodarki planowej mia∏o jeszcze bardziej usprawniç system rozdzia∏u leków.
1 stycznia 1959 roku RzZA wyszed∏ spod zwierzchnoÊci CZA, zosta∏
przekszta∏cony w przedsi´biorstwo podleg∏e administracji terenowej i podporzàdkowany Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Kolejna reorganizacja nastàpi∏a 1 stycznia 1976 roku, wtedy to RzZA sta∏ si´ Przedsi´biorstwem Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” i ponownie poddany
po∏àczeniu, wraz z innymi tego typu przedsi´biorstwami w kraju, w Zjednoczenie „Cefarm”.
1 stycznia 1982 roku zjednoczenie zosta∏o przekszta∏cone w Zrzeszenie
PZF „Cefarm” a 30 maja 1989 roku definitywnie rozwiàzane.
Jako samodzielne przedsi´biorstwo paƒstwowe, PZF „Cefarm”
w Rzeszowie przetrwa∏ do chwili wydania zgody na prywatyzacj´ przez
Ministerstwo Skarbu Paƒstwa, co nastàpi∏o w roku 2000.
Od 1 stycznia 2001 roku przedsi´biorstwo to funkcjonowa∏o jako CEFARM
RZESZÓW S.A.
Do chwili wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku o dzia∏alnoÊci gospodarczej, na terenie Podkarpacia (ówczesne województwa kroÊnieƒskie, przemyskie i rzeszowskie a tak˝e tarnobrzeskie, którego przewa˝ajàca cz´Êç obszaru wesz∏a w sk∏ad województwa podkarpackiego) brak
by∏o innych ni˝ PZF „Cefarm”, jednostek organizacyjnych, których dzia∏alnoÊç
by∏aby zwiàzana z hurtowym zaopatrzeniem farmaceutycznym.
W nowej rzeczywistoÊci politycznej i gospodarczej, wraz z odradzajàcymi
si´ w ca∏ej gamie form w∏asnoÊci, prywatnymi aptekami, równie˝ hurt
farmaceutyczny, organizowany przez ró˝ne jednostki gospodarcze, uzyska∏
mo˝liwoÊç pracy.
Oprócz ˝ywio∏owo organizowanych aptek, powstawa∏y te˝ jednostki
zaopatrzenia hurtowego. W dniu 13 stycznia 1993 roku na ówczesnym obszarze dzia∏ania Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej dzia∏a∏o 17 takich
przedsi´biorstw.
Woj. kroÊnieƒskie:
Hurtownia Leków i Sprz´tu Medycznego „Inmar-Med.” Krosno
Hurtownia Leków “Medicines” Jas∏o
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Hurtownia Ârodków Farmaceutycznych i Opatrunków Jas∏o
Hurtownia Farmaceutyczna „Pigu∏a” Sanok
Woj. przemyskie:
Hurtownia Farmaceutyczna Sp. z o.o. im. J. Piwoƒskiego- Jaros∏aw
Woj. rzeszowskie:
Hurtownia Leków „Farmaceutyk”– Rzeszów,
Hurtownia Farmaceutyczna „Pol-Lek” s.c. Rzeszów
Hurtownia Farmaceutyczna „Farmakon” SJ ¸aƒcut
Hurtownia Farmaceutyczna Rzeszowskich Zak∏adów Farmaceutycznych „Polfa”
Rzeszów
Hurtownia Leków i Sprz´tu Medycznego „Medifarm”, Eksport-Import Rzeszów
Hurtownia Farmaceutyczna S.C. Agencja Handlowo-Us∏ugowa „Euromed”
Rzeszów
Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe „Agrokop” Sp. z o.o.
Hurtownia Farmaceutyczna „Carbo” Rzeszów
Hurtownia Farmaceutyczna Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowe
„Integral” Rzeszów
Hurtownia Farmaceutyczna „I-Pharm” Sp. z o.o. Mielec
Hurtownia Farmaceutyczna „Farmalux” s.c. Mielec
Hurtownia Farmaceutyczna „Salimex” Sp. z o.o., Rani˝ów ko∏o Rzeszowa
PZF „Cefarm” Rzeszów
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Problemy
Hurtu Farmaceutycznego na Podkarpaciu
w drugiej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych
Wybrana na VI Zjeêdzie Delegatów Podkarpackiej Okr´gowej Izby
Aptekarskiej (24 paêdziernika 1995 roku) Rada Aptekarska powo∏a∏a pi´ç
komisji problemowych i dyskutowa∏a nad powo∏aniem szóstej, do spraw
hurtowni farmaceutycznych ale decyzj´ od∏o˝y∏a do planowanego spotkania
Prezydium PORA z kierownikami i przedstawicielami prywatnych hurtowni.
Problem hurtowni farmaceutycznych i ich dzia∏ania narasta∏ ju˝ w okresie
pracy poprzedniej kadencji w∏adz izb aptekarskich. Przede wszystkim s∏aboÊç
kapita∏owa wi´kszoÊci tworzonych w sposób nienormowany jednostek, nie
pozwala∏a na pe∏ne zaopatrzenie w Êrodki farmaceutyczne wszystkich
ch´tnych aptek, dochodzi∏y te˝ problemy z transportem. Innym problemem,
poruszanym na forum Naczelnej Rady Aptekarskiej i Krajowego Inspektora
Farmaceutycznego (ówczeÊnie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia)
by∏a sprawa organizowania przez du˝e podmioty gospodarcze, zajmujàce
si´ obrotem hurtowym Êrodkami farmaceutycznymi i materia∏ami medycznymi, Biur Handlowych zbierajàcych zamówienia na wysy∏k´ leków.
Otwierane przez hurtownie spoza terenu Podkarpacia, biura handlowe
obs∏ugiwa∏y rejony daleko po∏o˝one od hurtowni macierzystej, która przesy∏a∏a do nich leki celem dostarczenia do aptek. Tworzone przy biurach magazyny, gdzie przepakowywano leki i przechowywano je, by∏y poza mo˝liwoÊcià
kontroli co stwarza∏o ryzyko niew∏aÊciwego sk∏adowania i wydawania leków.
Chocia˝ problem ten w niewielkim ale jednak widocznym stopniu równie˝
na terenie Podkarpacia dotyka∏ bezpoÊrednich odbiorców, czyli aptek, PORA
w ca∏ej rozciàg∏oÊci popiera∏a stanowisko przyj´te przez Naczelnà Rad´
Aptekarskà. Samorzàd aptekarski ca∏kowicie godzi∏ si´ z warunkami wydawania koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych i postulowa∏
o precyzyjne okreÊlanie miejsca przeznaczonego na sk∏adowanie, przepakowywanie i wydawanie Êrodków farmaceutycznych i materia∏ów medycznych
a nie wskazywanie jedynie siedziby podmiotu prowadzàcego. Innymi
zagadnieniami wyst´pujàcymi w pracy hurtowni farmaceutycznych w tamtym okresie by∏y:
- weryfikacja koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych przez
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej do 30 maja 1996 roku w celu
wyeliminowania koncesji sfa∏szowanych;
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- zachowanie specjalnych warunków przy prowadzeniu importu docelowego
oraz obrocie lekami psychotropowymi;
- sprzeda˝ leków do obrotu pozaaptecznego (a nawet detalicznego osobom
nieupowa˝nionym) a tym samym koniecznoÊç sprawdzania posiadanych
zezwoleƒ i ograniczania sprzeda˝y do dopuszczonego wykazu leków;
- sprawdzanie wydawanych przez hurtownie faktur w tym zgodnoÊci drukowanych na fakturach serii i dat wa˝noÊci z takimi samymi parametrami na
opakowaniach dostarczanych do aptek leków;
- ∏àcznoÊç hurtowni ze swoimi odbiorcami przy wykorzystaniu sieci komputerowych;
- zró˝nicowanie cen hurtowych leków dla odbiorców.
Oprócz tych zagadnieƒ by∏o równie˝ kilka powa˝nych uchybieƒ w pracy,
co dawa∏o powody do niepokoju tak prezydium izby aptekarskiej jak i odbiorcom leków. W tej sytuacji Prezydium PORA zwo∏a∏o zapowiadane ju˝ wczeÊniej
spotkanie w∏aÊcicieli, wspó∏w∏aÊcicieli i kierowników prywatnych hurtowni
farmaceutycznych.
W spotkaniu uczestniczyli Wojewódzki Inspektor Nadzoru Farmaceutycznego w Rzeszowie mgr farm. Zofia Kus-Malec oraz cz∏onek Prezydium
Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Adam Podolski zajmujàcy si´ sprawami
hurtowni farmaceutycznych w Radzie Naczelnej.
Mgr A. Podolski zaznajomi∏ obecnych z sytuacjà hurtowni znajdujàcych
si´ na terenie ca∏ego kraju. G∏ównà uwag´ zwróci∏ na dzia∏anie nowo
otwieranych hurtowni typowo aptecznych. W dniu spotkania w ca∏ej Polsce
pracowa∏o ponad dziewi´çset jednostek zaopatrzenia hurtowego, w tym tylko
dziesi´ç hurtowni farmaceutycznych, których w∏aÊcicielami byli aptekarze.
Hurtownia tworzona przez aptekarzy i dla aptekarzy, a taka by∏a idea
powstawania tych placówek, dawa∏a przede wszystkim zmniejszenie wysokoÊci mar˝ narzucanych na Êrodki farmaceutyczne, usprawnienie dostarczania
towarów do zrzeszonych aptek oraz pozostawienie wypracowanych zysków
dla akcjonariuszy, co niewàtpliwie wzmacnia∏o finansowo przede wszystkim
apteki.
W wyniku spotkania, zamiast powo∏ania komisji PORA do spraw hurtowni
farmaceutycznych, zrodzi∏a si´ koncepcja powo∏ania samodzielnej
aptekarskiej hurtowni farmaceutycznej na terenie Podkarpacia. G∏ównym
pomys∏odawcà, or´downikiem i osobà najmocniej zaanga˝owanà w ide´
tworzenia hurtowni dla aptekarzy, w∏aÊcicieli swych placówek by∏a doktor
nauk farmaceutycznych Barbara Sp∏awiƒska, w owym czasie wiceprezes
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie.
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Powstanie Hurtowni
Pierwsza hurtownia farmaceutyczna w Polsce, którà za∏o˝yli i prowadzili
aptekarze powsta∏a w roku 1994, na koniec roku 1998 takich hurtowni by∏o 19.
Podkarpacka Hurtownia Aptekarska powsta∏a jako pi´tnasta spó∏ka
aptekarska w Polsce.
W wyniku spotkania w∏aÊcicieli, wspó∏w∏aÊcicieli
i kierowników hurtowni farmaceutycznych pracujàcych na terenie dzia∏ania Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w dniu 14 maja 1996 roku,
Prezydium PORA zaproponowa∏o zorganizowanie
spotkania aptekarzy zainteresowanych tworzeniem
hurtowni aptekarskiej. Na takim spotkaniu mia∏y
zostaç przedstawione mo˝liwoÊci, rozwiàzania ju˝
istniejàcych hurtowni i warunki organizowania tego
typu przedsi´wzi´cia.
Kolejnym posiedzeniem Prezydium PORA, na którym poruszono temat
tworzenia hurtowni aptekarskiej by∏o spotkanie w dniu 23 czerwca 1996
roku. Na posiedzeniu tym mgr farm. Jerzy Fila przedstawi∏ zebranym konkretnà
mo˝liwoÊç zorganizowania hurtowni farmaceutycznej, której w∏aÊcicielami
byliby cz∏onkowie Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Wzorujàc si´
na statucie przes∏anym przez Kieleckà OIA, zosta∏ opracowany statut, na
podstawie którego mog∏aby dzia∏aç hurtownia Podkarpackiej OIA –
w za∏o˝eniu tak mia∏o to brzmieç. Osoby zaanga˝owane w organizacj´
hurtowni poszukiwa∏y lokalu, który spe∏nia∏by wymogi stawiane przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny i Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà. W drugim pó∏roczu 1996 roku
dzia∏ania POIA doprowadzi∏y do powstania Komitetu Za∏o˝ycielskiego hurtowni aptekarskiej, na którego czele stanà∏ mgr farm
Waldemar Joƒczyk (fot.).
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W dniu 9 stycznia 1997 roku mgr W. Joƒczyk na posiedzeniu Prezydium
PORA poinformowa∏ o stanie prac nad organizacjà hurtowni, o konkretnej jej
lokalizacji i przewidywanym terminie podpisania umowy notarialnej spó∏ki
aptekarskiej.
22 lutego 1997 roku, w kancelarii notarialnej notariusza J. Pos∏usznego
w Rzeszowie podpisano akt notarialny – umow´ spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià na czas nieograniczony. Spó∏ka przyj´∏a nazw´: Podkarpacka
Hurtownia Aptekarska Spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià; siedzibà
spó∏ki by∏ (i jest do tej chwili) Rzeszów, ulica Boya ˚eleƒskiego 2.
W dniu 28 lutego 1997 roku Podkarpacka Hurtownia Aptekarska zosta∏a
wpisana do rejestru Sàdu Rejonowego w Rzeszowie Wydzia∏ V Gospodarczy.
W tamtym okresie spó∏ka liczy∏a 126 udzia∏owców, których reprezentowa∏o
trzech cz∏onków zarzàdu: Waldemar Joƒczyk, El˝bieta Tràd i Kazimierz
Wo∏oszyn. Z chwilà zaistnienia jako podmiot gospodarczy, reprezentujàcy
aptekarzy zarzàd wystàpi∏ do Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej o nadanie
koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i takà koncesj´ otrzyma∏
w dniu 27 marca 1997 roku. Koncesja z numerem FAH/1351/97 podpisana
zosta∏a przez Krajowego Inspektora Farmaceutycznego Wojciecha Kuêmierkiewicza.
SCHEMAT PODKARPACKIEJ HURTOWNI APTEKARSKIEJ SP Z O.O.
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Zgodnie ze statutem, to w∏aÊciciele hurtowni decydowali i decydujà o sposobie funkcjonowania spó∏ki poprzez swój g∏os na Zgromadzeniu Udzia∏owców, które jest najwy˝szà w∏adzà. Sta∏y nadzór nad dzia∏alnoÊcià
sprawowa∏a Rada Nadzorcza, na co dzieƒ pracowa∏ Zarzàd Spó∏ki.
Od poczàtku podj´cia dzia∏alnoÊci, PHA zosta∏a w∏àczona do Unii Hurtowni Aptekarskich APOFARM GROUP Sp. z o.o.

Szkolenie aptekarzy

Dewizà Spó∏ki od poczàtku dzia∏alnoÊci by∏o „staç
si´ jeszcze bardziej konkurencyjnym i poszukiwanym
partnerem na lokalnym
rynku farmaceutycznym”
farmaceutycznym”.
Zasi´g dzia∏ania PHA
obejmowa∏ województwa
podkarpackie i ma∏opolskie,
dokàd transport hurtowni
dociera∏ dwa razy dziennie.
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Grupa Apofarm

Miejsce dzia∏alnoÊci
35-105 Rzeszów ul. Tadeusza Boya-˚eleƒskiego 2
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Kto by∏ kim w „Naszej Hurtowni”
Zarzàd Spó∏ki 22.II.1997
Waldemar Joƒczyk – Cz∏onek Zarzàdu
Maria Krzysztyniak – Cz∏onek Zarzàdu
Bo˝ena Polityƒska – Cz∏onek Zarzàdu
Zarzàd Spó∏ki 31.XII.1999
Waldemar Joƒczyk – Prezes Zarzàdu (od 4.IV.1997)
El˝bieta Tràd – Cz∏onek Zarzàdu / G∏ówny Ksi´gowy(od1.X.1998)
Kazimierz Wo∏oszyn – Cz∏onek Zarzàdu (od 5.V.1999)
Renata Hycka – cz∏onek Zarzàdu (od 2.X.1999)
Zarzàd Spó∏ki 31.XII.2001
Waldemar Joƒczyk – Prezes Zarzàdu
Jerzy Fila – Cz∏onek Zarzàdu / Kierownik Hurtowni
El˝bieta Tràd – Cz∏onek Zarzàdu / G∏ówny Ksi´gowy
Renata Hycka – Cz∏onek Zarzàdu
Rada Nadzorcza 31.XII. 2002 roku
Jan Kielar – Przewodniczàcy Rady Nadzorczej
Stanis∏awa Go∏´biewska – Zast´pca Przewodniczàcego RN
Roman Barleski – Sekretarz Rady Nadzorczej
Krystyna Gross-Krasnowska – Cz∏onek RN
Tadeusz Biernat - Cz∏onek RN
Zarzàd Spó∏ki 31.XII.2002 roku
Waldemar Joƒczyk – Prezes Zarzàdu
El˝bieta Tràd – Zast´pca Prezesa Zarzàdu
Renata Hycka – Cz∏onek Zarzàdu
Jerzy Fila – Cz∏onek Zarzàdu
Zarzàd PHA Sp. z o.o. 2003 rok
Waldemar Joƒczyk – Prezes Zarzàdu
Jerzy Fila – Cz∏onek Zarzàdu / Kierownik Hurtowni
El˝bieta Tràd – Cz∏onek Zarzàdu / G∏ówny Ksi´gowy
Renata Hycka – Cz∏onek Zarzàdu
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Zarzàd PHA Sp. z o.o. 19 czerwca 2005 roku
Waldemar Joƒczyk – Prezes Zarzàdu
El˝bieta Tràd – Zast´pca Prezesa ds. Ekonomicznych- G∏ówny Ksi´gowy
Jerzy Fila – Cz∏onek Zarzàdu- Kierownik Hurtowni
Renata Hycka – Cz∏onek Zarzàdu- Ksi´gowa
Rada Nadzorcza 31.XII.2005
Jan Kielar – Przewodniczàcy Rady
Barbara Sawka
Tadeusz Biernat
Krystyna Gross-Krasnowska
Stanis∏awa Go∏´biewska
Franciszek Krupa
Henryk Chmielik
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Zarzàd Spó∏ki 31.XII.2005
Waldemar Joƒczyk – Prezes Zarzàdu
Jerzy Fila – Cz∏onek Zarzàdu / Kierownik Hurtowni
El˝bieta Tràd – Cz∏onek Zarzàdu / G∏ówny Ksi´gowy
Renata Hycka – Cz∏onek Zarzàdu
Reprezentacja Spó∏ki APTEKARZ
19 marca 2006 roku
RADA NADZORCZA:
Lublin – Józef So∏uch – Przewodniczàcy
Kazimierz Belniak
Alicja Doraczyƒska-Szopa
Romuald Godlewski
Tadeusz Kleszarski
Andrzej Kot
Anna Star´ga
Rzeszów – Jan Kielar – Zast´pca Przewodniczàcego
Franciszek Krupa – Sekretarz
Tadeusz Biernat
Henryk Chmielik
Stanis∏awa Go∏´biewska
Krystyna Gross-Krasnowska
Barbara Sawka
Reprezentacja spó∏ki APTEKARZ
Lublin – Krzysztof Szali∏ow – Zast´pca Prezesa Zarzàdu
Rzeszów – Waldemar Joƒczyk – Prezes
Jerzy Fila – Cz∏onek Zarzàdu

Sala konferencyjna
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NAGRODY
q 4.X.2001 List gratulacyjny dla jednej z trzech najsympatyczniejszych hurtowni farmaceutycznych w Polsce wybranych w badaniu ankietowym
„Farmaskop 2000-2001” przeprowadzonym przez IMS Poland
q 2001 Tytu∏ „Gazele Biznesu” przyznany przez Dziennik „Puls Biznesu” za
okres 1998-2000
q 26.X.2001 Medal za Zas∏ugi dla Aptekarstwa
Podkarpacia przyznany przez Kapitu∏´ Medalu
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Rzeszowie
q IV.2004 Medal Europejski jako docenienie zas∏ug
za sprzeda˝ hurtowà wyrobów farmaceutycznych w dziedzinie us∏ug
q 2005 „Gazele Biznesu”
q 25.IV.2007 „Mocni wizerunkiem” g∏ówna
nagroda w konkursie organizowanym przez
Zak∏ad PR Wy˝szej szko∏y Informatyki i Zarzàdzania w Rzeszowie, Radio Rzeszów S.A. oraz
Super NowoÊci za aktywne wsparcie organizacji
charytatywnych
q 3.X.2007 Tytu∏ „Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci
Aptekarstwa Polskiego” przyznany przez
Naczelnà Rad´ Aptekarskà na wniosek
Podkarpackiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w Rzeszowie
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Nie tylko codzienna praca...
Rytro

Zakopane

Masso Corto (2004 r.)
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Kalendarium
q 22.II.1997 akt notarialny sporzàdzony w KN w Rzeszowie not. J. Pos∏uszny
q 28.II.1997 wpis do rejestru Sàdu Rejonowego w Rzeszowie Wydzia∏ V
Gospodarczy
q 27.III.1997 koncesja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
q 6.V.1997 zezwolenie na obrót hurtowy Êrodkami psychotropowymi grup
III-P i IV-P
q 4.VII.1997 wystawienie pierwszej faktury
q 17.I.1998 Zgromadzenie Wspólników
q 17.IV.1999 Walne Zgromadzenie Wspólników
q XII.1999 zakup budynku mieszczàcego biura i magazyny hurtowni
q 11.XII.2000 zezwolenie na obrót hurtowy Êrodkami odurzajàcymi grup
I-N, II-N oraz substancjami psychotropowymi grup II-P,III-P, IV-P oraz
prekursorami grupy I-R
q zezwolenie na import docelowy leków
q IX.2001 rozpocz´cie rozbudowy budynku do osiàgni´cia powierzchni
ca∏kowitej 2 400 m
q 27.IV.2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników IX.2002 zakup
dwóch hal wraz z dzia∏kà sàsiadujàcych z budynkiem hurtowni
q 2003 nadbudowa 3-go pi´tra budynku hurtowni
q 11.XII.2005 podj´cie uchwa∏ przez udzia∏owców Podkarpackiej Hurtowni Aptekarskiej Sp. z o.o. oraz Przedsi´biorstwem
Zaopatrzenia Farmaceutycznego i Medycznego Aptekarz S.A. o po∏àczeniu
dzia∏alnoÊci obu spó∏ek
q 2.II.2006 decyzja UOKiK w sprawie wydania zgody na dokonanie koncentracji spó∏ek
q 2.II.2006 postanowienie sàdu rejestrowego w sprawie po∏àczenia spó∏ek
q 7.II.2006 wybory Przewodniczàcego, Zast´pcy Przewodniczàcego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz powo∏anie Zarzàdu
q 14.II.2006 zmiana koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
q 27.II.2006 uaktualnienie pozwolenia na obrót substancjami psychotropowymi i Êrodkami odurzajàcymi
q 19.III.2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udzia∏owców Hurtowni
Aptekarz Sp. z o.o. Lublin.
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Zatrudnienie
31.XII.1998 spó∏ka zatrudnia 46 osób
31.XII.1999 spó∏ka zatrudnia 68 osób
31.XII.2000 spó∏ka zatrudnia 78 osób
31.XII.2001 spó∏ka zatrudnia 89 osób
31.XII.2004 spó∏ka zatrudnia 155 osób
31.XII.2005 spó∏ka zatrudnia 159 osób

Zespó∏ Magazynów
Leków
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