
A
PO

TH
EC

A
R

IU
S 

- 
B

IU
LE

TY
N

 Ś
IA

 W
 K

AT
O

W
IC

A
C

H

70

 Kierownik Biura ŚIA

• Barbara WASIAK
Prowadzi w szczególności: komputerowy 
rejestr członków i aptek, rejestracje człon-
ków, prawa wykonywania zawodu oraz 
kontakt w sprawach bieżących.
Tel.: (32) 608 97 62

E-mail: wasiak.barbara@farmacja.pl
Gadu-Gadu: 7588393
Tlen: wasiak-barbara@tlen.pl
Skype: wasiak-barbara

 Zastępca Kierownika Biura ŚIA

• Katarzyna SZYMAłA
Prowadzi w szczególności: przyjmowanie 
dokumentów na opiniowanie kierowników, 
przygotowywanie i obsługa posiedzeń,  
korespondencję biura Izby oraz kontakt 
w sprawach bieżących.
Tel.: (32) 608 97 61
E-mail: szymala.katarzyna@farmacja.pl

Gadu-Gadu: 8527268
Tlen: szymala-katarzyna@tlen.pl
Skype: szymala-katarzyna

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
• dr farm. Stanisław PIECHULA
Kontakt przez biuro Izby lub w sprawach 
pilnych:
Tel.: (32) 738 10 10
Fax: (32) 738 10 11
E-mail: piechula.stanislaw@farmaceuta.pl

Wiceprezes ds. prawnych 
• mgr farm. Anna ŚLIWIŃSKA

Kontakt przez biuro Izby.

Wiceprezes ds. nauki i szkoleń 
• dr farm. Piotr BRUKIEWICZ
Kontakt przez biuro Izby.

Wiceprezes ds. aptek szpitalnych 
• mgr farm. Beatrycze 

RADLAŃSKA-PIąTEK
Kontakt przez biuro Izby.

Wiceprezes ds. organizacyjnych 
• mgr farm. Piotr KLIMA
Kontakt przez biuro Izby.

Biuro Śląskiej Izby Aptekarskiej

Godziny otwarcia:
poniedziałek - godz. 11:00 - 18:00
wtorek - piątek - godz. 8:00 - 15:00
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PTEKI POLSKIE
przy Śląskiej Izbie Aptekarskiej

Osoby prowadzące naszą Korporację w Śląskiej Izbie Aptekarskiej:

Beata KONIECZNY
Kom.: 668 220 317
Tel.: (32) 608 97 57
Fax: (32) 608 97 69
E-mail: konieczny.beata@farmacja.pl
Tlen: konieczny-beata@tlen.pl
Skype: konieczny-beata Krzysztof MAŃKA

Kom.: 668 220 318
Tel.: (32) 608 97 58
Fax: (32) 608 97 69

E-mail: manka.krzysztof@farmacja.pl
Tlen: manka-krzysztof@tlen.pl

Skype: manka-krzysztof
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Współpracownicy:

Prawnik ŚIA 
• mec. Krystian SZULC
Prowadzi sprawy Izby i udziela porad praw-
no - podatkowych dla Członków Izby, do-
tyczących tematyki farmaceutycznej oraz 
problemów związanych z prowadzeniem 
aptek. Przyjmuje Członków w czwartki 
od 10.00 do 14.00. Porady telefoniczne

wyłącznie przy braku osób umówionych w Izbie. Proszę o 
wcześniejsze ustalanie spotkań.
Tel.: (32) 608 97 65
E-mail: szulc.krystian@farmacja.pl
Gadu-Gadu: 6490601
Tlen: szulc-krystian@tlen.pl
Skype: szulc-krystian

Doradca podatkowy 
• mgr Ewa KłODA
Prowadzi księgi rachunkowe Izby. 
Udziela porad dla Członków Izby z te-
matyki prawa podatkowego związane-
go z prowadzeniem aptek. Przyjmuje 
Członków Izby oraz udziela porad tele-
fonicznych w czwartki od 9.00 do 12.00.

Tel.: (32) 608 97 64 lub przez biuro Izby.
E-mail: kloda.ewa@farmacja.pl

Kierownik działu Informacji i Szkoleń
• mgr inż. Lech WRÓBLEWSKI
Prowadzi w szczególności: szkolenia far-
maceutów, biuletyn Apothecarius, grafika, 
kontakty z firmami, zakładanie kont 
e-mailowych, konserwacja komputerów  
i oprogramowania w Izbie, sprawy tech-
niczne, aktualizacja strony WWW.

Tel.: (32) 608 97 67, kom. 668 220 478
E-mail: wroblewski.lech@farmacja.pl
Gadu-Gadu: 1855885
Tlen: wroblewski-lech@tlen.pl
Skype: wroblewski-lech

Kierownik 
działu Ekonomicznego

Zastępca Kierownika 
działu Ekonomicznego

• mgr Dorota HAPETA
Prowadzi w szczególności: składki,  
sekretariat Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej i Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego, odznaczenia, szko-
lenia oraz kontakt w sprawach bieżących.
Tel.: (32) 608 97 66
E-mail: hapeta.dorota@farmacja.pl

Tlen: hapeta-dorota@tlen.pl
Skype: hapeta-dorota
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25.02.2011r. - KATOWICE - godz. 9:00 - 11:00
Śląska Izba Aptekarska, ul. Kryniczna 15

Temat: „Klasyfikacje wyrobów medycznych, opatrunki”
Wykładowca: Marek Mazurkiewicz

Ilość punktów: 2 edukacyjne „miękkie”

Organizator: Śląska Izba Aptekarska - mgr farm. Beatrycze Radlańska - Piątek
Sponsor: Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o.

26.02.2011r. - KATOWICE - godz. 9:00 - 12:00
Śląska Izba Aptekarska, ul. Kryniczna 15

Temat: „Psychologia zachowań konsumenckich, czyli pacjent w aptece”
Wykładowca: mgr farm. Grzegorz Maćczak

Ilość punktów: 2 edukacyjne „miękkie”

Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz

03.03.2011r. - MIKOłÓW - godz. 19:00
Miejski Dom Kultury w Mikołowie, ul. Rynek 19

Temat: „Witaminy. Hiperwitaminoza i awitaminoza. Preparaty wielowitaminowe i odżywki”
Wykładowca: dr n. farm. Robert Rochel 

Ilość punktów: 2 edukacyjne „miękkie”

Sponsor: ADVISER Finanse & Ubezpieczenia GROUP, DELFARMA Sp. z o.o.
Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz

09.03.2011r. - KATOWICE - godz. 17:30
Hotel Qubus Prestige w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13

Temat: „Indywidualne spojrzenie na problem wspomagania leczenia otyłości i nadwagi. 
Komunikacja z pacjentem”
Wykładowca: prof. nadzw. Barbara Zahorska-Markiewicz 

Ilość punktów: 2 edukacyjne „miękkie”

Sponsor: Grupa NeoArt PR & Events oraz Omega Pharma
Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz

dr farm. Piotr Brukiewicz
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12.03.2011r. - KATOWICE - godz. 10:00 - 15:00
Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 2

Temat: „Farmakoterapia bólu”
Wykładowca: dr Radosław Marciniak

Ilość punktów: 5 edukacyjnych „twardych”

Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz
 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

23.03.2011r. - KATOWICE - godz. 17:30
Hotel Qubus Prestige w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13

Temat: „Postępy w leczeniu chorób przewlekłych - współpraca lekarzy i farmaceutów”
Wykładowca: prof. nadzw. dr hab. med. Artur Mamcarz

Ilość punktów: 2 edukacyjne „miękkie”

Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz
Sponsor: Grupa NeoArt PR & Events oraz Sanofi Aventis

30.03.2011r. - KATOWICE - godz. 11:30
Dom Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a

Temat: „Nanoformy jako nośniki substancji leczniczych”
Wykładowca: prof. dr hab. n. farm. Edmund Sieradzki 

Ilość punktów: 2 edukacyjne „miękkie”

Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz

20.04.2011r. - KATOWICE - godz. 9:00
Śląska Izba Aptekarska, ul. Kryniczna 15

Temat: „Kontrola aptek woj. śląskiego przez Państwową Inspekcję Pracy”
Wykładowca: mgr Adam Chłond - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Ilość punktów: 2 edukacyjne „miękkie”

Organizator: Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Piotr Brukiewicz

21.04.2011r. - KATOWICE - godz. 11:00
Śląska Izba Aptekarska, ul. Kryniczna 15

Temat: „Bionastępcze produkty lecznicze”
Wykładowca: dr n. farm. Leszek Borkowski

Ilość punktów: 2 edukacyjne „miękkie”
Sponsor: Sandoz Polska Sp. z o.o.
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mec. Krystian Szulc

Narzucone polskim przedsiębiorcom jedno-
stronnie uciążliwe warunki sprzedaży leków, 
za pośrednictwem tak zwanych niezależnych 
agentów, są przejawem monopolistycznej po-
zycji tej firmy w zakresie niektórych leków, co 
umożliwi jej dyktowanie warunków podmio-
tom zależnym od dostaw z tej firmy.

Już w p. I pp. 7 zawarto, niezgodne moim 
zdaniem z obowiązującym w Polsce prawem, 
zobowiązanie klienta do akceptacji nieznanych 
mu Ogólnych Warunków Sprzedaży. Biorąc 
pod uwagę fakt, że Astra może w każdej chwili, 
a informacja o tym nie będzie doręczana klien-
towi, a tylko zamieszczana na stronie i dostępna 
u niezależnych agentów, co moim zdaniem naru-
sza prawa niezależnych przedsiębiorców jakim 
są podmioty gospodarcze prowadzące apteki.

Narzucona procedura odbioru towaru  
p. V pp. 10 (w obecności akwizytora) też może 
być uznana za zbytnio uciążliwą dla klienta. 
Można sobie wyobrazić odbiór 100 produktów 
co trwa ok. godziny, a kierowca czeka. Nie 
zawsze jest też odpowiednia liczba personelu 
w aptece.

W dniu 29 marca 2011 roku dokonano 
zmiany OWS w zakresie płatności. Punkt 11 
aneksu, który uprawnia dostawcę do wstrzy-
mania dostaw w każdym przypadku zwłoki 
w zapłacie, uważam, że jest sprzeczny z pra-
wem i może narazić na niebezpieczeństwo 
polskich pacjentów. Brak obowiązku poin-
formowania klienta o braku płatności (wezwa-
nie do zapłaty) co jest standartową praktyką 
w stosunkach gospodarczych i np.: wymaga-
ne jest przed wszczęciem sporu sądowego aby 
nie został on uznany za przedwczesny i może 

doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia 
pacjentów gdyż leki dostarczane przez Astrę 
są nie do zastąpienia, a procedura zamawiania 
w innej aptece musi potrwać.

W znanym mi przypadku apteka pomył-
kowo przesłała należność za fakturę Astry do 
innej hurtowni, po czym dalej terminowo re-
gulowała faktury Astry. Nagle wstrzymano do-
stawę, a pacjent chory na astmę został pozba-
wiony leku i nie miał możliwości jego nabycia 
gdzie indziej.

W najbliższym czasie Śląska Izba Aptekar-
ska dokona zgłoszenia tego problemu odpo-
wiednim instytucjom.

Z poważaniem

Radca Prawny Śląskiej Izby  
mec. Krystian Szulc

fot. sxc.hu
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dr farm. Stanisław Piechula
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Szanowni Członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej

Decyzją Rady naszej Izby, jak i za zgo-
dą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej (OROZ) oraz Przewod-
niczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego 
(OSA), postanowiliśmy informacyjnie, jak 
i ku przestrodze, prezentować Członkom 
naszej Izby prawomocne wyroki Okrę-
gowego Sądu Aptekarskiego w różnych 
sprawach.

Sprawy takie są wnoszone do Rzeczni-
ka przez Radę Izby na wniosek osób, które 
przysyłają do Izby różne dowody łama-
nia prawa, przez pacjentów aptek, Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, 
jak i inne osoby, gdyż sprawę do Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej może 
wnieść każdy.

Każda taka sprawa po rozpatrzeniu 
przez Rzecznika (jeżeli nie zostanie umo-
rzona) trafia do Okręgowego Sądu Apte-
karskiego w celu orzeczenia wnioskowa-
nej kary, którą może być upomnienie (na 

1 rok), nagana (na 2 lata), zawieszenie prawa 
wykonywania zawodu lub jego odebranie.

Ukaranemu przysługuje odwołanie 
się do Naczelnego Sądu Aptekarskiego, 
a w sprawach o zawieszenie lub odebranie 
prawa wykonywania zawodu także dalej 
do sądu powszechnego.

Przybliżając Państwu prace OROZ 
i OSA, prezentujemy wybrane orzeczenia 
OSA.

Zwracam jednak szczególną uwagę na 
fakt, że z prezentowanych wyroków zo-
stały usunięte dane personalne, jak i inne 
szczegóły, które mogłyby personalizować 
sprawę. Zostały one także skrócone oraz 
częściowo zmienione, jednak starałem się, 
by pozostało w nich to, z czym moim zda-
niem powinni Państwo się zapoznać.

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Stanisław Piechula
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Sprawa ASFF S - 14/10

ORZECZENIE

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowi-
cach w składzie … po rozpoznaniu w dniu 
… w Katowicach na rozprawie przy udziale 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej sprawy przeciwko farmaceucie 
obwinionego o: 

• dopuszczenie się w miesiącach … sprzeda-
ży produktu leczniczego Acatar Acti-Tabs 
w ilościach hurtowych

orzeka:

• uznaje obwinioną winną zarzucanego jej 
czynu i za to skazuje na karę nagany, 

• kosztami postępowania w kwocie ... złotych 
obciąża obwinioną.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z … Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej zwrócił się do Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego w Katowicach o ukaranie 
mgr farm. … obwinionej o dopuszczenie się 
w miesiącach … sprzedaży produktu lecznicze-
go Acatar Acti-Tabs w ilościach hurtowych.

W toku postępowania Okręgowy Sąd Apte-
karski ustalił następujący stan faktyczny:

Pismem z dnia … Śląski Wojewódzki In-
spektor Farmaceutyczny w Katowicach zawia-
domił Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej przy Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Kato-
wicach o wynikach kontroli przeprowadzonej 
w dniu … w aptece ... W wyniku przeprowadzo-
nej kontroli ustalono, że w w/w aptece w roku 
… nastąpił znaczny wzrost sprzedaży produktu 
leczniczego Acatar Acti-Tabs, który był wy-
dawany pacjentom jednorazowo w ilościach 
znacznie przekraczających zapotrzebowanie 
indywidualnego pacjenta. W tym okresie miała 
miejsce sytuacja kiedy jednorazowo pacjento-
wi wydano 46 opakowań produktu lecznicze-
go Acatar Acti-Tabs x 12, ponadto 6 pacjentom 

wydano po 10 opakowań, 3 pacjentom po 20 
opakowań, a dwukrotnie wydano pacjentom po 
50 opakowań . 

W tym roku dokonano również „przesunię-
cia magazynowego” 1886 opakowań w/w wy-
mienionego produktu leczniczego do punktu 
aptecznego w …, którego kierownikiem była 
mgr farm. …, co w ocenie rzecznika również 
można uznać za sprzedaż hurtową.

W roku … do apteki … zakupiono łącznie 
12670 opakowań produktu leczniczego Acatar 
Acti-Tabs natomiast wydano 10764.

Po zapoznaniu się z zawiadomieniem i za-
łączoną dokumentacją, rzecznik wszczął po-
stępowanie wyjaśniające w ramach którego, 
przedstawił zarzuty kierownikowi apteki mgr 
farm. oraz wysłuchał wyjaśnień w sprawie na-
ruszenia przepisów detalicznego obrotu pro-
duktami leczniczymi. 

Na okoliczność przedstawionych zarzutów 
mgr farm. złożyła wyjaśnienia, w których nie 
przyznała się do zarzucanego jej czynu. 

W ocenie kierownika apteki sprzedaż pro-
duktu leczniczego Acatar Acti-Tabs zwiększyła 
się w wyniku kampanii reklamowej producenta, 
dlatego też wzrost popytu nie wzbudził jej podej-
rzeń. Z wyjaśnień obwinionej wynika, iż pacjenci 
znacznie zapotrzebowanie na w/w produkt lecz-
niczy argumentowali planowanymi wyjazdami 
zagranicznymi lub też potrzebą zwiększenia swej 
wydajności w pracy. Kierownik apteki zazna-
czyła również, że nie była jej znana treść pisma 
okólnego Inspektora Farmaceutycznego, w któ-
rym przestrzegano przed jednorazową sprzedażą 
większej ilości opakowań leków zawierających 
pseudoefedrynę, jak i nie była świadoma tego, 
że produkt ten może być nabywany w celu wy-
wołania skutków odurzających. Mgr farm. nie 
czuła się winna całemu zdarzeniu z uwagi na 
fakt, iż brak jest zarządzeń ograniczających ob-
rót tym produktem, ponadto w jej ocenie obrót 
w/w produktem nie miał charakteru hurtowego . 

W dniu … rzecznik wydał postanowie-
nie o zamknięciu postępowania wyjaśniające-
go i w dniu … skierował wniosek o ukaranie, 
z uwagi na fakt naruszenia przez mgr farm. 
art. 68 ust. 1 w związku z art. 99 ust. 1 jak 
i art. 96 ust. 4 Ustawy prawo farmaceutyczne, 
a także art. 7 i 35 Kodeksu Etyki Aptekarza 
RP. Zdaniem rzecznika kierownik apteki była 
świadoma tego, że produkt Acatar Acti-Tabs 
będzie stosowany w celu innym niż leczniczy. 
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Sąd zważył co następuje: 

Przedstawiony materiał dowodowy wskazu-
je, iż przewinienie zawodowe zostało przez mgr 
farm. popełnione, jednak obwiniona nie przy-
znała się do winy. 

Nieprzyznanie się do popełnionego czynu 
przez mgr farm. nie zmienia faktu, iż wina jej 
nie budzi wątpliwości. 

Działanie obwinionej kierowane było 
chęcią uzyskania zysku związanego z ilością 
sprzedanego produktu leczniczego, co stoi 
w oczywistej sprzeczności z przepisami pra-
wa i Kodeksem Etyki Aptekarza RP. Pełniąc 
obowiązki zawodowe obwiniona, powinna 
być świadoma tego jakie skutki może wywo-
łać środek zawierający pseudoefedrynę, spo-
żywany w znacznych ilościach. W sytuacji, 
gdy pacjent dokonuje zakupu produktu tego 
rodzaju, w ilościach przekraczających jego 
zapotrzebowanie, powinna wykazać czuj-
ność i odmówić wydania leku w takiej ilości. 
Obowiązkiem zawodowym farmaceuty jest 
również śledzenie informacji i przepisów do-
tyczących obrotu substancjami, które mogą 
mieć charakter odurzający, dlatego też uspra-
wiedliwienie, iż nie była ona świadoma skut-
ków stosowania produktu leczniczego Acatar 
Acti-Tabs  w znacznych ilościach, nie znajdu-
je tutaj zastosowania.

W ocenie Sądu na kierowniku apteki ciąży 
obowiązek kontroli obrotu produktami lecz-
niczymi sprzedawanymi w aptece, również 
w przypadku leków OTC. Dlatego też mgr 
farm. powinna była zauważyć znaczny wzrost 
obrotu produktem Acatar Acti-Tabs i zaprzestać 
sprzedaży, która nie miała charakteru sprzedaży 
detalicznej. 

W związku z powyższymi ustaleniami 
i wnioskami Sąd aptekarski zdecydował uznać 
obwinioną winną popełnionego czynu, który 
mógł narazić zdrowie i życia pacjentów przyj-
mujących w nadmiernych ilościach produkt 
leczniczy Acatar Acti-Tabs .

W przedmiotowej sprawie szczególnie na-
ganna jest postawa obwinionej, która w swych 
działaniach kierowała się celem maksymali-
zacji zysku z obrotu produktami leczniczy-
mi, bez uwzględniania skutków, które mogły 
zagrażać pacjentom.  W tej sytuacji nie ule-
ga wątpliwości, że takie zachowanie osoby 
pełniącej obowiązki zawodowe w aptece jest 

niedopuszczalne, sprzeczne z zasadami okre-
ślonymi z Kodeksie Etyki Aptekarza RP jak 
i stanowi ono naruszenie obowiązujących 
przepisów prawa.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na mocy 
art. 56 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowa-
nia w sprawach odpowiedzialności zawodowej 
farmaceutów (Dz. U. Nr 65, poz. 612)  obcią-
żając nimi mgr farm. Na koszty postępowania 
składają się wydatki związane z postępowaniem 
wyjaśniającym oraz sądowym .

Obwinionej, obrońcy oraz Okręgowemu 
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej 
przysługuje prawo złożenia odwołania od 
niniejszego orzeczenia do Naczelnego Sądu 
Aptekarskiego. Odwołanie można wnieść 
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty 
doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się 
za pośrednictwem Okręgowego Sądu Apte-
karskiego w Katowicach, składając je wraz 
z dwoma odpisami.
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Rzecznik Praw Pacjenta - koniec korespondencji.

Zakończenie korespondencji z Rzecznikiem Praw 
Pacjentów w sprawie łamania ustawowych praw  
pacjentów przy realizacji recept na leki refundowane. 
CAłOŚĆ KORESPONDENCJI w załączniku PDF. 
www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-3987.html

Nasz znak: SIAKat-083-2011    
Katowice 2011-03-15

Sz. P.
Krystyna Barbara KOZłOWSKA
Rzecznik Praw Pacjenta
Aleja Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa

Szanowna Pani Rzecznik
Dziękuję za odpowiedź, jednak pragnę jeszcze raz 

wyjaśnić, że w naszych wystąpieniach domagamy się 
poszanowania praw pacjentów, którzy mają ustawowe 
prawo do realizacji recepty na leki refundowane 
w aptece, niezależnie od administracyjnej poprawności 
ich wystawienia.

Nie chodzi nam o upominanie czy szkolenie lekarzy, 
którzy wystawiają recepty tak jak zawsze wystawiali 
(choć często mogliby to robić staranniej), gdyż dopóki 
nie było NFZtu, to nie było z realizacją tych samych 
recept aż takich problemów jak dzisiaj, gdy NFZ jest 
nastawiony na nieuczciwy odzysk pieniędzy za właściwą 
realizację recept (na co przesłałem dowody w postaci 
wiele wyroków sądowych).

To NFZ łamie prawa pacjentów zmuszając apteki do 
odmawiania realizacji recept z nieznaczącymi błędami 
formalnymi.

Także nie skarżyliśmy się w wystąpieniach na Śląski 
OW NFZ, w którym podejście do tych tematów jest 
jednym z najrozsądniejszych w Polsce, tylko na cały 
NFZ, a w szczególności Centralę NFZ, która powinna 
jednoznacznie problem rozwiązać i zakazać wyciągania 
restrykcji finansowych wobec aptek realizujących recepty 
zgodnie z ustawowymi prawami pacjentów.

Za wystąpienie Pani Rzecznik do Minister Zdrowia 
gorąco dziękuję i proszę o nadzorowanie tego problemu 
i domaganie się poszanowania ustawowego prawa 

pacjentów do bezproblemowej realizacji recept na leki 
refundowane. Problem stanie się niebawem jeszcze 
bardziej gorący, gdyż projekt wprowadzanej ustawy 
refundacyjnej przewiduje umowy pomiędzy aptekami, 
a NFZ, w których NFZ może próbować wbrew ustawie 
zdrowotnej jeszcze bardziej łamać prawa pacjentów.

Z uszanowaniem
Prezes Rady ŚIA

dr farm. Stanisław Piechula

*****************

Warszawa, dnia 10 marca 2011 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Pacjenta

Krystyna Barbara Kozłowska

RzPP-ZPR-077-153-3/MS/10

Pan
Dr farm. Stanisław Piechula
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
ul. Kryniczna 15
40-637 Katowice

Szanowny Panie Prezesie

W odpowiedzi na Pana kolejne pisma uprzejmie 
informuję, iż w przedmiotowej sprawie Biuro Rzecznika 
Praw Pacjenta skierowało wystąpienie do Pana Jacek 
Kozakiewicza - Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 
Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach odnośnie 
przeprowadzenia szkoleń dla lekarzy mającego na 
celu prawidłowe wystawianie recept oraz Pana Jacka 
Paszkiewicza Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 
o zajęcie stanowiska odnośnie prawidłowości rozliczeń 
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia z aptekami na terenie województwa 
Śląskiego.

Ponadto informuję, że zareagowałam na powyższy 
problem kierując wystąpienie do Pani Ewy Kopacz 
- Minister Zdrowia wraz z propozycją rozwiązania go. 
Chciałabym również przypomnieć, że byłam inicjatorem 
spotkania w dniu 20 października 2009 r. w Ministerstwie 
Zdrowia poświęconego temu problemowi.

O wynikach podjętych działań poinformuję Pana 
odrębnym pismem.

Z poważaniem
Krystyna Kozłowska

fot. sxc.hu
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Recepta dla osoby bezdomnej - adres zamieszkania.

Recepty REKUS jak i inne wystawiane dla osoby 
bezdomnej muszą mieć wszystkie dane, w tym adres za-
mieszkania lub adres świadczeniodawcy.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich:

§ 3.1.2) dane dotyczące pacjenta:
b) adres miejsca zamieszkania lub miejsce pełnienia 

służby wojskowej, jeżeli dotyczy; w przypadku osoby bez-
domnej - miejsce zamieszkania albo siedzibę świadcze-
niodawcy, który udzielił świadczenia,

CZYLI musi to być adres noclegowni, przytułku lub 
ostatecznie adres świadczeniodawcy, czyli lekarza, przy-
chodni, ..., gdzie bezdomnemu wystawiono receptę.

Z uszanowaniem
Prezes Rady ŚIA - dr farm. Stanisław Piechula

www.katowice.oia.pl

2011-03-31

Wydawanie zamienników 
Penicillinum procainicum 1.200.000 j.m

Szczecin, dnia 18 marca 2011r.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie
znak: WGL-ll-075-11/bm/11

Sz.P.
mgr farm. Maria Mach
Prezes Środkowopomorskiej OIA
ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin

Wydział Gospodarki Lekami Zachodniopomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia przekazuje poniżej informację Ministerstwa Zdrowia 
z dnia 14 marca 2011r., dotyczącą wydawania zamienni-
ków leku Penicillinum procainicum 1.200.000 j.m.

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
który stanowi: „Jeżeli w wykazach, o których mowa 
w art. 36 ust. 5 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2, zamieszczo-
no lek o nazwie międzynarodowej lub własnej, apteka 
może wydać, na zasadach określonych w art. 36 ust. 1, 
art. 37 ust. 1 i art. 43-46, również inny lek dopuszczo-
ny do obrotu, niezamieszczony w tych wykazach, a o tej 
samej nazwie międzynarodowej lub własnej, tej samej 
dawce, wielkości opakowania i drodze podania, pod 
warunkiem że jego cena nie jest wyższa od limitu ceny, 
a jeżeli limit nie został ustalony - od ceny leku zamiesz-
czonego w wykazach”, produkty lecznicze o kodach 
EAN 5909991026028 oraz 5909991026011, ze względu 
na inną wielkość opakowania nie mogą być zamiennie 
wydawane w aptece na zasadzie przywołanego przepisu.

Z poważaniem
wz. Dyrektora

Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Dariusz Ruczyński 

www.katowice.oia.pl

2011-04-04

Zmiana sposobu rozliczania VAT 
od 1 kwietnia 2011r.

W załączeniu szczegółowe opracowania dotyczące 
problemu rozliczania VAT od 1 kwietnia 2011r., który 
dotyczy faktur VAT wystawionych przez podmioty z 
innych Państw Unii Europejskiej, w tym Astra Zeneca.

Dostępne na stronie:
www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-4051.html

www.katowice.oia.pl

2011-03-15

Szkolenia internetowe ŚIA dla wszystkich OIA

Szanowni Prezesi ORA - Wszyscy. Za decyzją Pre-
zydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej mam przyjem-
ność zaproponować Państwu możliwość bezpłatnego ko-
rzystania ze szkoleń internetowych naszej izby.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani udostępnieniem 
tych szkoleń swoim Członkom, to proszę o zapoznanie się 
z poniższymi szczegółami i informację zwrotną.

Szczegóły szkoleń:
1.  szkolenia internetowe ŚIA mogą zostać udostępnio-

ne bezpłatnie wszystkim Członkom OIA, które wy-
rażą taką chęć,

2. farmaceuci zaliczający poszczególne szkolenia 
otrzymują elektroniczny certyfikat potwierdzający 
zaliczenie i wewnętrzne punkty edukacyjne naszej 
izby (proszę nie mylić z punktami edukacyjnymi z 
rozporządzenia w sprawie stałych szkoleń …),

3. w szkoleniach mają pojawić się także kursy edu-
kacyjne na punkty „twarde” (zgodne z rozporzą-
dzeniem), jednak szkolący się otrzymają i tak tylko 
certyfikat naszej izby potwierdzający ich zdobycie, 
gdyż inny certyfikat musiałby być płatny,

4. z obecnie dostępnymi tematami szkoleń można  
zapoznać się na stronie:

www. szkolenia.katowice.oia.pl/index/show/id/
dost%C4%99pne+kursy

Zainteresowanych proszę o kontakt.

Prezes Rady ŚIA - dr farm. Stanisław Piechula
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Komunikat SOW NFZ nr 60/2011 dla aptek
w sprawie konieczności weryfikacji prawa do ubezpie-
czenia osób korzystających ze świadczeń na podstawie 
przepisów o koordynacji.

W związku z poniższym komunikatem Śląskiego 
OW NFZ i przeprowadzonymi ustaleniami z SOW NFZ, 
informujemy, że wymieniony komunikat w zakresie we-
ryfikacji ważności poświadczeń wydawanych przez NFZ 
jest prośbą skierowaną do aptek i realizacja recepty na 
podstawie poświadczenia bez daty ważności nie spowo-
duje utraty refundacji przez aptekę (pismo w załączeniu).
www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-4057.html

Proszę jednak pomóc SOW NFZ weryfikować waż-
ność poświadczeń bez daty ważności na dokumencie.

Z uszanowaniem
Prezes Rady ŚIA - dr farm. Stanisław Piechula

*****************

Źródło informacji:
w w w. n f z - k a t o w i c e . p l / ? a = n e w s y _ p o b i e r z & i d 
l=12&k0=04_swiadczeniodawca&k1=04_Apteki  
z dnia 14.03.2011.

Informacja na stronach SOW NFZ zawiera więcej 
danych i załączników.

*****************

Komunikat nr 60/2011 dla aptek w sprawie koniecz-
ności weryfikacji prawa do ubezpieczenia osób korzystają-
cych ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 20 Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie 
recept lekarskich, leki refundowane dla osób korzystają-
cych ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji 
wydaje się po przedstawieniu przez pacjenta dokumentu 
potwierdzającego prawo do tych świadczeń, wystawio-
nego przez zagraniczną instytucję właściwą (Europej-
ska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, certyfikat tym-
czasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego) lub poświadczenia wydanego przez NFZ.

Przedstawiony dokument potwierdzający pra-
wo do ubezpieczenia dla osób korzystających ze 
świadczeń na podstawie przepisów o koordyna-
cji należy zweryfikować pod względem ważności.

W przypadku poświadczeń wydanych przez NFZ, na 
których nie jest określona data ważności należy skorzy-
stać z informacji zamieszczonej na stronie Śląskiego OW 
NFZ w zakładce Świadczeniodawca → Ochrona zdro-
wia w Unii Europejskiej → Informacje dla świadcze-
niodawców → Komunikaty Śląskiego OW NFZ gdzie 
zamieszczana jest aktualna lista poświadczeń wydanych  

na podstawie zarejestrowanych w Śląskim OW 
NFZ formularzy E-106 które zostały anulowane.

Apteka zobowiązana jest do dołączenia do recep-
ty kopii dokumentu potwierdzającego prawo do tych 
świadczeń, z wyjątkiem przypadku gdy dokumentem 
potwierdzającym prawo do świadczeń na podstawie 
przepisów o koordynacji jest poświadczenie wydane 
przez Fundusz. Kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego i certyfikatu tymczasowo zastępującego 
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy 
również dołączyć do części B zbiorczego zestawienia 
recept przekazywanej do Funduszu. W wersji elektro-
nicznej sprawozdania zawierającego szczegółowe dane 
ze zrealizowanych recept apteka przekazuje odpowied-
nio w przypadku karty EKUZ i certyfikatu tymcza-
sowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego - numer identyfikacyjny karty (pole nr 8) 
a w przypadku poświadczenia – numer poświadczenia.

Wzory wymienionych dokumentów znajdują się 
w załącznikach do tego komunikatu oraz na stronie 
Śląskiego OW NFZ w zakładce Świadczeniodawca → 
Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej → Informacje dla 
świadczeniodawców → Rodzaje dokumentów unijnych.

W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o realiza-
cję recepty refundowanej posługuje się nieważnym lub 
budzącym uzasadnione wątpliwości dokumentem po-
twierdzającym prawo do ubezpieczenia apteka realizu-
jąca receptę osobie posiadającej taki dokument powinna 
zrealizować receptę pełnopłatnie i wystawić rachunek.

www.katowice.oia.pl

2011-04-08

Ekoharacz albo areszt

Spóźnialscy zapłacą niższą karę. Za to ci, którzy 
sprawozdania nie złożą, trafią za kratki.

Źródło informacji:
www.pb.pl/2/a/2011/04/08/Ekoharacz_albo_areszt

Jarosław Królak
Interwencja „PB” przyniosła pierwsze efekty. Szyku-

je się obniżka kar dla firm wytwarzających odpady, które 
nie składają w terminie urzędom marszałkowskim rapor-
tów o ich zagospodarowaniu. Zniknie haracz w sztywnej 
wysokości 10 tys. zł nakładany na firmy nawet za jeden 
dzień spóźnienia - wynika z projektu zmian opracowane-
go przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL).

- Rząd rezygnuje z kary 10 tys. zł. Za niespełnienie 
obowiązku raportowania przewiduje się dla opornych 
karę aresztu. Za spóźnienie w złożeniu sprawozdania 
grozić będzie kara grzywny do 5 tys. zł - informuje Ewa 
Kossakowska z RCL.

Karani będą właściciele mniejszych firm i prezesi spółek.
Co lepsze: posiedzieć w areszcie czy zapłacić grzyw-

nę? Przedsiębiorcy nie chcą tego dylematu. Propozycje 
rządu krytykują także ci, którzy zarabiają na karach, czy-
li marszałkowie województw.

Prezes Rady ŚIA - dr farm. Stanisław Piechula
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Problemy ze starymi termometrami - rtęcią !

Apteki mogłyby odbierać od pacjentów stare 
termometry, jednak potrzebna jest dobra wola i de-
cyzja gmin, do których należy gospodarka odpada-
mi niebezpiecznymi pochodzącymi od mieszkańców.

Coraz więcej osób przynosi do aptek stare termome-
try rtęciowe, czasami uszkodzone z wypływającą rtęcią, 
a apteki jak na razie nie mają podstaw, by termometry 
w imieniu gmin odbierać. Brak wdrożenia odpowiednich 
rozwiązań prowadzi do wyrzucania starych termometrów 
rtęciowych do śmieci komunalnych lub do przetermino-
wanych leków zbieranych w aptekach współpracujących 
z niektórymi gminami.

Wyraźnie widać, że w wyniku coraz większej świa-
domości ekologicznej społeczeństwa, obywatele nie chcą 
zanieczyszczać środowiska rtęcią. Niestety dobre chęci 
i teoria ochrony środowiska rozbijają się o niedostoso-
waną rzeczywistość.

Śląska Izba Aptekarska zwraca uwagę, że apteki 
zbierające już od mieszkańców we współpracy z rozsąd-
niejszymi gminami przeterminowane leki, mogłyby tak-
że zbierać termometry. Potrzebna jest tylko chęć podjęcia 
tego tematu i dobra wola współpracy gmin z aptekami na 
danym terenie.

Warto zauważyć, że zgodnie z wojewódzkim planem 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi (a do takich na-
leży rtęć), gminy mają obowiązek zorganizować gminne 
punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych, dlatego Ślą-
ska Izba Aptekarska zwraca uwagę wszystkim gminom, 
że powinny wskazać mieszkańcom miejsce, w którym 
mi. termometry rtęciowe można oddawać.

Przed ostatecznym rozwiązaniem problemu należy 
zauważyć, że apteki mogą przyjmować stare termome-
try rtęciowe do utylizacji i do czasu przekazania prze-
chowywać je w zamkniętych pojemnikach (termometry 
uszkodzone w zamkniętych pojemnikach zalane wodą). 
Problemem pozostaje jednak to, czy gminy pokryją kosz-
ty utylizacji tych termometrów lub odbiorą je z aptek, co 
mogłoby być proste do wdrożenia w aptekach już zbiera-
jących we współpracy z gminami przeterminowane leki 
od mieszkańców.

Niniejsza informacja zostanie przesłana także 
w najbliższym czasie do wszystkich gmin z terenu dzia-
łania naszej izby.

Prezes Rady ŚIA - dr farm. Stanisław Piechula

www.katowice.oia.pl

2011-04-14

Poprawka do sprawozdania z ochrony środowiska

Z aptekami kontaktują się pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w celu 
poprawy tabelki D ze sprawozdania za 2010 rok.

W składanym sprawozdaniu za 2010r. podałem Pań-
stwu do wykorzystania stary wzór tabelki. Jeżeli pracow-
nicy urzędu marszałkowskiego poproszą o poprawienie 
tej tabelki szczegóły zamieściłem pod linkiem:

www.prawo.farmacja.pl/wpisy2-act-more-id-125.html

w załącznikach:

04. POPRAWKA tabelki D za 2010 rok - plik DOC

05. WZÓR Poprawki tabelki D - Plik PDF

Z uszanowaniem - Stanisław Piechula 

www.katowice.oia.pl

2011-04-27

Dostępność Adrenaliny dla aptek.

Adrenalina dla aptek jest dostępna.

W związku ze zgłaszanymi przez pacjentów do Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowi-
cach trudnościami w nabyciu w aptekach ogólnodostęp-
nych następujących produktów leczniczych:

• Adrenalina WZF 300 μg/0,3 ml 1 amp.strz. 1 ml
• Anapen 330 mcg/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań  

1 amp.strz.
• Fastjekt 2,05 mcg/ 2,05 ml inj.dom. 1 amp.strz.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 
uprzejmie informuje, że produkt leczniczy Adrenalina 
WZF 300 μg/0,3 ml 1 amp. strz. 1 ml z terminem ważno-
ści do dnia 31.05.2011 jest dostępny u producenta War-
szawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

fot. pl.wikipedia.org
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Nie bądź naiwnym farmaceutą !

Warto wiedzieć po co i jak niektórzy starają się 
zdobyć Mizoprostol. Proszę zapoznać się z poniższy-
mi poradami jakie dają sobie poszukujący tego leku.

Ze strony:
www.womenonwaves.org/article-409-pl.html

Jak i gdzie mogę nabyć Mizoprostol?
W niektórych krajach kobiety mogą dostać Mizo-

prostol w lokalnych aptekach i użyć tylko tego środka, 
nie zażywając w ogóle Mifepristonu. Jeśli jednak możesz 
uzyskać pomoc od Women on Web, medyczną aborcję 
lepiej wykonać używając obydwu leków – Mifepristonu 
i Misoprostolu. W przypadku zażycia Mifepristonu wraz 
z Mizoprostolem, skuteczność medycznej aborcji wzra-
sta i jest znacznie wyższa niż przy użyciu jedynie Miso-
prostolu 98% skuteczności wobec 80% - 90%)

W niektórych krajach środki te sprzedawane są 
w aptekach bez recepty. Mizoprostol jest zarejestrowa-
ny w Polsce pod nazwą handlową Cytotec (dostępny na 
receptę) i Arthrotec. Mniej prawdopodobne jest, iż recep-
ta będzie wymagana na Arthrotec. Czasami środki te są 
sprzedawane spod lady bez recepty.

Cytotec jest lekiem stosowanym przy chorobach żo-
łądka. Arthrotec podaje się w przypadku bólu stawów i za-
wiera także silny środek przeciwbólowy Diklofenak. Art-
hrotec kosztuje ok. 50 złotych (opakowanie 20 tabletek). 
Arthrotec jest sprzedawany na polskim rynku w dwóch 
wersjach: Arthrotec zawierający 50 mg Diklofenkaku 
i 200 mcg (mikrogramów). Mizoprostolu, i Arthrotec For-
te zawierający 75 mg, Diklofenaku i 200 mcg Mizoprosto-
lu. Jeśli masz możliwość wyboru, najlepiej zakupić zwy-
kły Arthrotec, zawierający mniejszą ilość Diklofenaku.

Kupując te środki w aptece powołuj się na wymie-
nione schorzenia lub powiedz, że potrzebujesz ten lek dla 
chorej na reumatyzm babci, która z bólu nie może się po-
ruszać, a Ty nie masz pieniędzy żeby udać się do lekarza 
po receptę dla niej.

Jeśli masz trudności z nabyciem tych środków w ap-
tece, idź do innej lub być może bliskiemu Ci mężczyźnie 
łatwiej będzie kupić te środki. W razie problemów zwróć 
się do lekarza z prośbą o wydanie recepty. Przeważnie 
środki te jest łatwiej dostać w małych prywatnych apte-
kach niż tych należących do sieci. Mizoprostol może też 
być zamówiony przez aptekę internetową.

Czasami Cytotec można dostać na czarnym rynku. 
Jakkolwiek upewnij się czy to rzeczywiście Mizoprostol 
a nie podróbka lub inny lek!

Powinnaś zakupić co najmniej 12 tabletek 200 
mcg Mizoprostolu. Jedna tabletka Cytotec lub Arthro-
tec powinna zawierać 200 mikrogramów Mizoprostolu. 
Sprawdź zawartość Mizoprostolu w mikrogramach na 
opakowaniu. Jeśli tabletki nie zawierają 200 mikrogra-
mów, przelicz ile tabletek potrzebujesz, aby zażyć taką 
samą dawkę Mizoprostolu.

www.katowice.oia.pl
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Jak nie pisać ogłoszeń o pracę ?

Nieprawidłowo napisane ogłoszenie o pracę może 
Cię drogo kosztować!

Pewna firma umieściła ogłoszenie w prasie, że po-
szukuje na stanowisku asystentki „panny, niepalącej 
i niekaranej, w wieku od 21 do 25 lat, atrakcyjnej, o miłej 
aparycji, najchętniej blondynki, zamieszkałej na terenie 
Łodzi, dyspozycyjnej i oddanej pracy”.

Treść tego ogłoszenia nie była zgodna z prawem. Nie 
możesz bowiem dyskryminować kandydatów do pracy. 
Ogłoszenie o pracę musi być nie tylko efektywne, tzn. 
doprowadzić do tego, że zrekrutujesz pożądaną osobę, 
ale także zgodne z prawem. W przeciwnym razie, przy-
niesie Ci więcej strat niż korzyści.

Czego nie pisać w ogłoszeniu? podczas procesu re-
krutacji, a zatem także podczas rozmowy rekrutacyjnej 
i w treści ogłoszenia o pracę nie wolno dyskryminować 
kandydatów m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełno-
sprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania poli-
tyczne, przynależność związkową, pochodzenie etnicz-
ne, wyznanie, orientację seksualną. A zatem:
• napisz, że szukasz kandydatów - a nie tylko ko-

biety lub tylko mężczyzny, chyba rodzaj pracy 
lub warunki jej wykonywania powodują, że przy-
czyna lub przyczyny wymienione w tym prze-
pisie są rzeczywistym i decydującym wymaga-
niem zawodowym stawianym pracownikowi,

• nie podawaj granicy wieku; zawsze możesz wyma-
gać od kandydata określonego stażu na danym stano-
wisku pracy lub w branży ale nie możesz uzależniać 
jego zatrudniania od wieku,

• nie pisz, że zatrudnisz tylko osoby niepalące lub 
mieszkające na określonym terenie albo nieposiada-
jące dzieci, o określonym stanie cywilnym (w tym 
przypadku pannę).

Możesz podawać pewne kryteria np. płeć, niepalenie 
papierosów, wiek, niepełnosprawność, ale tylko jeśli bę-
dzie to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki 
jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane 
pracownikom.

Nie możesz też zawsze pisać, że szukasz kandyda-
tów niekaranych. Orzeczenia o niekaralności możesz bo-
wiem wymagać tylko od kandydatów na te stanowiska, 
do wykonywania których przepisy prawa wymagają nie-
karalności np. od kandydata na policjanta, strażnika stra-
ży miejskiej (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 24 maja 2000 r. 
o Krajowym Rejestrze Karnym - tekst jedn. Dz.U. z 2008 
r. nr 50, poz. 292 ze zm.). Nie wolno ci żądać zaświad-
czenia o niekaralności od asystentki w prywatnej firmie.

Oczywiście wszystkie wcześniej opisane zasady  
dotyczą także ogłoszeń zamieszczanych w Internecie.
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Przykład:
1. Chcesz zatrudnić modelkę, która będzie prezentowa-

ła twoje produkty potencjalnym klientom. Produku-
jesz odzież dla młodzieży. Nie będzie więc dyskrymi-
nacją, jeśli w ogłoszeniu o pracę wskażesz graniczny 
wiek oraz płeć kandydatów, a nawet ich wymiary.

2. Zatrudniasz recepcjonistkę, która jako pierwsza 
będzie witać twoich klientów i dostawców usług. 
Możesz wymagać, by była sympatyczna i komuni-
katywna. W ogłoszeniu nie możesz jednak napisać, 
że szukasz atrakcyjnej panny, w określonym wieku 
i o kreślonym kolorze włosów.

Dyskryminacja drogo kosztuje
Jeśli zdyskryminujesz kandydata do pracy podczas 

procesu rekrutacji (np. poprzez wadliwą treść ogłoszenia 
o pracę i prowadzoną rozmowę kwalifikacyjną, czy też 
cały proces rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy), 
osobie takiej przysługuje roszczenie o odszkodowanie 
kierowane do pracodawcy i dochodzone na drodze po-
stępowania przed sądem pracy. Kandydat może więc 
wystąpić w tej sprawie do sądu. Najniższa kwota od-
szkodowania, jaką w takiej sytuacji może zasądzić sąd to 
minimalne wynagrodzenie za pracę (tj. 1.386 zł w 2011 
r.). Górna granica tego odszkodowania nie jest określo-
na. Każdy kandydat do pracy może zatem zażądać innej, 
wielotysięcznej, kwoty.

www.katowice.oia.pl

2011-05-13

Komunikat GIF 
w sprawie sprzedaży leków przez Allegro

Źródło informacji:
gif.gov.pl/rep/gif/pdf-y/KO/KOGIF_2011-05-09-01.pdf

*****************

Warszawa, dnia 19.05.2011

Główny Inspektor Farmaceutyczny
Zofia Ulz

KOMUNIKAT NR 1 w sprawie dopuszczalności 
sprzedaży produktów leczniczych za pośrednictwem 
serwisu Allegro.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami 
o informowaniu właścicieli aptek przez serwis Allegro 
o fakcie, iż Główny Inspektor Farmaceutyczny nie zgło-
sił uwag do modelu sprzedaży produktów leczniczych 
dostępnych bez recepty w serwisie Allegro, Główny In-
spektor Farmaceutyczny zajmuje w przedmiotowej spra-
wie następujące stanowisko.

Główny Inspektor Farmaceutyczny nie akceptował 
ani nie oceniał projektu modelu sprzedaży produktów 
leczniczych dostępnych bez recepty zaproponowanego 
przez serwis Allegro.

Jednocześnie Główny Inspektor Farmaceutyczny 
przypomina, iż warunki sprzedaży wysyłkowej produk-
tów leczniczych określa rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysył-
kowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych 
bez przepisu lekarza (Dz. U. z 2008 r. N4 60, poz. 374).

Zgodnie z § 2 ust. 1 wskazanego rozporządzenia 
podstawą wydania produktu leczniczego z apteki ogól-
nodostępnej lub punktu aptecznego w ramach wysyłko-
wej sprzedaży produktów leczniczych jest zamówienie 
złożone:

1. w miejscu prowadzenia placówki;
2. telefonicznie;
3. faksem;
4. za pomocą poczty elektronicznej;
5. za pomocą formularza umieszczonego na stronie  

internetowej placówki.

Powyższy katalog enumeratywnie wymienia sposo-
by składania zamówienia na produkty lecznicze będące 
przedmiotem sprzedaży wysyłkowej.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrześ-
nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 
45, poz. 271 z późn. zm.), bezpośredni nadzór nad dzia-
łalnością aptek i punktów aptecznych sprawują właściwi 
miejscowo wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni.

Wobec powyższego, każdy przypadek sprzeda-
ży wysyłkowej produktów leczniczych za pośredni-
ctwem serwisu Allegro będzie rozpatrywany indy-
widualnie w I instancji przez właściwego miejscowo 
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego co 
do zgodności z odpowiednimi przepisami ustawy  
- Prawo farmaceutyczne.

Główny Inspektor Farmaceutyczny

Zofia Ulz

fot. sxc.hu
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Twój osobisty INFORMATOR !

Zainteresowanych stałym kontrolowaniem informacji farmaceutycznej  
w Internecie, zapraszam do zapoznania się i skorzystania z programu: 

INFORMATOR.farmacja.pl

Przygotowałem program, który stale kontroluje najważniejsze farmaceu-
tyczne miejsca w Internecie i informuje o ukazujących się tam nowościach.

Korzystający z programu są na bieżąco informowani o wszystkich nowoś-
ciach w branży farmaceutycznej bez konieczności tracenia czasu na przeszuki-
wanie internetu.

Program sam za Państwa stale monitoruje interesujące nas strony interneto-
we i powiadamia o pojawiających się na nich zmianach.

Proszę zapoznać się ze szczegółami i w miarę możliwości oraz potrzeb  
skorzystać z informatora.

Szczegóły www.informator.farmacja.pl

Z uszanowaniem 
Stanisław Piechula
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wybrane fragmenty
protokołów: 46, 47, 48
posiedzenia  Prezydium Rady ŚIA

oraz protokołów: 38, 38, 40
posiedzenia Rady ŚIA

Wyciąg z Protokołu 46 posiedzenia 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
V kadencji, z dnia 15 lutego 2011r.

www.katowice.oia.pl 85

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył 
Prezes Rady SIA dr n. farm. Stanisław Piechula. Po 
powitaniu zebranych prowadzący posiedzenie dr 
Stanisław Piechula zaproponował porządek obrad. 
Porządek posiedzenia został przyjęty. Na podstawie 
listy obecności Prezes SIA stwierdził wystarczającą 
ilość członków Prezydium Rady SIA dla ważności 
podejmowanych uchwał.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło 
protokół z 45 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA z 18 
stycznia 2011 roku. 

3. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad 
Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

3a. Wniosków dotyczących możliwości pełnie-
nia funkcji kierownika po ukończeniu 65 roku życia:

- mgr farm. Jurczak Danuta w aptece ogólno-
dostępnej w 42-440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 26;

Po przedstawieniu kandydatury, wniosek doty-
czący możliwości pełnienia funkcji kierownika po 
ukończeniu 65 roku życia zaopiniowano pozytyw-
nie jednogłośnie.

Wnioskodawczyni przedstawiła zaświadcze-
nie lekarskie o braku przeciwwskazań do dalszej 
pracy na stanowisku kierownika apteki ogólno-
dostępnej. 

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-
ki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apte-
ki - w związku ze zmianą na stanowisku kierownika 
apteki:

- mgr farm. Nowok Alicja w aptece ogólnodo-
stępnej w 44-100 Gliwice, ul. Opolska 18;

- mgr farm. Golasz Elżbieta w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „10” w 43-140 Lędziny, ul.  
Lędzińska 1;

- mgr farm. Grabowska-Misiaszek Aleksandra 
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Na Rynku” 
w 41-400 Mysłowice, ul. Rynek 21/22;

- mgr farm. Janik Lucyna w aptece ogólnodostęp-
nej C.H. Plaza w 44-200Rybnik, ul. Raciborska 16;

- mgr farm. Filipek Paweł w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Przyjazna V” w 40-467 Katowi-
ce, ul. Mysłowicka 41;

- mgr farm. Pląder Krzysztof w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Św. Jana II” w 40-748 Katowi-
ce, ul. Uniczowska 16;

- mgr farm. Kamińska Magdalena w aptece 
ogólnodostępnej 43-360 Bystra Krakowska, ul. Pro-
mienista 1;

- mgr farm. Tomczyk Elżbieta w aptece ogólnodo-
stępnej w 41-500 Chorzów, ul. Kazimierza Wielkiego 10;

Po przedstawieniu poszczególnych kandydatur 
przez komisję opiniującą wnioski zaopiniowano po-
zytywnie jednogłośnie.

3c. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie 
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi na-
leżytego prowadzenia apteki przez kandydata na 
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Szumna Danuta w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Aurora” w 44-100 Gliwice, ul. Przyszow-
ska 40 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwole-
nia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Pana Włodzimierza Ostrowski zam. Gliwice;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

Jednocześnie Prezydium Rady SIA zadecydo-
wało, że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu 
przekazana informacja, że na podstawie posiada-
nych przez izbę dokumentów, obsada magistrów 
może nie zapewnić w tej aptece obecności far-
maceuty w godzinach czynności apteki zgodnie, 
z wymogami Prawa farmaceutycznego. W związku 
z tym Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
prosi, aby przy akceptacji nowego kierownika ap-
teki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na konieczność 
uzupełnienia obsady magistrów farmacji w aptece 
lub skrócenia godzin czynności apteki.

- mgr farm. Możdżeń Zuzanna w aptece ogólno-
dostępnej w 59-400 Jawor, ul. Rynek 20/1 w związ-
ku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez 
panią Iwonę Sakowska zam. Lubin;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3d. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłoś-
nie zaopiniowało projekt uchwały Rady Miejskiej 
w Sosnowcu w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych działających na tere-
nie miasta Sosnowiec.

3e. Prezydium Rady SIA pozytywnie jedno-
głośnie zaopiniowało projekt uchwały Rady Miasta 
Mysłowice w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych działających na tere-
nie miasta Mysłowice.

4. Inne sprawy bieżące:
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4a. Do izby wpłynęła prośba ACP PHARMA 
o możliwość reklamy programu współpracy dla ap-
tek w biuletynie Apothecarius. Po dyskusji w tym 
temacie Prezydium Rady SIA stwierdzając, że na ła-
mach biuletynu z reguły nie są reklamowane żadne 
programy lojalnościowe ostatecznie większością gło-
sów przy trzech głosach wstrzymujących Prezydium 
Rady SIA nie wyraziło zgody na reklamę programu 
ACP PHARMA na łamach biuletynu Apothecarius.

4b. Do biura izby na ręce Pana Lecha Wróblew-
skiego wpłynął wniosek mgr farm. Damiana Nowak 
o skopiowanie i udostępnienie do zabrania z izby 
plików dźwiękowych posiedzeń Rady i Prezydium 
na nośniku DVD.

D. Nowak wyjaśnił, ze zwrócił się do pracow-
nika biura izby o udostępnienie tych plików w celu 
odsłuchania swoich wypowiedzi.

Prezes odpowiedział, że pracownik biura izby nie 
posiada odpowiednich uprawnień do tego typu dzia-
łań, oraz że nagrania z posiedzeń są tylko materiałem 
pomocniczym i ułatwiają jedynie powstanie protokołu 
i później mogą być kasowane. Mgr farm. A. Bednarz 
przypomniał, że na wcześniejszych posiedzeniach 
dyskutowano już na ten temat i ustalono, że dokumen-
tacja izby dostępna jest do wglądu jedynie na terenie 
izby. Wiceprezes mgr farm. Piotr Klima zapropono-
wał przedyskutowanie sprawy na posiedzeniu Rady. 
Dyskutowano również o jawności posiedzeń. Stwier-
dzono, że należy przygotować propozycję regulaminu 
w sprawie sporządzania protokołów oraz udostępnia-
nia nagrań głosowych z posiedzeń, co Prezes postara 
się przedłożyć do przedyskutowania na kolejne posie-
dzenie Rady SIA. Głos zabrali również Wiceprezes P. 
Klima oraz Wiceprezes P. Brukiewicz, którzy uważają, 
że w związku z zaistniałymi sytuacjami należy te spra-
wy jednoznacznie uregulować. Prezes przypomniał, 
że o wszystkim decyduje Rada SIA, a jej decyzje mu-
szą być zgodne z regulaminem funkcjonowania Rady, 
który uchwalił Okręgowy Zjazd Delegatów.

5. Wolne głosy i wnioski.
5a. Do Rady SIA wpłynęła prośba Klubu Senio-

ra PTFarm z prośbą o dofinansowanie corocznego 
spotkania seniorów farmacji, które odbędzie się 09 
kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w rekto-
racie Uniwersytetu Śląskiego.

Prezydium Rady SIA jednogłośnie postanowiło 
zaakceptować poniesienie przez Śląską Izbę Apte-
karską kosztów zorganizowania corocznego spotka-
nia Klubu Seniora Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego w Katowicach w wysokości 2.000 zł. 
(dwa tysiące złotych).

6. Na tym zakończono 46 posiedzenie Prezy-
dium Rady ŚIA w dniu 15 lutego 2011r.

Protokołowała - Katarzyna Szymała
Nagranie audio z posiedzenia Prezydium Rady 

ŚIA zarchiwizowano w biurze SIA.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył 
Prezes Rady SIA dr n. farm. Stanisław Piechula. Po 
powitaniu zebranych prowadzący posiedzenie dr 
Stanisław Piechula zaproponował porządek obrad. 
Porządek posiedzenia został przyjęty. Na podstawie 
listy obecności Prezes SIA stwierdził wystarczającą 
ilość członków Prezydium Rady SIA dla ważności 
podejmowanych uchwał.

2. Przed przyjęciem protokołu z ostatniego po-
siedzenia Prezydium Rady SIA Prezes S. Piechula 
odczytał zebranym uwagi, które wniósł mgr farm. 
Damian Nowak. Po przedyskutowaniu zmian Pre-
zydium Rady SIA jednogłośnie nie przyjęło popra-
wek mgr D. Nowak.

Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokół z 46 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA 15 lu-
tego 2011 roku. 

3. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłoś-
nie podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu farmaceuty: 
• Barbara Schmidt VI/004/11
• Alicja Klapper VI/005/11
• Joanna Wysocka VI/006/11
• Dominika Kurpas VI/007/11
• Agata Kołodziej VI/008/11

4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad 
przystąpiono do opiniowania:

4a. Wniosków dotyczących możliwości pełnie-
nia funkcji kierownika po ukończeniu 65 roku życia:

- mgr farm. Skórek Irena w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Paracelsus” w 43-100 Tychy, ul. 
Kościuszki 52;

Po przedstawieniu kandydatury, wniosek doty-
czący możliwości pełnienia funkcji kierownika po 
ukończeniu 65 roku życia zaopiniowano pozytyw-
nie jednogłośnie.

Wnioskodawczyni przedstawiła zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań do dalszej pracy 
na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej. 

4b. Kandydatur na stanowisko kierownika ap-
teki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia 
apteki - w związku ze zmianą na stanowisku kie-
rownika apteki:

- mgr farm. Binert Beata w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Pod Eskulapem” w 43-100 Ty-
chy, al. Niepodległości 77a;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Przyłębska Renata w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Medikus” w 41-400 Mysłowi-
ce, ul. Katowicka 75;
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Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Sarna Anna w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „4 Pory Roku” w 40-527 Katowice, ul. 
Gawronów 22;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Loch Sylwia w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie w 40-616 Katowice, ul. Gen. Jankego 15D;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Myczkowska Anna w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Ochojec” w 40-655 Katowi-
ce, ul. Tyska 3;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Żabiałowicz Halina w aptece ogól-
nodostępnej w 43-187 Orzesze, Mikołowska 51/8;

Po przedstawieniu kandydatury przez komi-
sję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie 
jednogłośnie. Rękojmi udzielono do 31.12.2013r. 
w związku z opóźnieniem w zamknięciu pierwsze-
go okresu edukacyjnego, co jest podstawą do ogra-
niczenia czasowego rękojmi.

4c. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie 
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi na-
leżytego prowadzenia apteki przez kandydata na 
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Ziębakowska - Kwiatek Maria w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „4 Pory Roku” w 41-
800 Zabrze, ul. Wolności 279 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostępnej złożonym przez „MEDICO” Spółka 
z o. o. z siedziba w 41-800 Zabrze, ul. Wolności 279;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano negatywnie jed-
nogłośnie.

4e. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wyda-
nie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi 
należytego prowadzenia hurtowni przez kandydata 
na funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Dytko Anna w hurtowni farmaceu-
tycznej w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 
54A w związku z wnioskiem o udzielenie zezwo-
lenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 
złożonym przez CHDE POLSKA Sp. z o.o. Sp. 
Komandytowa Oddział Śląsk z siedzibą w 41-303 
Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 54A;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

5. Inne sprawy bieżące:
5a. Do izby wpłynęło pismo w sprawie toczą-

cego się konfliktu pomiędzy kierownikiem apteki, 
a pracodawcą. Prezes S. Piechula krótko omówił 
zaistniały problem. Jak wynika z korespondencji 
sprawa zostanie przekazana do Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej.

5c. Mec. K. Szulc zwrócił zebranym uwagę na 
problem, który ostatnio pojawił się z firmą Astra 
Zeneca, a dotyczący formy egzekwowania płat-
ności za wystawione faktury. W przypadku opóź-
nienia w zapłacie należności, firma nie wzywa 
do zapłaty lecz automatycznie zawiesza sprzedaż 
danej aptece. Uwagę na praktyki Astra Zeneca 
zwróciła apteka, kiedy odmówiono jej dostarcze-
nia leku astmatycznego. Mec. Szulc zobowiązał 
się wyjaśnić sprawę.

5d. Prezes przedstawił zebranym pomysł i pro-
pozycję udostępnienia innym izbom bezpłatnego 
korzystania ze szkoleń internetowych naszej izby 
i porosił o akceptację. 

W ramach tych szkoleń farmaceuci zaliczający 
poszczególne szkolenia otrzymują elektroniczny 
certyfikat potwierdzający zaliczenie i wewnętrz-
ne punkty edukacyjne naszej izby. W szkoleniach 
mają pojawić się także kursy edukacyjne na punkty 
„twarde” (zgodne z rozporządzeniem), jednak szko-
lący się otrzymają i tak tylko certyfikat naszej izby 
potwierdzający ich zdobycie, gdyż inny certyfikat 
musiałby być płatny.

Po dyskusji w temacie Prezydium Rady SIA 
wyraziło zgodę na bezpłatne udostępnienie innym 
izbom bezpłatnego korzystania ze szkoleń interne-
towych naszej izby.

5e. Następnie podjęto temat szkoleń. Prezes 
przedstawił analizę procentową farmaceutów, któ-
rzy nie wypełniają obowiązku szkoleń. Z analizy 
wynika, że ok. 35 % farmaceutów do tej pory nie 
zaliczyło okresów edukacyjnych. Zaproponował, 
aby do kolejnej masowej korespondencji dołą-
czyć pismo przypominające o niezaliczeniu okre-
su edukacyjnego, skierowane w szczególności do 
kierowników aptek, którzy w przyszłości mogą nie 
uzyskać rękojmi należytego prowadzenia apteki, 
co już kilka razy miało miejsce. 

5f. Zgodnie z kolejnym punktem porządku 
obrad omówiono problem nie informowania biu-
ra SIA (zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich)  
o zmianach w zatrudnieniu farmaceutów w apte-
kach przez właścicieli aptek, w tym o rosnącym 
procederze zatrudniania w aptekach mniejszej 
ilości farmaceutów, niż wynikałoby to z roz-
kładu godzin otwarcia aptek i obowiązującego  
prawa pracy. 

Aby przeanalizować problem Prezes zapropo-
nował wysłanie pism, jako wspólne przedsięwzięcie 
z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym, 
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do członków izby z prośbą o podanie miejsc pracy 
i do aptek z prośbą o podanie stanu zatrudnienia far-
maceutów. Prezydium Rady SIA większością gło-
sów, przy dwóch głosach wstrzymujących zaakcep-
towało propozycję.

W temacie głos zabrał również mgr farm. 
Krzysztof Majka zwracając uwagę, że coraz częst-
szym procederem jest podpisywanie umów zleceń 
mających znamiona umowy o pracę.

5g. Prezes poinformował zebranych, że na 
wniosek mgr farm. Damiana Nowaka została 
opracowana przez Mec. K. Szulc opinia prawna, 
której przedmiotem jest zapytanie czy wszelkie 
dokumenty i informacje zebrane w Izbie są infor-
macją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie  
do informacji publicznej.

Opinia ta została przygotowana na posiedzenie 
Prezydium SIA i również zostanie niezwłocznie 
przesłana drogą e-mail do wszystkich Członków 
Rady SIA.

6. Wolne głosy i wnioski.
6a. W związku ze spłaceniem zobowiązań za-

ciągniętych na rozbudowę budynku izby oraz po-
twierdzeniem przez księgową dobrej kondycji fi-
nansowej izby powrócono do tematu montażu kli-
matyzacji w budynku siedziby. W budżecie na rok 
2011 na ten cel zarezerwowano środki pieniężne. 
Prezydium SIA pozytywnie ustosunkowało się do 
realizacji inwestycji.

6b. Prezes złożył także propozycję uhonorowa-
nia pracowników izby premią motywacyjną. Prezy-
dium Rady SIA jednogłośnie przyznało premię mo-
tywacyjną etatowym pracownikom. Proporcje i roz-
liczenie premii powierzono księgowej mgr E. Kłoda.

6c. Mgr farm. Andrzej Bednarz wzorem lat ubie-
głych zaproponował zorganizowanie wyjazdowego 
posiedzenia Rady SIA na przełomie maja - czerwca. 
Propozycja uzyskała aprobatę pozostałych Człon-
ków Prezydium.

6d. Dyskutowano również o przesłanej do 
Członków Rady SIA korespondencji e-mailowej 
w sprawie otrzymanego wezwania do usunięcia 
skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złoże-
nie oświadczenia.

Sprawa dotyczyła Fundacji „Dbam o Zdrowie” 
i informacji zamieszczonej na stronie SIA, a doty-
czącej programu Senior. Mec. K. Szulc ustosunkuje 
się do otrzymanego pisma.

7. Na tym zakończono 47 posiedzenie Prezy-
dium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 15 
marca 2011r.

Protokołowała 
Katarzyna Szymała

Nagranie audio z posiedzenia Prezydium Rady 
ŚIA zarchiwizowano w biurze SIA.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył 
Prezes Rady SIA dr n. farm. Stanisław Piechula 
o godz. 9:15. Po powitaniu zebranych prowadzący 
posiedzenie dr Stanisław Piechula zaproponował po-
rządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty. 
Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził 
wystarczającą ilość członków Prezydium Rady SIA 
dla ważności podejmowanych uchwał. Zgodnie z li-
stą obecności na posiedzeniu obecnych było 11 osób.

2. Prezydium Rady SIA większością głosów, 
przy jednym głosie „wstrzymującym” przyjęło pro-
tokół z 47 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA 15 mar-
ca 2011 roku. 

3. Opiniowanie:
3a. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-

ki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
- w związku ze zmianą na stanowisku kierownika 
apteki:

- mgr farm. Tomczyk Justyna w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Magiczna” w 41-907 Bytom, 
ul. Orzegowska 32;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

W związku z przybyciem zaproszonego goś-
cia punkt 4a porządku obrad przesunięto i na salę 
zaproszono Pana Pawła Wójcik - przedstawiciela 
firmy Boiron. Dyskusja toczyła się na temat leków 
i produktów homeopatycznych dopuszczonych do 
obrotu decyzją Ministra Zdrowia. Niezrozumia-
ła jest sytuacja, w której produkty homeopatycz-
ne, dopuszczone do obrotu na terenie Polski przez 
Ministra Zdrowia, bywają dyskredytowane w śro-
dowisku medycznym i farmaceutycznym. Pan P. 
Wójcik zwrócił się z prośbą o pomoc w rozwiąza-
niu problemu, który być może tkwi w niewystar-
czającej wiedzy na temat leków homeopatycznych. 
Przez Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej 
organizowane są szkolenia, które cieszą się niesłab-
nącym zainteresowaniem ze strony farmaceutów. 
Od 2009 roku odbyło się 76 szkoleń, przeszkolono 
w ten sposób ponad 3000 magistrów. Po ogólnej 
dyskusji w temacie zadecydowano, że wystosowane 
zostanie z izby pismo do Minister Zdrowia w oma-
wianym temacie, sugerujące dopracowanie progra-
mu studiów do wymagań stawianych farmaceutom, 
a wynikających z ilości zarejestrowanych leków - 
preparatów homeopatycznych i koniecznej wiedzy 
o nich w celu udzielenia rzetelnej i obiektywnej po-
rady pacjentowi. Poruszony zostanie także problem 
dyskredytowania leków rejestrowanych przez MZ 
i dopuszczonych do obrotu w Polsce. Propozycja 
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została przyjęta pozytywnie przez Członków Prezy-
dium i jej realizację powierzono Prezesowi.

Po dyskusji w temacie leków homeopatycznych 
powrócono do punktu 3 porządku obrad i przystą-
piono do dalszego opiniowania:

- mgr farm. Kopiec Mikołaj w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka na Matejki” w 43-600 
Jaworzno, ul. Matejki 4B;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Parszcz Beata w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Marysieńka” w 40-709 Katowice, 
ul. Panewnicka 5;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Krasińska Antonina w aptece ogólno-
dostępnej w 40-121 Katowice, ul. Chorzowska 7A;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Porszke-Białowąs Anna w aptece 
ogólnodostępnej w 41-710 Ruda Śląska, ul. Sien-
kiewicza 3;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Lesik Jan w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 47-220 Kędzierzyn-
Koźle, ul. Jana Pawła II 30;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie 
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi na-
leżytego prowadzenia apteki przez kandydata na 
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Skubis Bartłomiej w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Bartnik” w 41-400 
Mysłowice, ul. Mikołowska 7C w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apte-
ki ogólnodostępnej złożonym przez Pana mgr farm. 
Bartłomieja Skubis zam. Katowice;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Uwijała Ewelina w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Magiczna” w 41-706 Ruda Śląska, 
ul. Solidarności 20E w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej złożonym przez „MAGICZNA” Sp. zo.o., 
S.K. z siedzibą w 90-402 Łódź, ul. Zachodnia 81/83;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Kołodziej Agata w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Dobrych Rad” w 42-512 
Psary, ul. Malinowicka 6 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez PRIMUS Bartło-
miej Frączek, Karolina Frączek-Wypiór S.J. z sie-
dzibą w 42-470 Brudzowice, ul. Szkolna 12;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Woner Michał w aptece ogólno-
dostępnej w Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego 23 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Pana mgr farm. Michała Woner zam. Katowi-
ce, Panią Marzenę Mikusek zam. Katowice;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie. 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 prawa farmaceutycznego 
Dz.U. 2008/45/271, który zakazuje pełnienia funkcji kie-
rownika apteki w dwóch aptekach jednocześnie, rękojmię 
udzielono od dnia 1 maja 2011 kiedy kandydat na stano-
wisko kierownika apteki nie będzie już pełnił tej funkcji 
w dotychczasowym miejscu pracy w aptece w Żorach.

- mgr farm. Muchalska Anna w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „4 Pory Roku” w 41-800 Zabrze, 
ul. Wolności 279 w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej złożonym przez „MEDICO” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 41-800 Zabrze, ul. Wolności 279;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

3c. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłoś-
nie zaopiniowało projekt uchwały Rady Powiatu 
Mikołowskiego w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych działających na terenie powiatu miko-
łowskiego na rok 2011.

3d. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłoś-
nie zaopiniowało projekt uchwały Rady Miejskiej 
w Świętochłowicach w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 
na terenie Miasta Świętochłowice.

3e. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowało projekt uchwały Rady Miejskiej w By-
tomiu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych działających na terenie m. Bytom.

3f. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłoś-
nie zaopiniowało projekt uchwały Rady Powiatu 
Będzińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych działających na tere-
nie Powiatu Będzińskiego na rok 2011.

3g. Następnie zaopiniowano farmaceutę - opie-
kuna, który ma sprawować opiekę nad przeddy-
plomową sześciomiesięczną praktyką zawodową  
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studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału 
Farmaceutycznego - na wniosek ŚUM Katowice. Po 
przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od 
opiekunów Prezydium Rady udzieliło jednogłośnie 
zgody mgr farm. Joannie Feldek - „Apteka Pod 
Eskulapem”, Tychy, al. Niepodległości 77a. 

4. Inne sprawy bieżące:
4a. Omówiony na początku posiedzenia.
4b. Do biura izby wpłynęło kilka próśb o zapo-

mogi finansowe.
- Pismo Pani Beaty Wiklik z prośbą o udzielenie 

wsparcia finansowego - studentki krakowskiego Wy-
działu Farmaceutycznego, która kończy półroczny 
staż i studia. Z początkiem maja zamierza wyjechać 
na trzymiesięczny staż do Nepalu, do pracy w kli-
nice mającej na celu niesienie pomocy medycznej 
ludziom ubogim w regionach, w których jest ciągły 
niedobór pracowników służby zdrowia. 

Prezydium Rady SIA, działając w ramach swo-
ich kompetencji większością głosów przy 1 głosie 
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęło 
decyzję o udzieleniu Pani Beacie Wiklik wsparcia fi-
nansowego na ten cel w kwocie 500zł (słownie: pięć-
set złotych), w zamian za przygotowanie reportażu 
i zdjęć z podróży, które ukażą się w biuletynie SIA.

4c. Odznaczenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
5a. Do biura izby wpłynęło pismo GIF w spra-

wie umorzenia postępowania odwoławczego w spra-
wie reklamy działalności aptek ogólnodostępnych 
w ramach programu 60+, na stronie internetowej 
www.60plus.doz.pl

Mec. K. Szulc wyjaśnił zebranym, że postępo-
wanie odwoławcze umorzono wyłącznie z przyczyn 
formalnych i nie rozpatrywano sprawy pod kątem 
merytorycznym. W uzasadnieniu podano, że SIA 
nie ma interesu prawnego w przedmiotowym po-
stępowaniu, gdyż nie dotyczy ono bezpośrednio jej 
sfery prawnej i nie mogła wystąpić z odwołaniem.

Istnieje możliwość udziału w takim postępo-
waniu na podstawie art. 31 kpa, czyli na prawach 
strony, jako organizacja społeczna. W tym celu izba 
musi złożyć wniosek umotywowany celami statu-
towymi i interesem społecznym. W związku z tym 
Prezes S. Piechula zaproponował przygotowanie pis-
ma do WIF i poprosił zebranych o akceptację. Pis-
mo zostanie przygotowane na następne posiedzenie 
i przedstawione Członkom Rady SIA do akceptacji.

5b. Do biura izby wpłynęło pismo o wydanie do-
kumentu niestandardowego. Mec. K. Szulc wyjaśnił, 
że zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich i innymi 
przepisami prawa, izba jest zobowiązana do wyda-
wania przewidzianych w przepisach dokumentów, 
które są wydawane nieodpłatnie. Oprócz tego do 
izby zwracają się różne osoby o wydanie dokumen-
tów innych niż wyżej opisane, których izba nie ma 
obowiązku wydawać. Stwierdzono, że opłata 50 zł  

za dodatkowy nakład pracy nie jest wygórowa-
na i odpowiada sytuacji rynkowej. Nie narusza 
też przepisów obowiązującego prawa. W związku 
z tym Prezydium Rady SIA jednogłośnie podjęło 
uchwałę w sprawie pobierania od osób wniosku-
jących o wydawanie poświadczeń i zaświadczeń 
niestandardowych, których obowiązek wydania nie 
wynika z przepisów prawa, opłatę w wysokości 50 
zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

5c. Głos zabrał Wiceprezes P. Klima zwracając się 
do zebranych z prośbą o dofinansowanie wycieczki 
- pielgrzymki do grobu błogosławionej siostry Dul-
cisimy, organizowanej przez Stowarzyszenie Farma-
ceutów Katolickich do Rud Raciborskich i Raciborza.

Prezydium Rady SIA, działając w ramach swo-
ich kompetencji większością głosów przy jednym 
głosie „wstrzymującym” podjęło decyzję o dofinan-
sowaniu wycieczki w kwocie 400 zł.

5d. Mgr farm. D. Nowak na ręce Prezesa złożył 
zdanie odrębne do protokołu z 46 Posiedzenia Pre-
zydium rady SIA z dnia 15 lutego 2011r.

5e. Następnie głos zabrał Wiceprezes P. Bru-
kiewicz i przekazał zebranym informacje na temat 
najbliższych szkoleń. 

Do izby wpłynęło także pismo z Kamsoft z ofer-
tą szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa danych 
osobowych. Temat jest aktualny z powodu wprowa-
dzonych niedawno zmian w ustawie o ochronie da-
nych osobowych. Prezydium zaakceptowało i wyra-
ziło chęć współpracy.

Izba otrzymała również odpowiedź od Dziekana 
Stanisława Boryczki w sprawie szkoleń interneto-
wych z farmakodynamiki dr. Szuby. Temat wymaga 
dodatkowego omówienia, dlatego zaproponowano 
kolejne spotkanie. 

Na bieżąco są także prowadzone prace nad do-
finansowaniem szkoleń z funduszy europejskich. 
Z otrzymanego pisma wynika jednak, że projekt 
przedstawiony przez izbę nie będzie możliwy do 
dofinansowania w tegorocznym konkursie obejmu-
jącym projekty z pomocą publiczną. Istnieje jednak-
że możliwość wystąpienia o dofinansowanie w dru-
gim z konkursów planowanych na trzeci kwartał 
br. obejmujący projekty bez pomocy publicznej. 
Konkurs ten przewiduje dofinansowanie projektów 
obejmujących m.in. szkolenia.

Wiceprezes P. Brukiewicz złożył także zebra-
nym sprawozdanie z kursu dla farmaceutów z za-
kresu terapii bólu, który odbył się wraz z Targami 
Farmaceutycznymi w Katowicach w dniu 12 marca. 
Po przeanalizowaniu ankiet stwierdzono, że kurs 
zebrał bardzo dobre opinie farmaceutów.

Zreferował także spotkanie z Posłem An-
drzejem Sośnierzem, które odbyło się 22 marca 
w Katowicach. 

Protokołowała - Katarzyna Szymała
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Wyciąg z Protokołu 38 posiedzenia 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej V kaden-
cji, z dnia 4 stycznia 2011r.
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1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady 
SIA dr n. farm. Stanisław Piechula. Po powitaniu ze-
branych prowadzący posiedzenie dr Stanisław Pie-
chula zaproponował porządek obrad. Porządek posie-
dzenia został przyjęty. Na podstawie listy obecności 
Prezes SIA stwierdził wystarczającą ilość członków 
Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał.

2. Następnie przystąpiono do punktu przyjęcia 
protokołu z 37 posiedzenia Rady ŚIA z 07 grudnia 
2010 roku. Po ogólnej dyskusji przystąpiono do 
przegłosowania zaproponowanych poprawek przez 
dr. Andrzeja Deląga, z których dwie przyjęto jedno-
głośnie. W przypadku trzeciej głosowano: 2 głosy 
za przyjęciem, 8 głosów przeciw, 5 głosów wstrzy-
mujących. Szczegóły w załączeniu do protokołu.

Protokół z wniesionymi poprawkami z 37 po-
siedzenia Rady ŚIA z 07 grudnia 2010 roku Rada 
SIA przyjęła większością głosów przy 2 głosach 
przeciw.

O głos porosił mgr farm. Grzegorz Zagórny. 
Złożył formalny wniosek dotyczący sprecyzowania 
formy zamieszczanych treści w protokołach z po-
siedzeń.

W związku z przybyciem mgr farm…, która 
chciała przedstawić swoją trudną sytuację, która 
doprowadziła do tego, że nie udało jej się zdobyć 
wymaganych punktów szkoleniowych Prezes za-
proponował przesunięcie punktu obrad 4d i wysłu-
chanie Pani mgr, a następnie powrócenie do tematu 
protokołów.

Rada wysłuchała Pani mgr farm… Decyzja zo-
stanie podjęta w trakcie opiniowania zgodnie z po-
rządkiem obrad.

Następnie po ogólnej dyskusji w temacie formy 
protokołów Rada SIA jednogłośnie podjęła decyzję, 
że protokoły powinny zawierać w pierwszej kolej-
ności miejsce, datę posiedzenia, ilość osób będących 
na posiedzeniu, zwięzłe streszczenie spraw objętych 
porządkiem obrad, treść podjętych uchwał oraz spo-
sób i wyniki głosowania, tematy dyskusji, liczbę 
dyskutantów, głosy odrębne jeżeli takowe były.

Przypomniano również, że na którymś z wcześ-
niejszych posiedzeń podjęto decyzję, że wszelkie 
uwagi i poprawki do protokołu należy składać pi-
semnie w takiej formie w jakiej mają zostać prze-
głosowane.

3. Po przeanalizowaniu złożonych wniosków 
Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała 
wnioski mgr farm. o przedłużenie okresu obowiąz-
kowych szkoleń farmaceutów do 31-12-2011 roku:

- mgr farm. Stopa Andrzej - okres rozliczeniowy 
2006-2010

- mgr farm. Gniwecka Agnieszka - okres rozli-
czeniowy 2006-2010

- mgr farm. Łusiak Agnieszka - okres rozlicze-
niowy 2006-2010

- mgr farm. Szlęg Piotr - okres rozliczeniowy 
2006-2010

- mgr farm. Szlęg Anna - okres rozliczeniowy 
2006-2010

W przypadku mgr farm. Anny Zielińska - okres 
rozliczeniowy 2006-2010 - stwierdzono, że ze 
względu na przerwę w wykonywaniu zawodu okres 
rozliczeniowy automatycznie wydłuża się o okres 
nieczynny zawodowo.

4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad 
Rada SIA przystąpiła do opiniowania:

4a. Wniosków dotyczących możliwości pełnie-
nia funkcji kierownika po ukończeniu 65 roku życia:

- mgr farm. Stychlok Teresa w aptece ogólnodo-
stępnej w 43-190 Mikołów, os. Grunwaldzkie 10;

- mgr farm. Kośnik-Kleszcz Urszula w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 40-300 
Katowice, ul. Gen. Le’Ronda 6;

Po przedstawieniu kandydatur, wnioski doty-
czące możliwości pełnienia funkcji kierownika po 
ukończeniu 65 roku życia zaopiniowano pozytyw-
nie jednogłośnie.

Wnioskodawczynie przedstawiły zaświadczenia 
lekarskie o braku przeciwwskazań do dalszej pracy 
na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej. 

4b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki 
- wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki - 
w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki:

- mgr farm. Zakrzewska Anna w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Pod Koziorożcem” w 44-286 
Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia PRL 62A;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Otrębski Filip w aptece ogólnodostęp-
nej w 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Szczerba Anna w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 44-370 
Pszów, ul. Traugutta 9;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Bagier Wojciech w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „VitPharm” w 41-250 Czeladź, 
ul. Szpitalna 7;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

4c. Kandydatur na stanowisko kierownika ap-
teki - mgr farm., którzy otrzymali warunkowo  
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rękojmię należytego prowadzenia apteki do 
31.12.2010 r., wydanie rękojmi należytego prowa-
dzenia apteki w związku z potwierdzeniem wypeł-
nienia ustawowego obowiązku szkoleń ciągłych.

- mgr farm. Sowa Krystyna w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Na Pszowskiej” w 44-300 Wodzi-
sław Śląski, ul. Pszowska 289;

Wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Al-Huthi Mansoor w aptece ogólno-

dostępnej w 41-800 Zabrze, Pl. Teatralny 12;
Wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Król Jarosław w aptece ogólno-

dostępnej o nazwie „Aloes” w 41-813 Zabrze, ul. 
Wawrzyńskiej 24;

Wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Urszula Kośnik-Kleszcz w aptece 

ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 40-300 
Katowice, ul. Gen. Le’Ronda 6;

Wniosek zaopiniowano pozytywnie większoś-
cią głosów przy jednym głosie wstrzymującym.

- mgr farm. Jasińska Ewa w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Orchidea” w 43-143 Lędziny, ul. 
Ekonomiczna 7;

Wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Wróbel-Kapcia Wioletta w aptece 

ogólnodostępnej o nazwie „Stylowa” w 41-200 Sos-
nowiec, Al. Wojska Polskiego 68;

Wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
- mgr farm. Kołodziejczyk Barbara w aptece 

ogólnodostępnej w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 
Radlińska 68;

Wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
4d. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-

ki - mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękoj-
mię należytego prowadzenia apteki do 31.12.2010r., 
wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
w związku z upływem terminu rękojmi.

- mgr farm. Król Aleksandra w aptece ogólnodo-
stępnej w 44-133 Kamieniec, ul. Tarnogórska 79;

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy Rada 
SIA postanowiła czasowo udzielić rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki ogólnodostępnej do dnia 
31.12.2011r., jednocześnie zobowiązując uczest-
niczkę postępowania do zapłacenia składek zale-
głych i opłacania bieżących.

- mgr farm. Stokłosa Longina w aptece ogólno-
dostępnej w 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 10;

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy Rada 
SIA postanowiła czasowo udzielić rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki ogólnodostępnej do dnia 
31.12.2011r., jednocześnie zobowiązując uczest-
niczkę postępowania do zapłacenia składek zale-
głych i opłacania bieżących.

- mgr farm. Godlewska Janina w aptece ogólno-
dostępnej w 43-187 Orzesze, ul. Mikołowska 245;

W związku z nie wypełnieniem ustawowego 
obowiązku szkoleń ciągłych i nie uzyskaniem 100 

punktów szkoleniowych w przewidzianym czasie 
Rada SIA postanowiła większością głosów przy jed-
nym głosie przeciw nie udzielić rękojmi należytego 
prowadzenia apteki kandydatowi.

- mgr farm. Kożuch Irena w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „WIBIS 2” w 41-940 Piekary Ślą-
skie, ul. Gen. Ziętka 30;

Po wysłuchaniu wyjaśnień mgr farm. Ireny 
Kożuch, biorąc pod uwagę szczególne okoliczno-
ści występujące w tej sprawie, mające wpływ na 
możliwość wypełnienia obowiązku edukacyjne-
go w terminie ustawowym Rada SIA jednogłośnie 
postanowiła warunkowo udzielić rękojmi do dnia 
31.01.2011r i sprawę ponownie rozpatrzyć na po-
siedzeniu Rady SIA w dniu 01.02.2011r.

4e. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie 
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi na-
leżytego prowadzenia apteki przez kandydata na 
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

-  mgr farm. Polc Aniela w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Papaver” w 43-190 Mikołów, 
ul. 30-lecia PRL 8 w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólno-
dostępnej złożonym przez MEDICA Spółka z o.o. 
z siedzibą w 43-190 Mikołów, ul. XXX-Lecia PRL 
8 - c.d. sprawy;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Pasierbek Aneta w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Na Górce” 41-200 Sosno-
wiec, ul. Klimontowska 23 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez mgr farm. Anetę 
Pasierbek zam. Sosnowiec;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Rozwadowska-Tereszczuk Hanna 
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” 
w 41-949 Piekary Śląskie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 
65A w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Panią Katarzynę Olszewska zam. Piekary Śl., 
Pana Bartosza Olszewski zam. Piekary Śl.

Wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłoś-
nie. W związku z niedawnym opiniowaniem kandy-
data na kierownika, mgr farm. nie była zaproszona 
na rozmowę.

- mgr farm. Stanowska-Puchała Katarzyna 
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Gemini” 41-
710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 319 w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej złożonym przez Gemini Ja-
rausz, Stanowska-Puchała Spółka Jawna z siedzibą 
w 40-047 Katowice, ul. T. Kościuszki 51;
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Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Sajdak-Lenart Renata w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „LEK-POL” w 41-303 
Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 14 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez PHU 
Kwiecień i Szyszka Spółka Jawna z siedzibą w 31-
443 Kraków, ul. Łąkowa 17;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Węgrzyn Wioletta w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Vita” w 41-250 Czeladź, ul. 21 
Listopada 12 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Apteka Prywatna Dorota Michta, 
Jerzy Michta, Ryszarda Węgrzyn Spółka Jawna 
z siedzibą w 41-250 Czeladź, ul. Waryńskiego 8A;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

4f. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopi-
niowała projekt uchwały Rady Miasta Ruda Ślą-
ska dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustale-
nia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie Miasta Ruda Śląska.

5. Inne sprawy bieżące:
5a. Do izby wpłynęło Zarządzenie OSA w Kato-

wicach w sprawie obwinionej mgr farm…  w zakre-
sie orzeczenia o kosztach postępowania.

5b. Do biura izby wpłynęła odpowiedź Prezesa 
Kamsoft SA na pismo w sprawie kosztów użytko-
wania programu aptecznego firmy Kamsoft.

W trakcie dyskusji, zwrócono uwagę, na takie 
szczegóły jak:

- możliwość preferencyjnego traktowania przez 
Firmę Kamsoft długoletnich użytkowników opro-
gramowania, jak to robi wiele firm zapewniających 
oprogramowanie;

- możliwość rozbicia opłat na raty, co robią 
inne firmy i co zdaniem Członków Rady jest jednak  
możliwe;

- możliwość obniżenia kosztów serwisowych.
By nie tracić czasu na korespondencję listowną 

Rada SIA jednogłośnie przy jednym głosie wstrzy-
mującym postanowiła wysłać pismo z przedstawio-
nymi uwagami oraz zaproszeniem Prezesa Kamsoft 
Pana Zygmunta Kamińskiego na kolejne posiedze-
nie Rady.

5c. W związku z dyskusją, która miała miejsce 
na ostatnim posiedzeniu Rady SIA Prezes S. Piechu-
la odczytał pismo Prezesa ORA DIA we Wrocławiu 
mgr farm. Piotra Bohatera wyjaśniające uczestni-
ctwo w Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym 
Aptekarzy Kaliskiej OIA, które prostowało nie-

prawdziwe informacje dr. A. Deląga przedstawione 
na wcześniejszym posiedzeniu, sugerujące udział 
Prezesa DIA Piotra Bohatera w Zjeździe Kaliskiej 
OIA bez zaproszenia.

dr Andrzej Deląg
W moim głosie w dyskusji nt. Zjazdu Sprawo-

zdawczego Kaliskiej OIA, fakt zaproszenia, bądź 
nie, miał trzeciorzędne znaczenie (dot. ”Projektu 
Ustawy Refundacyjnej”), natomiast z informacji 
Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza i Prezesa 
Wlk. OIA z Poznania dr Tadeusza Bąbelka, odnosi-
ła się do stylu polemiki polegającej na prowokacji, 
agresji w stosunku do jednak Prezesa NRA dr. G. 
Kucharewicza, a to nie przystoi nawet zaproszonym 
gościom, tym bardziej, iż miało to miejsce w obec-
ności zaproszonych innych gości: Prezydenta mia-
sta Kalisza, oraz posła Sejmu RP. Pragnę również 
przy tej okazji przypomnieć koledze Prezesowi P. 
Bohaterowi dyskusję na „Konferencji nt. Opieki 
farmaceutycznej Kraków 11.2008r.”, „na sugestię 
kolegi P. Bohatera, iż istnieją jeszcze znaczne moż-
liwości w istniejącym systemie marż aptecznych 
i rabatów na innych poziomach dystrybucji”, od-
powiedź prof. dr Lindy Strand „No, No, No” - po 
trzykroć NIE - ten model w USA mamy za sobą. 
Przyszłość i już konieczna teraźniejszość to dodat-
kowo kontraktowane usługi farmaceutyczne tak jak 
w Szkocji, Australii, Nowej Zelandii i na tą chwile 
12 stanów USA. Wówczas nie tylko marża będzie 
źródłem utrzymania”.

5d. Prezes zwrócił uwagę zebranym na niezgod-
ne z Prawem farmaceutycznym praktyki stosowane 
przez niektóre apteki, a dotyczące zasad zatrudnia-
nia mgr farm. na stanowisku kierowników aptek. 
Przedstawiając krótko problem, Rada zadecydowała 
zająć się sprawą i wystąpić do WIF z prośbą o wy-
jaśnienie.

5e. W temacie wyróżnień SIA Prezes poinfor-
mował zebranych, że wszystkie złożone przez SIA 
wnioski o wyróżnienia i odznaczenia, które trafiły 
na posiedzenie NRA zostały przyjęte pozytywnie 
i NIA będzie występować o te odznaczenia.

Do izby wpłynął także wniosek mgr farm. 
Krzysztofa Majki o wyróżnienie Prezesa SIA Stani-
sława Piechuli tytułem Mikołowianina Roku. Bio-
rąc pod uwagę zasługi S. Piechuli dla swojego mia-
sta wnosi o wystąpienie do Kapituły Mikołowianina 
Roku o nadanie tego wyróżnienia.

Rada SIA większością głosów przy trzech gło-
sach wstrzymujących poparła wniosek mgr. Majki.

5f. Do biura izby wpłynęła odpowiedź ŚLWIF 
na pismo w sprawie transparentu reklamującego 
otwarcie apteki w Bytomiu. ŚLWIF w Katowicach 
informuje, że dokładna analiza treści przesłanej re-
klamy nie uzasadnia stwierdzenia, że treść narusza 
przepisy Prawa farmaceutycznego.
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6. Wolne głosy i wnioski.

- Zgodnie z prowadzoną akcją w sprawie ła-
mania praw pacjentów do izby napływają skargi 
pacjentów wskazujące na łamanie ich prawa do 
bezproblemowej realizacji recept w aptekach. Skar-
gi wraz z pismem zostaną przesłane do Rzecznika 
Praw Pacjenta.

- Mgr farm. Justyna Kiedrowska poruszyła 
problem jaki wyniknął po kontrolach aptek w kwe-
stii metkowania leków w aptece, a dotyczący met-
kowania cen urzędowych. Zostanie wystosowane 
pismo do Ministra Finansów z propozycją zmiany 
rozporządzenia w kwestii zwolnienia aptek z uciąż-
liwego uwidaczniania cen.

- mgr farm. Damian Nowak przekazał na ręce 
Prezesa archiwum wszystkich materiałów medial-
nych na płytach DVD z wnioskiem pisemnym o za-
mieszczenie ich na oficjalnej stronie Śląskiej Izby 
Aptekarskiej http://www.katowice.oia.pl. Prezes 
Stanisław Piechula poprosił mgr farm. Damiana 
Nowaka o udostępnienie haseł do serwisu na You-
Tube, w którym zamieszczane są informacje multi-
medialne SIA. mgr farm. Damian Nowak wyjaśnił, 
że administrowaniem strony zajmuje się osobiście, 
a funkcjonowanie i zasady obowiązujące na stronie 
internetowej YouTube nie przewidują współadmini-
strowania dostępem, choć hasła były znane Lechowi 
Wróblewskiemu, do momentu konserwacji strony 
przez YouTube. Poprosił jednocześnie Prezesa Sta-
nisława Pechulę o uwagi merytoryczne co należa-
łoby zmienić na stronie i nie uzyskał żadnej odpo-
wiedzi w tej kwestii. W związku z czym mgr farm. 
Damian Nowak zgodził się podać hasła dostępu - co 
wcześniej już miało miejsce, a zmiana haseł była 
wymuszona przez administratora strony YouTube 
- do strony celem administrowania stroną wspólnie 
z Lechem Wróblewskim na uzgodnionych w trakcie 
dyskusji warunkach. Mimo tego, mgr farm. Grze-
gorz Zagórny złożył formalny wniosek w sprawie 
utworzenia nowego miejsca w internecie, gdzie 
będą zamieszczane materiały medialne SIA.

Mgr farm. Damian Nowak poinformował zebra-
nych, że takie miejsce założył już Prezes Stanisław 
Piechula (lub osoba przez niego wyznaczona - Lech 
Wróblewski) pod adresesm http://www.wrzuta.pl/
szukaj/izbaaptekarska

Rada SIA większością głosów przy trzech gło-
sach wstrzymujących oraz dwóch głosach przeciw 
postanowiła stworzyć kolejne miejsce w interne-
cie do zamieszczania materiałów multimedialnych. 
Miejsce to ma być własnością izby, do którego izba 
będzie posiadała prawo i będzie zarządzała dostę-
pem. W miejscu tym będą zamieszczane materiały 

medialne Śląskiej Izby Aptekarskiej, materiały me-
dialne z udziałem izby lub Jej Członków, jak i do-
stępne materiały o izbie. Materiały już zamieszczo-
ne w nowym miejscu będą automatycznie usuwane 
z wszystkich innych miejsc nie należących bezpo-
średnio do izby.

Wykonanie serwisu powierzono Prezydium 
Rady SIA.

Mgr farm. Damian Nowak wyraził zdziwienie 
brakiem uwag merytorycznych ze strony Prezesa 
Stanisława Piechuli oraz wnioskodawcy projektu po-
wołania nowej kolejnej już strony internetowej mgr 
farm. Grzegorza Zagórnego co w jego ocenie jest 
wynikiem braku zainteresowania i nieznajomością 
zawartych tam treści, a współpraca wcześniej w tym 
zakresie nie przynosiła nieporozumień, a hasła cały 
czas były dostępne dla Lecha Wróblewskiego.

- Głos zabrał mgr farm. Grzegorz Zagórny 
przedstawiając zebranym bieżące informacje z NFZ, 
m.in. w sprawie nowych stawek VAT.

7. Na tym zakończono 38 posiedzenie Rady Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej w dniu 04 stycznia 2011 r.

Protokołowała
Katarzyna Szymała

Poprawki wnieśli:
Dr farm. Andrzej Deląg

mgr farm. Damian Nowak

Nagranie audio z posiedzenia Rady SIA zarchi-
wizowano w biurze SIA.
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1. Prezes Stanisław Piechula powitał zebranych 
oraz poprosił o sprawny przebieg posiedzenia ze 
względu na przygotowaną dużą ilość informacji 
i zaproszonych gości.

Prezes Stanisław Piechula złożył na ręce mgr 
farm. Władysława Rybka wezwanie do sprosto-
wania wraz z przeprosinami w związku z rozpo-
wszechnianiem nieprawdziwych i pomawiających 
informacji, które zostały rozesłane do Członków 
Rady drogą e-mailową.

Przekazał również informację, że wszelka pry-
watna korespondencja, nie dotycząca spraw działal-
ności izby, Członków Rady, kierowana do Członków 
Rady nie będzie przesyłana przez biuro izby. W tym 
celu zostały rozesłane do wiadomości Członków 
Rady aktualne adresy e-mailowe wszystkich Człon-
ków Rady. Dr Andrzej Deląg jest zadania, że decy-
zja Prezesa jest nie do przyjęcia. Wiceprezes Piotr 
Klima zwrócił uwagę, że jeżeli Prezes nie zgodzi się 
na przesłanie korespondencji, to taką decyzję może 
zawsze podjąć Prezydium lub Rada SIA, co zdecy-
dowanie Prezes potwierdził.

Po ogólnej dyskusji, w której udział brali m.in. 
mgr farm. D. Nowak, dr A. Deląg i inni Członkowie 
Rady w sprawie podejmowanych uchwał, postano-
wień oraz decyzji, Prezes wyjaśnił zebranym formy 
podejmowania decyzji w izbie aptekarskiej oraz ich 
zapisu w dokumentacji izby.

Następnie Prezes otworzył posiedzenie Rady 
SIA i zaproponował porządek obrad. Porządek ob-
rad został przyjęty większością głosów przy 3 gło-
sach wstrzymujących. Na podstawie listy obecności 
Prezes stwierdził quorum.

2. W związku z obszernymi zmianami do pro-
tokołu, które wnieśli mgr farm. D. Nowak, dr farm.  
A. Deląg oraz Wiceprezes P. Klima oraz wątpliwoś-
ciami co do dokładności oraz szczegółowości za-
mieszczonej treści, Prezes zaproponował omówienie 
tego punktu i przyjęcie protokołu z 38 posiedzenia 
Rady ŚIA w dniu 04.01.2011 roku na najbliższym 
posiedzeniu Rady SIA co zostało przez Członków 
Rady przyjęte większością głosów przy dwóch gło-
sach przeciw.

W związku z toczącą się sprawą farmaceuty … 
głos zabrał Wiceprezes Piotr Klima i zapropono-
wał powołać komisję, która zajęłaby się wyłącznie 
tym tematem, nie angażując wszystkich Członków 
Rady SIA. Rada SIA większością głosów przy jed-
nym głosie przeciw i pięciu wstrzymujących pod-
jęła decyzję o powołaniu komisji, która zajmie się 
sprawą mgr. farm… i powierzyć organizację Wice-
prezesowi P. Klimie.

Dodatkowo Rada SIA większością głosów przy 
dwóch głosach wstrzymujących postanowiła zwołać 
nadzwyczajne posiedzenie Rady w tym temacie.

W związku z opóźnieniem wynikłym z burzli-
wej dyskusji mgr farm. W. Rybka zaproponował, 
aby jego wystąpienie przenieść na nadzwyczajne 
posiedzenie Rady SIA. Głosowano: 9 głosów „za”, 
7 „wstrzymujących”, 5 „przeciw”.

3. W związku z przybyciem pierwszego gościa 
punkt 4b porządku obrad przesunięto i na salę za-
proszono dr Leokadię Wieloch-Depta. Pani dr za-
prezentowała Stowarzyszenie Farmaceutów Katoli-
ckich Polski koło Diecezji Katowickiej zapraszając 
do wzięcia udziału w organizowanych spotkaniach, 
pielgrzymkach oraz przedsięwzięciach jak np. zbiór-
ka leków lub pieniędzy dla bezdomnych. Przedsta-
wiła działalność stowarzyszenia. Do rozmowy włą-
czył się Wiceprezes P. Klima, proponując zamiesz-
czenie informacji o Stowarzyszeniu na łamach wy-
dawanego przez izbę biuletynu Apothecarius. Mgr 
farm. D. Nowak zaoferował pomoc w dokumentacji 
spotkań w formie zdjęć i nagrań video. Przekazał 
jednocześnie wykonane wcześniej materiały doku-
mentujące działalność Stowarzyszenia Farmaceu-
tów Katolickich Polski koła Diecezji Katowickiej 
bezpośrednio na ręce dr Leokadii Wieloch-Depta. 
Prof. D. Moska poprosił Panią dr o dostarczenie do 
izby krótkiego streszczenia swojego wystąpienia.

4. Powracając do porządku obrad Rady SIA 
przystąpiło do opiniowania:

4a. Wniosków dotyczących możliwości pełnie-
nia funkcji kierownika po ukończeniu 65 roku życia:

- mgr farm. Przystał Barbara w aptece ogólnodo-
stępnej w 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62A;

- mgr farm. Fijak-Urbańczyk Maria w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Auxilium” w 41-408 
Mysłowice, ul. Roździeńskiego 1;

Po przedstawieniu kandydatur wnioski doty-
czące możliwości pełnienia funkcji kierownika po 
ukończeniu 65 roku życia zaopiniowano pozytyw-
nie jednogłośnie.

Wnioskodawczynie przedstawiły zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań do dalszej pracy 
na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej.

4b. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-
ki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
- w związku ze zmianą na stanowisku kierownika 
apteki:

- mgr farm. Piejko Danuta w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Na Findera” w 41-600 Święto-
chłowice, ul. Findera 8;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Słowik Katarzyna w aptece ogólno-
dostępnej w 44-253 Rybnik, ul. Patriotów 11;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
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opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Zimmermann Robert w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Q-Pharm” w 43-100 Tychy, 
ul. Tołstoja 3c;

Po przedstawieniu kandydatury przez komi-
sję opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie 
większością głosów przy dwóch głosach wstrzymu-
jących.

- mgr farm. Łokieć Bożena w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Arnika” w 32-607 Polanka Wiel-
ka, ul. Długa 5;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

4c. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-
ki - mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękoj-
mię należytego prowadzenia apteki do 31.12.2010r, 
wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
w związku z potwierdzeniem wypełnienia ustawo-
wego obowiązku szkoleń ciągłych.

- mgr farm. Kożuch Irena w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „WIBIS 2” w 41-940 Piekary Ślą-
skie, ul. Gen. Ziętka 30;

Wniosek zaopiniowano pozytywnie większoś-
cią głosów przy dwóch głosach wstrzymujących.

4d. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie 
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi na-
leżytego prowadzenia apteki przez kandydata na 
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Molenda-Korzan Katarzyna w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „Apteki Dla Ciebie” 
w 44-240 Żory, ul. Ogrodowa 18 w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodostępnej złożonym przez Pana Arka-
diusza Kołodziej zam. Bielsko-Biała, Pana Mieczy-
sława Stępień zam. Wielowieś;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

4e. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wyda-
nie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi 
należytego prowadzenia hurtowni przez kandydata 
na funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Bliźniak Joanna w hurtowni far-
maceutycznej w 41-909 Bytom, ul. Fabryczna 1 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej złożonym 
przez Ziaja LTD o/Śląsk Michał Dąbrowski z sie-
dzibą 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 1c;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

4f. Opiniowanie farmaceuty - opiekuna, któ-
ry ma sprawować opiekę nad przeddyplomową  

sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów 
VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycz-
nego - na wniosek ŚUM Katowice.

- mgr farm. Ligacz Michał - Apteka Ligocka 
Katowice ul. Poleska 4;

Po przeanalizowaniu warunków, które są wyma-
gane od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie 
zgody.

4g. W związku z otrzymanym pismem apteki 
z Jejkowic z prośbą o interwencję w sprawie rezyg-
nacji apteki z dyżurów nocnych, Rada SIA przychy-
lając się do prośby negatywnie jednogłośnie zaopi-
niowała projekt uchwały Rady Powiatu Rybnickie-
go w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu 
Rybnickiego w roku 2011 uzasadniając, że pomi-
mo wskazania przez aptekę przeszkód w pełnieniu 
dyżurów oraz pozytywnej decyzji zarządu gminy 
w Jejkowicach, który pisemnie wyraził zgodę na 
brak dyżurów nocnych przez tę aptekę należy uznać, 
że działanie Rady Powiatu w Rybniku, nie znajduje 
uzasadnienia w powołanych przepisach.

4h. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopi-
niowała projekt uchwały Rady Miasta Ruda Ślą-
ska dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustale-
nia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie Miasta Ruda Śląska.

4i. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopi-
niowała projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciań-
skiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych działających na terenie Po-
wiatu zawierciańskiego w roku 2011.

4j. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopinio-
wała rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego 
w roku 2011 - pismo Starosty Pszczyńskiego z dnia 
27.01.2011r.

5. Inne sprawy bieżące:
5b. Kolejny gość Pan dr inż. Zygmunt Kamiń-

ski - Prezes firmy Kamsoft SA został zaproszony na 
spotkanie Rady SIA w celu omówienia sytuacji na 
rynku aptecznym i możliwości poprawy działalno-
ści aptek. W odpowiedzi na zapytanie w sprawie ob-
niżenia kosztów programu aptecznego podał propo-
zycje i możliwości obniżenia tychże kosztów w po-
staci np. „masowego” wejścia przez apteki w inter-
net i komunikacji elektronicznej, która obniży m.in. 
koszty dojazdów. Zaproponował również programy 
lojalnościowe oraz przystąpienie do tzw. „banku 
danych”. Trwają także prace nad wprowadzeniem 
systemu biometrycznego. Ze strony członków Rady 
padła propozycja sprzedaży oprogramowania w for-
mie ratalnej. W trakcie dyskusji przedstawiono róż-
ne propozycje poprawy działalności aptek, wyrażo-
na została obustronna chęć współpracy.

Ustalono, że wstępnie współpraca zostanie zaini-
cjowana w tematach: 1 - możliwości wprowadzenia  
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oszczędności w aptekach poprzez wprowadzanie 
i wykorzystywanie Internetu 2 - propagowanie moż-
liwości wyszukiwania i zamawiania tańszych leków, 
3 - wspólne występowanie do MZ o zmiany legisla-
cyjne korzystne dla aptek i pacjentów, 4 - wyjaśnić 
problemy noworoczne z kodami EAN.

5c. Po krótkiej przerwie w obradach Prezes 
poprosił zebranych o zajęcie miejsc i głos oddał 
Wiceprezesowi P. Klimie, który przywitał przez 
siebie zaproszonych gości i przybliżył zebranym 
temat misji humanitarno duszpastersko-medycz-
nej w rejon Guarambare w Paragwaju. Następnie 
głos zabrał dr Tomasz Pohaba, zwracając się do 
zebranych z apelem - prośbą o przyłączenie się do 
przygotowań do misji, zbiórkę leków i sprzętu me-
dycznego. W wystąpieniu omówił szczegóły akcji. 
W jej ramach udzielana będzie pomoc medyczna 
i wsparcie duszpasterskie dla ludności podległej 
misji, szczególnie wobec najuboższych i nie po-
siadających żadnego zaplecza socjalnego. Kwestia 
pomocy została całkowicie zaakceptowana przez 
Członków Rady SIA i jednogłośnie postanowiono 
przyłączyć się do przedsięwzięcia. Forma pomocy 
zostanie dopracowana i omówiona w jak najszyb-
szym możliwym czasie.

Mgr farm. D. Nowak zaproponował jeszcze ści-
ślejszą współpracę z powołaną Misją Humanitarną, 
gdyż silne zainteresowanie Akcją ze strony ośrod-
ków telewizyjnych (m.in. redakcją Teleexpresu) 
daje nieocenioną szansę na wzrost PR Śląskiej Izby 
Aptekarskiej oraz na zaprezentowanie ŚIA i zaist-
nienie jej na ogólnopolskim rynku medialnym.

Po pożegnaniu gości Prezes krótko omówił po-
zostałe punkty porządku obrad.

5d. Przyjęcie Protokołu obrad z XV Okręgowe-
go Zjazdu Sprawozdawczego w dniu 06.11.2010r. 
przeniesiono na najbliższe posiedzenie Rady.

5e. W związku z przypadającymi w miesiącu 
marcu trzema posiedzeniami nastąpiła zmiana po-
siedzenia Rady SIA w dn. 29.03.2011 na posiedze-
nie Prezydium SIA. 

5f. Omówienie odpowiedzi NIA na pismo 
w sprawie zaproszenia Prezesa NRA na posiedzenie 
Rady SIA i sprawę składek SIA odprowadzanych na 
NIA przeniesiono na najbliższe posiedzenie Rady.

5g. Prezes poinformował zebranych, że izba 
wystosowała odwołanie do GIF od decyzji WIF 
w Łodzi w sprawie zawiadomienia o uzasadnionym 
podejrzeniu łamania przepisów ustawy prawo far-
maceutyczne o zakazie reklamy art. 94a w związku 
z 57 i następnymi ustawy, a dotyczące portalu inter-
netowego www.60plus.doz.pl.

5h. Ustalenie terminu i miejsca wręczenia Pra-
wa Wykonywania Zawodu przeniesiono na najbliż-
sze posiedzenie Rady.

5i. Informacje o propozycji współpracy z Me-
dforum Sp. z o.o. w ramach szkoleń dla lekarzy  

i farmaceutów przeniesiono na najbliższe posiedze-
nie Rady.

5j. Informację o zmianie ustawy z dnia 19 
kwietnia 1991 o izbach aptekarskich przeniesiono 
na najbliższe posiedzenie Rady.

6. Wolne głosy i wnioski.
6a. Wiceprezes P. Brukiewicz poinformował 

zebranych o zakupie przez izbę materiałów szkole-
niowych z zakresu pierwszej pomocy dzieci i osób 
dorosłych. Ideą zakupu jest wprowadzenie szkole-
nia dla chętnych farmaceutów w formie udostęp-
nienia stanowiska komputerowego w siedzibie izby, 
a w przyszłości jako szkolenia internetowego.

6b. Wpłynął wniosek dr farm. A. Deląga o gło-
sowanie jawne pisemne ważnych uchwał Rady SIA. 
W związku z brakiem quorum wniosek nie został 
przegłosowany.

6c. W związku z propozycją Prezesa NRA G. 
Kucharewicza w sprawie spotkania z Członkami 
Rady SIA, dr A. Deląg zaproponował wybór delega-
cji, która w imieniu Rady SIA pojedzie na spotkanie 
do Warszawy. Tematu nie dokończono.

7. Na tym zakończono 39 posiedzenie Rady Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej w dniu 01 lutego 2011 r.

Protokołowała
Katarzyna Szymała 

Nagranie audio z posiedzenia Rady SIA zarchi-
wizowano w biurze SIA.
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1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady 
SIA dr n. farm. Stanisław Piechula. Po powitaniu 
zebranych prowadzący posiedzenie Prezes S. Pie-
chula zaproponował porządek obrad. 

Porządek posiedzenia został przyjęty więk-
szością głosów przy 3 głosach „wstrzymują-
cych” i 1 głosie „przeciw”. Na podstawie listy 
obecności Prezes SIA stwierdził wystarczającą 
ilość Członków Rady SIA dla ważności podej-
mowanych uchwał.

2. W związku z obszernymi poprawkami wnie-
sionymi do protokołu z 38 posiedzenia Rady ŚIA 
w dniu 04.01.2011 roku przez mgr D. Nowak, za-
proponowano, aby ostateczna wersja protokołu zo-
stała przegłosowana na kolejnym posiedzeniu Rady 
SIA, co zostało przyjęte jednogłośnie.

Mgr D. Nowak i dr A. Deląg wnieśli popraw-
ki do protokołu z 39 posiedzenia Rady ŚIA w dniu 
01.02.2011roku. Po odczytaniu propozycji głoso-
wano nad ich przyjęciem. Jednogłośnie przyjęto 
poprawki mgr D. Nowaka. Poprawkę dr A. Deląga 
przyjęto jednogłośnie z uwagą jako treść poufna.

Protokół z poprawkami z 39 posiedzenia Rady 
ŚIA w dniu 01.02.2011roku został przyjęty jedno-
głośnie.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podję-
ła uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wyko-
nywania zawodu farmaceuty: Starostka Monika 
VI/002/11; Święty Katarzyna VI/003/11;

4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad 
Rada SIA przystąpiła do opiniowania:

4a. Wniosków dotyczących możliwości pełnienia 
funkcji kierownika po ukończeniu 65 roku życia:

- mgr farm. Sikorska Wacława w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Na Rudnej” w 41-200 Sosno-
wiec, ul. Gen. Hallera 5;

Po przedstawieniu kandydatury, wniosek doty-
czący możliwości pełnienia funkcji kierownika po 
ukończeniu 65 roku życia zaopiniowano pozytyw-
nie jednogłośnie.

Wnioskodawczyni przedstawiła zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań do dalszej pracy 
na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej.

4b. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-
ki - wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
- w związku ze zmianą na stanowisku kierownika 
apteki:

- mgr farm. Wyględowska Aleksandra w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Justo-Farm” w 43-143 
Lędziny, ul. Pokoju 17;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

- mgr farm. Kruszyńska Agata w aptece ogólno-
dostępnej w 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

4c. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie 
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi na-
leżytego prowadzenia apteki przez kandydata na 
funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Zaremba-Szwałek Małgorzata w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „Vega 2” w 43-190 
Mikołów, ul. Prusa 13 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez TRANS-WIN Ur-
szula Kruk, Wiesław Kruk S.J. z siedzibą w 43-190 
Mikołów, ul. Jana Koja 3;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.

4d. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopi-
niowała projekt uchwały Rady Powiatu Mikołow-
skiego dotyczącego zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych działających na terenie Powiatu Mikołow-
skiego w roku 2011.

4e. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopi-
niowała rozkład godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nych działających na terenie Miasta Piekary Śląskie 
w związku ze zmianami organizacyjnymi aptek 
ogólnodostępnych.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Rada SIA po odczytaniu przez Prezesa pro-
pozycji posiedzeń na kolejny kwartał przyjęła nastę-
pujące terminy:

05.04 - R 19.04 - P
10.05 - R 24.05 - P
07.06 - R 21.06 - P

5b. Prezes przekazał zebranym bieżące informacje 
o odznaczeniach i wyróżnieniach. Poprosił zaintere-
sowanych o uzupełnienie wniosków i kontakt z Panią 
D. Hapeta, która w izbie zajmuje się tym tematem. 

5c. Zgodnie z kolejnym punktem porząd-
ku obrad głos zabrał Wiceprezes P. Brukiewicz.  
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W wypowiedzi przekazał informacje w temacie 
szkoleń dla farmaceutów oraz starań izby o dofinan-
sowanie kolejnych szkoleń z funduszy UE.

W uzupełnieniu tematu głos zabrała także dr  
K. Klementys zapraszając na Konferencję dermatolo-
giczno-farmaceutyczną, która odbędzie się 16 marca.

Prezes dodał, że izba organizuje spotkanie gra-
tulacyjne dla osób, które uzyskały specjalizację.

Powrócono także do tematu organizacji szkoleń 
internetowych.

5d. Prezes S. Piechula przedstawił Członkom 
Rady opracowanie w zakresie zasad pisania i spo-
rządzania protokołów z posiedzeń Rady i Prezy-
dium. Ponieważ zagadnienie wymaga szerszego 
omówienia i przygotowania, sprawę przesunięto na 
kolejne posiedzenie. Poprosił również o przysłanie 
uwag co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.

5e. Punkt dotyczący podjęcia uchwały w spra-
wie dostępu do informacji publicznych zostanie 
omówiony po przybyciu mec. K. Szulc.

5f. Do Protokołu obrad z XV Okręgowego Zjaz-
du Sprawozdawczego w dniu 06.11.2010r. wpłynęły 
poprawki mgr D. Nowak, mgr A. Bednarz oraz dr  
A. Deląg. Ustalono, że poprawki należy wprowadzić 
do protokołu i ostateczną wersję przesłać Członkom 
Rady do zapoznania. Akceptacja protokołu nastąpi 
na kolejnym posiedzeniu Rady SIA. Z treścią pro-
tokołu nie zgadza się mgr W. Rybka twierdząc, że 
jest on w całości nie do przyjęcia, gdyż nie zawiera 
istotnych informacji, treści i wypowiedzi poszcze-
gólnych Delegatów.

W związku z przybyciem mec. K. Szulca po-
wrócono do punktu 5e porządku obrad dotyczącego 
podjęcia uchwały w sprawie dostępu do informacji 
publicznych. 

Do biura izby na ręce Pana Lecha Wróblewskiego 
wpłynął wniosek mgr farm. Damiana Nowak o sko-
piowanie i udostępnienie do zabrania z izby plików 
dźwiękowych posiedzeń Rady i Prezydium na noś-
niku DVD. Temat został już poruszony na ostatnim 
posiedzeniu Prezydium, na którym po dyskusji stwier-
dzono, że decyzje powinny zostać podjęte na posie-
dzeniu Rady. W związku z tym Prezes zaproponował 
podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie i poprosił 
o wypowiedź mec. K. Szulc. Następnie została przed-
stawiona treść uchwały. Ponieważ niektórzy Człon-
kowie Rady mieli wątpliwości zadecydowano, że 
ostateczna treść uchwały zostanie przedstawiona na 
następnym posiedzeniu Rady. Mgr D. Nowak po-
prosił mec. K. Szulc o sporządzenie opinii prawnej, 
w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

5h. W sprawie zaproszenia Prezesa NRA na 
posiedzenie Rady SIA wpłynęło do izby pismo  

informujące o braku możliwości przybycia, ze 
względu na wiele ważnych okoliczności. Ze strony 
Prezesa NRA padła propozycja spotkania w siedzi-
bie NIA. Dr A. Deląg uważa, że należy wyznaczyć 
delegację, która pojedzie na spotkanie. Propozycja 
została przegłosowana negatywnie większością 
głosów, przy 6 głosach „za” i 2 głosach „wstrzy-
mujących”. 

5i. Zgodnie z kolejnym punktem porządku ob-
rad, po przedstawieniu przez Prezesa propozycji 
zmiany uchwały w sprawie składek w punkcie doty-
czącym mgr farm. nie wykonujących zawodu, Rada 
SIA działając w ramach kompetencji własnych jed-
nogłośnie podjęła uchwałę zwalniającą z obowiązku 
opłacania składek farmaceutów nie wykonujących 
zawodu na ich wniosek.

5j. Prezes poinformował, że organizująca szko-
lenia firma Medforum zaprasza przedstawicieli śro-
dowiska farmaceutycznego na szkolenie w dniach 
24-26 marca w Wiśle.

Głos zabrał mgr farm. Aleksander Żurek. Jako 
Prezes Hurtowni Salus przekazał zebranym infor-
mację, że decyzją GIF, po uprzednim przepro-
wadzeniu kontroli, od dnia 22 lutego unierucho-
miono hurtownię. Decyzję podjęto na podstawie 
donosu skierowanego do GIF drogą e-mailową. 
W swoim imieniu, za zaistniałą sytuację i trudno-
ści w realizacji zamówień, przeprosił wszystkich 
klientów. Wyraził głęboką nadzieję, że sytuacja 
w jakiej znalazła się hurtownia zostanie w jak 
najszybszym czasie pomyślnie rozwiązana i hur-
townia będzie mogła wznowić działalność.

Prezes Piechula w imieniu Rady SIA wyraził 
chęć pomocy w doprowadzeniu do ponownego uru-
chomienia hurtowni.

5k. Wiceprezes P. Klima przedstawił propozycję 
spektakli teatralnych dla farmaceutów w Teatrze Ślą-
skim. Rada SIA wyraziła chęć tradycyjnych spotkań 
teatralnych, jednakże omówienie zagadnienia akcji 
SIA i Teatru Śląskiego dla środowiska aptekarskie-
go przesunięto na inny termin. 

5l. Prezes przedstawił wyciąg z projektu ustawy 
o zmianie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 o izbach 
aptekarskich w kwestii ewentualnych odszkodo-
wań przysługujących farmaceucie, który w wyniku 
wznowienia postępowania w przedmiocie odpowie-
dzialności zawodowej lub odwołania do sądu apela-
cyjnego został uniewinniony.

5ł. Do izby wpłynęło pismo Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Mikołowie w sprawie sposo-
bu wykorzystania i zagospodarowania otrzymanej 
cegiełki - rok 2010.
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5m. Do biura izby wpłynęło kolejne pismo mgr 
farm. w sprawie zasad reklamy apteki i kampanii re-
klamowych niezgodnych z prawem. Prezes krótko 
przedstawił zebranym zagadnienie. 

6. Wolne głosy i wnioski.

6a. Do Rady SIA wpłynął wniosek dr farm. 
A. Deląga o głosowanie jawne pisemne ważnych 
Uchwał Rady SIA. Prezes wyjaśnił, że nie zostanie 
podjęta żadna decyzja w tym temacie, przypomniał 
zebranym, że przed każdym głosowaniem, każdy 
Członek Rady może wnieść wniosek o to, jak to 
głosowanie ma się odbyć i Rada taką decyzję prze-
głosuje.

6b. Na stronie izby zostanie zamieszczona in-
formacja na temat organizowanej Pielgrzymki do 
Rzymu z okazji XX Światowego Dnia Chorego. 
Wiceprezes P. Klima powiadomił zebranych, że 
ruszyły przygotowania i prace nad szczegółowym 
programem wyprawy. Poprosił Radę SIA o akcepta-
cję przedsięwzięcia.

6c. Wiceprezes P. Klima poinformował, że 
chciałby zorganizować, w podobnym składzie or-
ganizatorów jak w roku ubiegłym, Konferencję 
poświęconą zielarstwu i ziołolecznictwu. Przybli-
żony termin 16 - 17 wrzesień 2011r. Poprosił Radę 
o akceptację i współorganizację. Prezes poprosił 
o przedstawienie szczegółów na kolejne posiedze-
nie Rady lub Prezydium.

6d. Następnie głos zabrał dr. A. Deląg. Zapro-
sił zebranych do oglądania w Telewizji Silesia cy-
klu 10 spotkań tzw. poradnika medyczno-farmako 

-terapeutycznego. Audycje nadawane są co 
 poniedziałek. Dostępne są również na YouTube - 
aptekadelag. Wiceprezes P. Klima pochwalił taką 
inicjatywę, mając nadzieję, że audycje takie się upo-
wszechnią.

6e. Mgr farm. W. Stronczak przekazała infor-
mację, że otrzymała pismo z WIF, które przypusz-
cza, będzie dotyczyło wszystkich aptek. W związku 
z pismem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Śl-
WIF prosi o podanie, czy apteka realizowała recepty 
wystawione przez lekarza dla pacjentki w okresie 
od maja 2005- stycznia 2011. Ze względu na podaną 
znikomą ilość szczegółów, apteka nie jest w stanie 
odpowiedzieć na pismo. Problem ten może dotyczyć 
wielu aptek, mgr W. Stronczak zwróciła się z prośbą 
o podjęcie działań.

6f. Wiceprezes P. Brukiewicz zwrócił uwagę 
na zbyt małe zainteresowanie Rady SIA w kwestii 
uwag i zmian do projektu ustawy refundacyjnej. 
Zaproponował spotkanie i dyskusję w tym temacie. 
Należy również rozważyć spotkanie w NIA.

Na zakończenie w niewielkim gronie dysku-
towano o aktualnej sytuacji na rynku aptekarskim 
i farmaceutycznym

7. Na tym zakończono 40 posiedzenie Rady Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej w dniu 01 marca 2011 r.

Protokołowała
Katarzyna Szymała 

Nagranie audio z posiedzenia Rady SIA zarchi-
wizowano w biurze SIA.
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Źródło: Gazeta Wyborcza - 2011-04-21
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Śląscy aptekarze nie chcą przyjmować 
od pacjentów termometrów rtęciowych. 
- Nie będziemy robić z aptek śmietników 
- tłumaczą. Z termometrami na rtęć - 
choć są o wiele bardziej toksyczne od 
przedatowanych leków - nie ma co robić.

Termometrów na rtęć w sprzedaży już 
nie ma, są tylko elektroniczne.

Powód: szklany termometr łatwo 
może się stłuc, a opary rtęci mogą być 
przyczyną zatrucia z bardzo poważnymi 
konsekwencjami, jak uszkodzenie nerek 
czy ośrodkowego układu nerwowego. 
- Wielu z nas nadal ma jednak stare 
termometry, choć ich nie używa. Ludzie 
na ogół wiedzą, jak toksyczna jest rtęć, 
więc próbują się ich pozbyć - mówi 
Izabela Majewska, wojewódzki inspektor 
farmaceutyczny.

Problem w tym, że termometrów 
pozbyć się nie sposób. Wyrzucić wprost 
do kosza nie wolno, a w aptekach 
farmaceuci termometrów przyjmować 
nie chcą. - Proponowałam, by 
wyznaczyć do tego zadania jedną czy 
dwie apteki w każdym mieście, ale 
farmaceuci tłumaczą, że nie chcą robić 
z aptek śmietników - mówi Majewska. 
- Są jednak ludzie, którzy bez pytania 
wrzucają termometry do pojemników na 
leki. To karygodne, bo szklany termometr 
może się stłuc, a wtedy wydzielają się 
niebezpieczne opary. Jeszcze gorsze 
jest wyrzucenie takiego termometru 
do zwykłego śmietnika. Dlatego wielu 
aptekarzy kapituluje i chcąc nie chcąc 
i tak przyjmują od klientów stare 
termometry - dodaje.

Niepotrzebne termometry aptekarze 
zamykają w pojemnikach z wodą - rtęć jest 
cięższa od wody, więc nawet jeśli szkło 
się stłucze, oparów nie będzie. Co jednak 
zrobić z takim pojemnikiem? - To właśnie 
jest problem. Nie nasz, bo usuwanie 
toksycznych odpadów to zadanie gmin, 
i to one powinny organizować punkty ich 
zbiórki - mówi Stanisław Piechula, szef 
Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Problemem są oczywiście koszty.

Apteki może by i nie narzekały 
na znoszenie im termometrów, gdyby 
nie to, że przechowywanie i utylizacja 
toksycznych odpadów to duże koszty.

- Możemy zbierać termometry, ale 
pod warunkiem, że służby gminne będą 
je od nas odbierać - mówi Piechula. - 
Niestety, już kilka lat temu próbowałam 
zainteresować gminnych urzędników 
problemem termometrów. Bez skutku - 
mówi inspektor Majewska.

Jednym z urzędów, w którym odesłano 
ją z kwitkiem, był katowicki magistrat. 
Dziś mówią tam już co innego. - Problem 
jest. Będziemy go rozwiązywać, kiedy 
wejdzie w życie nowa ustawa śmieciowa, 
bo zgodnie z jej zapisami nie będzie już 
podziału na śmieci, za których wywóz 
odpowiada gmina i inne. Wszystkie śmieci 
będą gminy - zapowiada mówi Jakub 
Jarząbek, rzecznik Urzędu Miejskiego 
w Katowicach.

Ustawa śmieciowa nie wyszła jeszcze 
jednak z Sejmu.

JUDYTA WATOŁA

Gdzie wyrzucić stary termometr?

Źródło: Gazeta (Wyborcza) w Bielsku-Białej - 2011-05-05
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Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
w Katowicach w marcu i kwietniu 2011 roku

Organizując zebrania, konferencje naukowe i zjazdy, realizujemy zadania jakie nakłada 
na nasz Oddział statut Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i dlatego systematycznie 
prowadzimy spotkania naukowe dla farmaceutów pracujących w aptekach i w hurtowniach 
farmaceutycznych na terenie Śląska, jak również staramy się uczestniczyć w przygotowaniu 
do pracy zawodowej studentów VI roku kierunku farmacja odbywających 6-cio miesięczną 
praktykę w aptekach. Zapraszamy wykładowców reprezentujących różne dziedziny nauk 
medycznych i zawsze dbamy o to, by nasze zebrania były akredytowane i w tym celu ściśle 
współpracujemy z Władzami Dziekańskimi i Kolegium Kształcenia Podyplomowego 
Wydziału Farmaceutycznego SUM w Sosnowcu.

 Gośćmi naszych zebrań są przedstawiciele instytucji, z którym farmaceuci współpracują 
wykonując pracę zawodową tj. Śląski Inspektor Farmaceutyczny - dr Izabela Majewska, 
Prezes ORA Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach - dr Stanisław Piechula oraz jego 
współpracownicy: dr Piotr Brukiewicz i mgr Krzysztof Majka, a także Naczelnik Śląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach - mgr Grzegorz Zagórny. 

W celu realizacji zadań naukowych staramy się podejmować współpracę z innymi, 
medycznymi Towarzystwami Naukowymi w Polsce, a także samorządami zawodowymi 
farmaceutów i lekarzy. Efektami tej współpracy są zebrania i konferencje naukowe, które 
pozwalają nie tylko zintegrować środowisko farmaceutyczne ze środowiskiem lekarskim, 
ale także umożliwiają farmaceutom i lekarzom wzajemną wymianę poglądów, stanowiąc 
forum dla dyskusji z przedstawicielami innych dziedzin i dyscyplin naukowych oraz 
zawodowych. 

16 marca bieżącego roku, w sali audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach, zor-
ganizowaliśmy wspólnie z katowickim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dermato-
logicznego (PTD) pierwszą konferencję naukowo-szkoleniową dla lekarzy i farmaceu-
tów. Do udziału w niej zostali też zaproszeni lekarze specjalizujący się w dermatologii 
i wenerologii oraz farmaceuci realizujący specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. 

Konferencję prowadziła dr Kazimiera Klementys, prezes katowickiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej 
Wydziału Farmaceutycznego SUM.

Gościem konferencji, reprezentującym władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
była Pani prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego, 
która zabierając głos podkreśliła m.in. ważną rolę tej konferencji w procesie integracji śro-
dowiska lekarskiego i środowiska farmaceutów. Przedstawiła także zebranym konieczność 
współpracy tych grup zawodowych szczególnie w zakresie prowadzenia farmakoterapii 
oraz opieki farmaceutycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa leczenia pacjentów. 

Program konferencji był bardzo obszerny i obejmował wykłady, w których zostały 
poruszone przez specjalistów zagadnienia związane z terapią schorzeń dermatologicznych. 
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„Problemy terapii schorzeń włosów”, wykład na ten temat przedstawiła - prof. zw. dr hab. n. 
med. Ligia Brzezińska-Wcisło - Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii SUM, konsultant 
wojewódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii, przewodnicząca katowickiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

„Współczesne kierunki leczenia owrzodzeń podudzi - patogeneza i obraz kliniczny” prelekcję 
wygłosiła - dr n. med. Anna Lis-Święty - Adiunkt Katedry i Kliniki Dermatologii SUM.

„Wpływ promieniowania słonecznego na skórę - fakty i mity” wykład przestawiła - dr n. 
med. Mariola Wyględowska-Kania - Adiunkt Katedry i Kliniki Dermatologii SUM.

„Problemy receptury aptecznej” omówiła w swoim wykładzie dr n. farm. Lucyny Bułaś - 
konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej, Kierownika Kolegium Kształcenia 
Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego SUM. 

Cykl wykładów z zakresu dermatologii rozpoczęła pani prof. L. Brzezińska-Wcisło, 
która przedstawiła przyczyny łysienia, jego rodzaje, obraz kliniczny, możliwości leczenia 
oraz, co było bardzo interesujące, nowoczesne metody diagnozowania tych jednostek 
chorobowych prowadzone m.in. w kierowanej przez Panią Profesor Klinice. 

Dzięki wykładowi dr n. med. A. Lis-Święty przybliżona została zebranym problematyka 
diagnozowania owrzodzeń podudzi u ludzi i postępowanie terapeutyczne w tych przypad-
kach. Natomiast prelekcja nt. „Wpływ promieniowania słonecznego na skórę - fakty i mity”  
dr n. med. Marioli Wyględowskiej-Kania uzupełniła naszą wiedzę z zakresu rodzaju środ-
ków ochrony skóry przed skutkami działania promieniowania słonecznego zarówno u do-
rosłych jak i u dzieci. 

Dr n. farm. Lucyna Bułaś poruszyła niektóre problemy związane z recepturą postaci 
leków dermatologicznych. Omówiła problemy nieprawidłowego zapisywania ilości leków 
na receptach złożonych oraz konieczność korygowania przekroczonych dawek lub stężeń 
leków. Poruszyła także zagadnienie dotyczące stosowania euceryny, podłoża maściowego 
znajdującego się w aptekach i zwróciła uwagę na różny skład ilościowo-jakościowy tego 
surowca w zależności od producenta. Ten punkt konferencji zakończył się ożywioną 
dyskusją z udziałem zgromadzonych na sali lekarzy - dermatologów i farmaceutów. 

Wśród punktów programu konferencji była również prezentacja produktów firmy Inter 
Fragrances, sponsora spotkania, a prezentację przedstawiła - mgr Małgorzata Bajerska, 
samodzielny specjalista ds. badawczo - wdrożeniowych w tej firmy.

W spotkaniu wzięło udział ponad 300 lekarzy i farmaceutów, którzy otrzymali 
potwierdzenie udziału w konferencji w postaci certyfikatu. Tak duża frekwencja i widoczne 
na sali zainteresowanie obu środowisk lekarskiego i farmaceutycznego prezentowaną 
tematyką sprawia, że mamy satysfakcję z naszej społecznej pracy i potwierdzenie, że warto 
podejmować takie przedsięwzięcia. 

30 marca bieżącego roku, w Domu Lekarza w Katowicach, odbyło się zebranie 
organizowane przez nas wspólnie ze Śląską Izbą Aptekarską w Katowicach, a program 
obejmował dwa wykłady naukowe. Licznie zgromadzeni na sali farmaceuci wysłuchali w 
pierwszej części zebrania prelekcji nt. „Co należy wiedzieć o zawale serca” przedstawionej 
przez prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora kierownika Katedry i Kliniki Kardiologii 
Górnośląskiego Centrum Medycznego SUM w Katowicach. Wykład pozwolił na 
usystematyzowanie wiedzy na temat objawów klinicznych, diagnostyki i późniejszego 
leczenia farmakologicznego pacjentów po przebytym zawale. Jak podkreśliła prowadząca 
dyskusję dr K. Klementys, informacje przekazane farmaceutom i przedstawiona wiedza na 
temat leczenia pacjenta po zawale to ważny element w opiece farmaceutycznej. 
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Kolejnym prelegentem w części naukowej marcowego zebrania był prof. dr hab. n. farm. 
Edmund Sieradzki, Kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Analityki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który 
przedstawił wykład nt. „Nanoformy jako nośniki substancji leczniczych”. Zostały 
przedstawione nowe możliwości poprawy właściwości niektórych postaci leków, co ma 
później odzwierciedlenie w ich właściwościach farmakokinetycznych np. w zakresie 
biotransformacji leku w organizmie ludzkim. Po części wykładowej głos zabrała pani dr  
I. Majewska, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, która przedstawiła informacje 
dotyczące m.in.: zakazu odsprzedaży leków pomiędzy apteką a hurtownią, kwestię nadzoru 
suplementów diety w aptekach ogólnodostępnych, przypomniała o zakazie reklamy  
w aptekach leków ordynowanych na receptę i przybliżyła projektowane zmiany prawa 
farmaceutycznego dotyczące aptek szpitalnych. 

Kolejnym prelegentem był prezes ORA dr S. Piechula, który przypomniał zebranym 
farmaceutom nadchodzącą zmianę marż leków od 2012r, a studentów - stażystów zaprosił 
na uroczystość wręczania prawa wykonania zawodu połączonego z dyplomatorium 
planowanym w dniu 15.04.2011r na Wydziale Farmaceutycznym SUM w Sosnowcu. 

Informacje nt. dopełnienia formalności niezbędnych do uzyskania prawa wykonania 
zawodu uzupełniła dr K. Klementys - koordynator 6-cio miesięcznych praktyk. 

5 kwietnia bieżącego roku, również w Domu Lekarza w Katowicach, odbyło 
się zebranie organizowane przez nas wspólnie ze Śląską Izbą Lekarską. Zaproszenie 
wystosowaliśmy do zarówno do lekarzy jaki i do farmaceutów, a także zainteresowanych 
tematem spotkania mikrobiologów. Spotkanie prowadzili dr Kazimiera Klementys i dr 
Janusz Michalak reprezentujący Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego przy Śląskiej 
Izbie Lekarskiej w Katowicach. Wykład naukowy „Co nowego w antybiotykoterapii 
zakażeń” przedstawiła prof. zw. dr hab. n. med. Danuta Dzierżanowska Kierownik 
Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu „Pomnik-Centrum 
Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Wykład zakończył się ożywioną dyskusją z udziałem 
wielu obecnych na sali lekarzy i dotyczył możliwości stosowania antybiotyków 
w indywidualnych przypadkach zakażeń pacjentów, z którymi spotkali się w swojej 
praktyce zawodowej. 

Na zakończenie zebrania pani dr Klementys dziękując Pani Profesor za wspaniały wykład, 
a uczestnikom za tak czynny udział w dyskusji, zaprosiła wszystkich do uczestnictwa 
w kolejnych zebraniach organizowanych przez nasz oddział PTFarm w Domu Lekarza 
w Katowicach.

Terminy zebrań w 2011 roku: 
25 V, 29 VI, 28 IX, 26 X, 30 XI

Prezes Zarządu Oddziału 
Dr Kazimiera Klementys

Wiceprezes Zarządu Oddziału
dr Grażyna Janikowska

Sekretarz Oddziału 
Małgorzata Dołowy

Skarbnik Oddziału 
Piotr Brukiewicz
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Tradycyjne, wielkanocne spotkanie członków Klubu Seniora przy Oddziale 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach odbyło się w sobotę  
9 kwietnia 2011 roku, w auli Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego przy 
ulicy Bankowej 12. Od wielu lat JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego nieodpłatnie 
udziela naszym seniorom gościny. Śląska Izba Aptekarska wspiera to spotkanie 
finansowo i organizacyjnie, dbając o to aby przyjeżdżający z odległych miejscowości 
seniorzy (m.in. z Rybnika, Bielska-Białej, Częstochowy) mogli w miłej atmosferze przy 
kawie i ciasteczku porozmawiać z koleżankami i kolegami, powspominać minione lata. 
Mgr Lech Wróblewski upamiętnia spotkanie dużą ilością zdjęć, a mgr Damian Nowak 
rejestruje kamerą to szczególne, wyjątkowe wydarzenie w życiu naszej społeczności. 
Wszyscy obecni z niecierpliwością oczekują na zdjęcia i nagrania, aby w ciągu roku 
powracać do wspomnień z tego dnia.

Spotkanie poprowadziła przewodnicząca klubu seniora mgr Elżbieta Nitschka-Pęcak, 
podkreślając obecność na tej uroczystości seniorów, którzy mimo wieku przybywają z daleka, 
tak jak np. mgr Franciszek Klementys, który co roku przyjeżdża pociągiem z Bielska-Białej. 
Każdego roku spotkanie seniorów wspierają swoją obecnością: dr Kazimiera Klementys 
prezes katowickiego oddziału PTFarm, dr Stanisław Piechula prezes Okręgowej Rady 
Aptekarskiej ŚIA i dr Piotr Brukiewicz wiceprezes ŚIA i skarbnik oddziału PTFarm. 

Wykład naukowy pt. „Dobre rady w samoleczeniu” wygłosiła w prezencie dla seniorów 
Pani Prezes dr Kazimiera Klementys, kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej Wydziału 
Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Mogliśmy też wysłuchać wspaniałego koncertu artystów z Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego, w wykonaniu ks. dr Pawła Sobierajskiego - tenora i Marty 
Świderskiej - mezzosopranu przy akompaniamencie fortepianowym prof. Magdaleny 
Schoppa. Rozbrzmiewały wspaniałe arie operowe, solo i w duecie. Ten ponad godzinny 
występ spowodował burze oklasków i oczywiście oklaski na bis.

Nie zabrakło również prezentów od sponsorów. Hurtownia Farmaceutyczna PGF SA 
wsparła spotkanie finansowo i logistycznie. Przedstawiciele Zakładu Farmaceutycznego Amara 
już tradycyjnie, osobiście, przybyli na spotkanie seniorów i obdarowali swoimi produktami 
uczestników spotkania. Zakład Farmaceutyczny Polpharma przesłał seniorom książki „Żart 
to zdrowie”, a hurtownia farmaceutyczna Farmacol drobne upominki. Dzięki sponsorom 
spotkanie nasze miało uroczystą oprawę, a każdy jego uczestnik otrzymał drobny prezent.

Klub Seniora Farmacji zrzesza 125 seniorów, do których rozesłaliśmy zaproszenia, 
a na spotkanie przyjechało 63 osoby. Zaprosiliśmy również przedstawicieli Śląskiej Izby 
Aptekarskiej, Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, Zarząd Oddziału PTFarm 
i koła beskidzkiego PTFarm. 

Już po raz drugi, dzięki inicjatywie Przewodniczącej Klubu Seniora mgr Elżbiecie 
Nitschka-Pęcak, przed spotkaniem uczestniczyliśmy w mszy świętej w intencji farmaceutów, 
która odbyła się w Kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach 
przy ul. Mariackiej. 

Aby tradycji stało się zadość, przy końcu naszego spotkania, wiceprezes oddziału PTFarm, 
a równocześnie wiceprzewodnicząca klubu seniora dr Grażyna Janikowska poprosiła obecnych 
o ustawienie się do pamiątkowej, wspólnej fotografii. Żegnając się wszyscy życzyli sobie 
zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych i tak udanego spotkania w przyszłym roku.

Prezes Zarządu      Wiceprzewodnicząca Klubu Seniora
Oddziału PTFarm w Katowicach    dr Grażyna Janikowska
Dr Kazimiera Klementys
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mgr
Damian
Nowak

mgr
Franciszek
Klementys

dr Stefan
Skrzypczak

Spotkanie Seniorów Farmacji - aula Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

9 kwietnia 2011 rok

Seniorki farmacji



108

ks. dr Paweł Sobierajski - tenor

Marta Świderska 
- mezzosopran

prof. Magdalena Schoppa
 - fortepian

dr Grażyna
Janikowska

mgr
Małgorzata

Bielecka

mgr Elżbieta 
Nitschka
-Pęcak

dr Stanisław
Piechula

dr Kazimiera
Klementys

dr Piotr
Brukiewicz

Seniorki farmacji
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„Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, dni jego jak cień przemijają”
Psalm 144

Z wielkim bólem i żalem żegnamy naszą ukochaną Koleżankę

ś p.
EWĘ WIĘCKOWSKą

magistra farmacji
wybitnego działacza odrodzonego w 1991 roku samorządu aptekarskiego,

skarbnika i członka Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej,
prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie,

wieloletniego członka Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie,
wspaniałą farmaceutkę, całym sercem oddaną pacjentom i polskiemu aptekarstwu,

a zwłaszcza społeczności aptekarskiej Warmii i Mazur,
odznaczoną przez Naczelną Radę Aptekarską 
Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego,
szlachetnego, prawego i dobrego człowieka.

Pogrążonej w smutku Rodzinie i wszystkim,
którzy opłakują śmierć naszej Koleżanki, składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

W imieniu polskich aptekarzy 
dr Grzegorz Kucharewicz - Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Śląska Izba Aptekarska, z głębokim żalem zawiadamia, 
że w dniu 13 marca 2011 roku zmarł 

ś p.
dr n. farm.

KRZYSZTOF KMIEĆ
Krzysztof Kmieć urodził się w 1950 roku w Cieplicach Śląskich Zdroju, ukończył 

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Ale całe dorosłe 
życie - zawodowe i twórcze związał z Krakowem. Doktor farmacji, pracownik Katedry 
Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 
2002-2005 był członkiem Senatu tej uczelni. W pracy zawodowej zajmował się roślinami 
leczniczymi, a zwłaszcza ich historią w rozwoju terapii. Szczególnie interesował się 
właściwościami leczniczymi kasztanowca oraz jego znaczeniem w sztuce i architekturze.  
Podróżnik, dotarł w latach 70-tych i 80-tych do ponad 30 krajów, głównie egzotycznych, a także 
na Spitsbergen. Pierwszy ekslibris wykonał jako upominek imieninowy w 1985 roku techniką 
cynkotypii. Od tej pory stworzył ponad 2600 ekslibrisów o różnorodnej tematyce, przede 
wszystkim farmaceutycznej, medycznej, przyrodniczej, religijnej, orientalnej, muzycznej, 
górskiej. Zdecydowaną większość ekslibrisów wykonał techniką linorytniczą, ale ma w swoim 
dorobku cynkoryty, cynkotypię kreskową, a także pojedyncze prace takie jak drzeworyt, ołowioryt, 
akwaforta oraz na tak nietypowych materiałach jak płyta kompaktowa czy analogowa oraz 
jedyny w świecie sołoryt na oryginalnej płytce soli wielickiej. Drukuje tylko czarnym kolorem.
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Za niecały miesiąc będziemy przeżywać radość beatyfikacji naszego ukochanego 
Ojca Świętego Sługi Bożego Jana Pawła II. Przed tym czeka nas Wielki Tydzień i Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego. Może w tym czasie będziemy mieli okazję i czas aby 
w gronie rodziny czy przyjaciół zastanowić się nad wzięciem udziału w proponowanej 
pielgrzymce do Włoch. Z tą myślą ślemy następny komunikat, w którym zawieramy 
kolejne informacje i uszczegóławiamy poprzednie.

Ze względu na kilka okoliczności zmieniliśmy termin Pielgrzymki z lutego na maj.  
We Włoszech będziemy w czasie 31 rocznicy zamachu na Jana Pawła II - 13 maja i 92 
rocznicy urodzin - 18 maja.

Program Pielgrzymki obejmuje: 
• modlitwę u grobów świętych Piotra i Pawła oraz bł. Jana Pawła II,
• spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI (na środowej audiencji generalnej),
• spotkanie z abp. Zygmuntem Zimowskim, przewod. Papieskiej Rady ds. Duszpaster-

stwa Służby Zdrowia,
• spotkania z przedstawicielami włoskich organizacji skupiających pracowników służby zdrowia,
• wizytę w Klinice Gemelli w Rzymie, 
• wizytę w Szpitalu -Domu Ulgi w Cierpieniu, dziele św. Ojca Pio w San Giovanii Rotondo
• wizyty w klasztorach o wielowiekowej tradycjach zielarskich i wytwarzających pre-

paraty lecznicze i artykuły spożywcze: KartuzJa Trisulti, Frosinone, Farmacia del 
Monastero di Prato, Antica Farmacia del Monastero di Camaldoli, Poppi, Monastero 
delle Benedettine di Santa Maria degli Angeli, Pistoia, muzeach farmacji i medycyny,  
Aptece Watykańskiej.

Chcemy zobaczyć ten piękny kraj inaczej niż podczas tradycyjnych wycieczek. 
Nasza trasa będzie wiodła przez miejsca do których rzadko dociera turysta z Polski, np.: 
w Manopello - Chusta św. Weroniki, w Bolsenie: Cud bolseński z hostią. Uczestnikom 
pielgrzymki damy prawo wyboru alternatywnego spędzenia czasu, gdy np. niektórzy 
wezmą udział w spotkaniu lub będą gościć w miejscach, które nie wszystkich zainteresują. 
Z pewnością wielu będzie chciało posiedzieć w kawiarenkach, pizzerniach, pójść na 
koncert czy wystawę.

Mamy nadzieję, że wielu z nas zapragnie kiedyś wrócić do zwiedzanych miejsc lub  
zachęci do tego swoich bliskich czy znajomych.

Proponujemy Państwu trzy warianty podróży i programu (do wyboru w zależności 
od potrzeb i możliwości):

• autokarem w dn. 9-21.V.2012r.  (śr. - pn.)   ok. 3000 - 3500zł
• autokarem w dn.12-17.V.2012r. (sb. - cz.)   ok. 1700 - 2000zł
• samolotem w dn.12-16.V.2012r. (sb. - śr.)   (cena w zależności od wyboru linii lotniczych)
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Warunki podróży i pobytu:

• wygoda podróżowania (tylko w dzień, przystanki rekreacyjne i higieniczne)  
BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!

• ciekawie zagospodarowany czas podróży (objaśnienia pilota, wspólna modlitwa, śpiewa-
nie pieśni i piosenek, mikrofon dla wszystkich, głośniki z regulacją nad każdym fotelem),

• udział kapłanów Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Apostolstwa Chorych,
• pomoc medyczna lekarza wyprawy,
• wyżywienie: śniadania, obiado - kolacje, nieraz obiady i kolacje, bar w autokarze,
• miejsca noclegowe w hotelach i domach pielgrzyma na dobrym poziomie,
• w Rzymie i San Giovanii Rotondo po 2-3 noclegi w tym samym miejscu,
• piloci i przewodnicy o wysokim poziomie kultury, wiedzy i umiejętności,
• każdy otrzyma (w gudniu br.) Vademecum Pielgrzyma „Quo Vadis” (ponad 100 stron): 

szczegółowy program, śpiewnik, wiele ciekawych informacji dotyczących zagadnień 
związanych z celami wyjazdu. Zapraszamy do współredakcji, a także do pomocy  
w organizacji wyjazdu.

Zapraszamy zainteresowanych na spotkania informacyjne, które organizujemy w Kato-
wicach, Częstochowie i Raciborzu w terminach podanych na naszej stronie internetowej:

www.osoz.pl/pielgrzymka
Pielgrzymkę organizuje Biuro Podróży „ORINOKO Art. and Travel” 

Adres: 47-400 Racibórz, ul. Ogrodowa 22, tel./fax (32) 418 16 29 kom: 502 557 238 
e-mail: dawid@orinoko.pl dawid@rac.pl 

www.orinoko.pl

Osoby zdecydowane na wyjazd prosimy o przekazanie organizatorom Karty  
Zgłoszenia Udziału w Pielgrzymce oraz dokonanie wpłaty zaliczki w kwocie 300 zł do 
dnia 1 października br. Pozostałą kwotę prosimy wpłacić do dn. br. na konto: ING BŚ:  
89 1050 1328 1000 0090 6126 7002

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność dokonania wpłaty zaliczki. 
Wpłynie ona też na kolejność wyboru miejsca w autokarze i wyboru miejsca noclegu. 20 
pierwszych osób, które wpłacą zaliczkę (przyjmujemy od 1 maja br.) otrzymają dodatkowy 
bonus w postaci atrakcyjnej nagrody.

Informacje szczegółowe (i wzór KARTY) podajemy na ww. stronie oraz można je zna-
leźć na stronach internetowych organizatorów. Umieszczamy je również w innych mediach 
(o czym informujemy na bieżąco na stronach www.osoz.pl/pielgrzymka). Adresy mailowe 
zamieściliśmy w Komunikacie nr 1. Następny Komunikat nr 3 wydamy w dniu 1 czerwca br. 
Prosimy o podanie swoich adresów mailowych, na które możemy wysyłać bieżące infor-
macje o Pielgrzymce.

Organizatorzy: Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Aptekarska, Okręgowa Izba Pielęg-
niarek i Położnych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Apostolstwo Chorych, 
Duszpasterstwo Służby Zdrowia, Śląskie Oddziały Katolickich Stowarzyszeń: Lekarzy, 
Farmaceutów, Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddz. w Katowi-
cach, Konferencja Śląskich Towarzystw Medycznych. Komitet Organizacyjny Pielgrzymki 
składa się z przedstawicieli ww. podmiotów. 
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Na czele Komitetu stoją:

• Przewodniczący Honorowy: dr n. med. Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Rady Lekarskiej

• Przewodniczący: mgr farm. Piotr Klima, wiceprezes Śląskiej Rady Aptekarskiej

Informacje szczegółowe można uzyskać u organizatorów członków Komitetu  
Organizacyjnego Pielgrzymki :

• Jolanta Wojewoda 
 tel. (32) 203 65 47/48 w.314  e-mail: j.wojewoda@izba-lekarska.org.pl

• Dawid Wacławczyk 
 tel. 502 557 238  e-mail: dawid@rac.pl; dawid@orinoko.pl

• Marek Rapnicki
 tel. 502 294 420  e-mail: mrapnicki@op.pl

• Damian Nowak 
 tel. 509 561 595  e-mail: damno@tlen.pl

• Piotr Klima 
 tel. 501 088 491  e-mail: klimafarm@wp.pl  www.piotrklima.pl

Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych na kolejne spotkania informacyjne nt. Pielgrzymki:

1. 21.VI. (wt.) Katowice. KAMSOFT, ul. 1 Maja 133, g. 17.00
2. 25.VI. (sb.) Racibórz. ŚUTW, ul. ks. Londzina 36, g. 17.00 
3. 3.VII. (ndz.) Jasna Góra, Światowy Kongres Kresowian, Aula Papieska, w g. 12.30 - 14.00
4. 6.VII. (śr) Jasna Góra, Pielgrzymka Apostolstwa Chorych, w g. 12.30 - 14.00

Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymi Szlak
- z naszymi intencjami i chęcią przeżycia niezwykłych 
dni w cudownej atmosferze, wśród wspaniałych ludzi  
w pięknej Italii. 

Życzymy Państwu, aby ta Pielgrzymka 
była pięknym przeżyciem !

Prosimy o przekazanie tego komunikatu innym  
zainteresowanym, rodzinie i znajomym !

mgr farm. Piotr Klima i mgr farm. Damian Nowak 

Członkowie Rady
Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach
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Biotyna (witamina H) należy do witamin z grupy B rozpuszczalnych w wodzie, 
jest wchłaniana w jelicie cienkim, a jej nadmiar jest wydalany z moczem. Ma 
ona duże znaczenie dla biochemii i fizjologii ludzkiego organizmu, jako składnik 
enzymów mitochondrialnych (karboksylaz) - katalizuje reakcje karboksylacji takie 
jak: glukoneogeneza, synteza kwasów tłuszczowych i metabolizm aminokwasów. Jest 
witaminą niezbędną dla wielu procesów zachodzących w organizmie. Uczestniczy 
z witaminą K w syntezie protrombiny (prawidłowe krzepnięcie krwi), jest niezbędna 
do prawidłowego wchłaniania witaminy C, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
systemu nerwowego oraz gruczołu tarczowego. Ponadto wpływa bardzo dobrze na 
skórę - zmniejsza łojotok, pobudza wzrost włosów i paznokci. Korzystny wpływ na 
skórę i jej przydatki zawdzięcza zawartości siarki - pierwiastka, który jest składnikiem 
aminokwasów; metioniny i cysteiny wchodzących w skład keratyny, białka budującego 
włosy i paznokcie. Biotyna jest składnikiem wielu produktów, ale w niewielkich 
ilościach. Najwięcej biotyny zawierają: wątroba, drożdże, żółtko jaj oraz warzywa - 
soja, kalafior, soczewica. Jednak znaczną część zapotrzebowania na biotynę pokrywa 
synteza tej witaminy przez bakterie jelitowe, dlatego jej niedobór nie jest spowodowany 
niedostateczną podażą, ale defektami w zakresie jej wykorzystania (niedostateczne 
wchłanianie z jelita, zmniejszona produkcja). Niedobór witaminy H u ludzi powoduje 
liczne objawy niepożądane. Jednym z pierwszych objawów niedoboru witaminy 
H jest przetłuszczanie się włosów. Dzieje się tak, ponieważ witamina ta hamuje 
aktywność gruczołów łojowych. Następnymi objawami są nadmierne wypadanie 
i przerzedzenie włosów, zahamowanie ich wzrostu oraz zwiększona łamliwość 
paznokci, łuszczenie się i stany zapalne skóry twarzy. Do rzadkich objawów należą 
zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego, osłabienie, depresja, apatia, 
wzmożona senność, stany lękowe, halucynacje, bóle mięśniowe o niewyjaśnionym 
pochodzeniu, rozdrażnienie oraz cierpnięcie dłoni i stóp. Zwiększone zapotrzebowanie 
na biotynę obserwuje się u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne 
oraz u osób karmionych sztucznie oraz parenteralnie. Suplementacja biotyny jest 
także niezwykle ważna dla osób stosujących długotrwałe kuracje antybiotykowe. 
Oksytetracyklina i sulfonamidy to antybiotyki, które szczególnie hamują wzrost 
bakterii produkujących biotynę. Niedobory witaminy H występują ponadto u osób 
spożywających duże ilości surowych jaj, poddawanych długotrwałej hemodializie 
oraz leczonych lekami przeciwdrgawkowymi. Główne wskazania do suplementacji 
biotyny to zwiększone wypadanie włosów u kobiet i mężczyzn w dawce 5mg/d przez 
3 do 6 miesięcy, wzmocnienie paznokci (zmniejszenie łamliwości) 2,5 - 5mg/d przez 
6 miesięcy, łojotokowe zapalenie skóry 5mg/d przez 30 dni. Jedynym, praktycznie 
dostępnym na rynku polskim, preparatem uzupełniającym niedobory biotyny jest lek 
produkowany przez Firmę Polfa Warszawa S.A. - Biotebal w dawkach 2,5 i 5 mg. 

Dr n. med. Marcin Zakrzewski 
Specjalista dermatolog
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Szanowni Państwo!

Rozumiejąc potrzeby osób z nietrzymaniem moczu, firma SCA Hygiene Products dąży 
do tego, aby zapewnić im możliwie najłatwiejszy dostęp do pełnej oferty produktów 
TENA. 

Jak pokazują badania, 60% osób dokonujących zakupu środków pomocniczych, kupuje 
je w aptece, która znajduje się najbliżej miejsca ich zamieszkania*. Państwa apteka jest 
takim miejscem dla wielu pacjentów.

Dlatego pragniemy zaprosić Państwa do nawiązania współpracy w zakresie refundacji 
środków pomocniczych. Przystąpienie do sieci refundacyjnej SCA niesie za sobą wymierne 
korzyści, takie jak m.in.:

• wzrost konkurencyjności apteki na rynku (kompleksowość oferty)

• zwiększenie obrotu apteki dzięki pozyskaniu nowych, lojalnych klientów, którzy 
oprócz wniosków na produkty TENA będą także realizować recepty na leki

• dostęp do materiałów promocyjnych i próbek dla pacjentów 

• podnoszenie kwalifikacji personelu apteki poprzez szkolenia z zakresu produktów na 
nietrzymanie moczu oraz refundacji środków pomocniczych

• prawny proces rozliczania refundacji dzięki stałej opiece i wsparciu Przedstawiciela 
Handlowego oraz Koordynatora ds. Współpracy z NFZ

• gwarancję płatności za prawidłowo zrealizowane zlecenia do 30 dni od zakończenia 
okresu rozliczeniowego

Refundacja w sieci SCA = prosta procedura + szybki obieg dokumentów
+ gwarancja płatności

W sprawie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:

• Wojciech Nowik, Przedstawiciel Regionalny, tel. 693 070 531
• Tomasz Bławut, Przedstawiciel Regionalny, tel. 783 910 182
• Michał Trawiński, Koordynator ds. Współpracy z NFZ, tel. 22 543 75 79

Z poważaniem,

Sylwia Złotucha
Dyrektor Działu Sprzedaży
SCA Hygiene Products Sp. z o.o.

* Źródło: Raport U&A, Synovate, Warszawa 2009



PRACODAWCY

Apteka w Mysłowicach zatrudni tech. farmacji oraz 
mgr farmacji na pełny etat. Apteka niesieciowa otwarta 
od 8.00 - 19.00 sob. 8.00 - 14.00, 7 godz. czas pracy.
kom. 501 560 675

Apteka w Będzinie zatrudni mgr farmacji na pół etatu 
lub cały etat. 
kom. 697 688 111, 606 657 849
e-mail: kfw.lalka@gmail.com

Apteka w Siemianowicach Śląskich zatrudni magistra 
farmacji na pełny etat.
kom. 728 926 842

Zatrudnię magistra farmacji do pracy na pół etatu  
w niesieciowej aptece na terenie Piekar Śląskich. 
kom. 501 076 470

Apteka w Mysłowicach nie sieciowa zatrudni magistra 
farmacji i technika farmacji. PILNIE!!! 
kom. 601 443 151

Apteka w TYCHACH zatrudni TECHNIKA farmacji 
po stażu na pełny etat. 
tel. (32) 328 27 37 lub 609 507 759

Apteka w Piekarach Śląskich zatrudni magistra farmacji 
na 1/2 etatu lub na godziny. 
tel. (32) 768 16 72

Zatrudnimy magistra farmacji i technika farmacji do 
apteki w Mysłowicach.
kom. 600 991 945

Apteka zatrudni magistra farmacji z rejonu Żor, Rybni-
ka, Raciborza, Jastrzębia i Wodzisławia.
kom. 514 166 081

Apteka w Tychach zatrudni magistra farmacji z do-
świadczeniem
kom. 795 135 953 

Apteka w Gliwicach zatrudni TECHNIKA FARMACJI. 
kom. 797 001 523

Zatrudnię tech. farm. z kilkuletnim stażem pracy, na 
pół etatu do apteki w Bytomiu. 
kom. 509 215 456

SPRZEDAŻ

Odstąpię aptekę w Mikołowie.

kom. 664 968 330

Sprzedam działającą aptekę w Pszczynie wraz z wy-
posażeniem.
kom. 883 595 909

Sprzedaż - Kupno - Prowadzenie aptek !
Pomoc w kontaktowaniu zainteresowanych.

Szanowni Państwo
Posiadamy już w Izbie bazę danych, w której znajduje się znaczące grono farmaceutów zainteresowanych 

zakupem aptek i pojedyncze oferty sprzedaży aptek. Zachęcam Państwa do korzystania z kontaktów oferowanych 
przez Izbę, chociażby z uwagi na możliwość uzyskania lepszej oferty przy większym gronie zainteresowanych 
kupnem apteki.

W kontaktach zapewniamy dyskrecję i udostępniamy takie informacje jakie Państwo uznacie za stosowne.
Osoby do kontaktu: Krzysztof Mańka - 668 220 318, Beata Konieczny - 668 220 317.
Jeżeli Państwo uznacie za najlepszy kontakt ze mną w tej sprawie: Stanisław Piechula - 601 55 44 11.

Z uszanowaniem
dr n. farm. Stanisław Piechula - Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
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PRACOWNICY

Magister farmacji szuka pracy na godziny lub część 
etatu w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach 
lub okolicach.
kom. 606 467 480

Młody mgr farmacji (mężczyzna) z rocznym doświad-
czeniem szuka pracy w aptece na 1/2 etatu w Sosnowcu 
lub okolicy.
e-mail: farma85@interia.pl

Magister farmacji (kobieta) z sześcioletnim stażem 
podejmie pracę w aptece ogólnodostępnej na terenie  
Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej i okolic.
kom. 512 105 055

Technik farmacji z wieloletnim doświadczeniem po-
dejmie pracę na terenie Jastrzębia Zdroju, Wodzisła-
wia, Żor lub okolic. 
kom. 667 216 937

Mgr farm. szuka dodatkowej pracy, dyżury nocne, 
weekendy, zastępstwa, na terenie Zagłębia, Katowic. 
Staż pracy ponad dziesięć lat, program Kamsoft.
e-mail: agnesmar@interia.eu

Magister farm. z długim stażem i uprawnieniami kie-
rownika, na wczesnej emeryturze poszukuje pracy na te-
renie Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Katowice i okolic.
e-mail: detko.kazimiera@farmaceuta.pl

Technik farmacji poszukuje pracy w okolicach Kato-
wic i Chorzowa. 
kom. 662 911 129

Technik farmacji po stażu szuka pracy w Częstochowie 
i okolicach.
515 156 421

Podejmę pracę na stanowisku Kierownika Apteki w re-
gionie Kraków-Katowice. Posiadam odpowiednie kwa-
lifikacje i spore doświadczenie w zarządzaniu apteką. 
kom. 502 519 784

Technik farmacji podejmie pracę w okolicach Dąbro-
wy Górniczej, Sosnowca, Katowic itp. 
kom. 781 158 228 
e-mail: soneczkooo@o2.pl

Mgr farmacji z wieloletnim stażem poszukuje pracy na 
1/2 etatu w Rudzie Śląskiej i okolicy.
kom. 693 059 373

Technik farmacji poszukuje stażu na terenie Dąbrowy 
Górniczej, Sosnowca, Będzina i okolic.
kom. 514 387 658

Magister farmacji (kobieta) z sześcioletnim stażem 
podejmie pracę w aptece ogólnodostępnej na terenie  
Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej i okolic.
kom. 512 105 055

Magister farmacji po stażu podejmie pracę na godzi-
ny lub dyżury na terenie Będzina, Czeladzi, Dąbrowy 
Górniczej, Siemianowic i okolic.
kom. 501 396 626

Magister farmacji po stażu podejmie pracę na pełny etat 
w aptece ogólnodostępnej na terenie Katowic, Chorzo-
wa, Sosnowca, Mysłowic, Bytomia i okolic.
kom. 600 339 842

Technik farm. poszukuje w aptece na terenie Tychów, 
Katowic, Mikołowa. Skończyłam 2 letni staż. Pracę 
podejmę od zaraz. 
kom. 784 631 666

Mgr farmacji poszukuje pracy od sierpnia na terenie 
Jaworzna, Mysłowic, Sosnowca.
kom. 665 66 44 66

Magister farmacji z 10 letnim stażem podejmie pracę 
w dobrze prosperującej aptece na terenie Śląska.
e-mail: farmaceuta.sk.pl@wp.pl

Technik farmacji szuka apteki na terenie Śląska (Kato-
wice, Sosnowiec, Jaworzno) do odbycia stażu.
kom. 506 678 017
e-mail: rafal.pk@o2.pl

Mgr farm. podejmę pracę na zastępstwo wakacyjne na 
terenie woj. śląskiego. Stawka 25 netto za godzinę.
kom. 504 028 076
e-mail: ello1900@wp.pl
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Główny sponsor szkolenia dla farmaceutów

Kurs oraz targi dla farmaceutów

12 marca 2011 rok
Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach
Plac Sejmu Śląskiego 2

dr Radosław
Marciniak

- wykładowca

dr Stanisław
Piechula

Prezes Rady
Śląskiej Izby Aptekarskiej

Rejestracja na kurs „Farmakoterapia bólu”, 
za który można było uzyskać 5 punktów „twardych”
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3 M Egis
Targi farmaceutyczne

Aspen

Farmina

Alior Bank

Itero
- Silfarm

Beata Konieczny
- Śląska 

Izba Aptekarska
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Mini - Maxi

Maple

Mattes Poland

Mylan



TECH MIX

TorfarmKrzysztof 
Mańka

Beata
Konieczny






