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Karty sportowe dla członków SIA

Mikołaj (Istebna, 1-3.12.2017 r.)





Szanowni Koledzy, jestem farmaceutką i mamą Alicji Mickoś. Moja córeczka urodziła się 8 lutego 2016 r. 
z wrodzonym niedorozwojem nóżki lewej, jako moje drugiego dziecko. Wada córeczki jest rzadka (częstotliwość 
to 1:50 000). Nóżka w momencie urodzenia była krótsza o 7 cm, a kiedy Alicja zakończy okres wzrastania skrót 
będzie wynosił aż 35 cm. Staw biodrowy, kolanowy oraz skokowy są niewykształcone, kość udowa jest silnie 
skrócona i zdeformowana, brak jest kości strzałkowej. Kość piszczelowa jest również krótsza. W stopie są  
4 paluszki.

Od momentu narodzin Alicji wraz z mężem walczymy o jej pełną sprawność. Ze względu na złożoność wady 
zostaliśmy zmuszeniu do szukania możliwości leczenia poza granicami kraju. Znaleźliśmy lekarza - dr Dror 
Paley ze Stanów Zjednoczonych, który od 25 lat leczy z sukcesem dzieci z podobnymi wadami kończyn, jaka 
występuje u Alicji. Od momentu konsultacji u dr Paley wiemy, że nóżkę Alicji da się uratować i nie musimy 
decydować się na amputację stopi i protezę. Alicję można uchronić przed inwalidztwem. Otrzymaliśmy 
kosztorys pierwszych etapów leczenia. Opiewa on na kwotę po przeliczeniu prawie MILIONA złotych. Jest 
to kwota, która przeraża. Pieniądze, których nie mamy. Dlatego zwracam się do Was Koledzy - pomóżcie mi 
uratować nóżkę mojej córeczki. Wierzę, że wspólnymi siłami możliwe jest zebranie tych pieniędzy. Proszę 
przyłączcie się do naszej walki. Każda wpłata przybliża nas do celu przywrócenia pełnej sprawności 
Alicji. 

DZIĘKUJĘ WAM ZA POMOC!

Z wyrazami szacunku, 
Elżbieta Mickoś 

609770904, alicja@mickos.pl

Więcej na: 
dzieciom.pl/podopieczni/29123 
www.siepomaga.pl/alicja-mickos 
www.facebook.com/alicjamickos/ 
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Kategoria: Apteka i aptekarz w obiektywie.
Tytuł zdjęcia: Apteka w Karpaczu z 1913 r.
Autor: mgr farm. Anna Bielasik (OIA Wrocław).

Kategoria: Farmacja na świecie.
Tytuł zdjęcia: Apteka po maltańsku to Spizerija.
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Kategoria: Nie samą pracą żyje aptekarz.
Tytuł zdjęcia: Zachód Słońca w ZEA.
Autor: mgr farm. Tomasz Banaczek (OIA Bydgoszcz).

Kategoria: Plebiscyt publiczności.
Tytuł zdjęcia: Mała Fatra.
Autor: mgr farm. Maciej Birecki (OIA Katowice).



V Konkurs Śląskiej Izby Aptekarskiej Nalewek Własnej Receptury (Katowice, 10.11.2017 r.)

1. miejsce - mgr farm. Teresa Stychlok 2. miejsce - mgr farm. Krzysztof Majka

3. miejsce - mgr farm. Tomasz Kloc mgr farm. Łukasz Przewoźnik

1. miejsce (piwo)

mgr farm. Rafał Pawlik

Laureat FotoFarm



Sponsorzy

Jury (od lewej): lek. Stanisław Mysiak, Arkadiusz Tarasiński, prof. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak, dr Kazimiera Klementys

Publiczność podczas konkursu



Spotkanie mikołajkowe Śląskiej Izby Aptekarskiej (Istebna, 1-3.12.2017 r.)

Jury: K. Szczepanik (Hurtap), A. Włodarczyk, P. Brukiewicz

Kulig (1.12.2017 r.)

1. miejsce - Staś i Róża Kurasz Zjazd ze stoku na "Bele czym"



Sponsorzy - hurtownie farmaceutyczne:

Spotkanie dzieci z Mikołajem i Śnieżynką. Zabawy oraz wręczenie prezentów (2.12.2017 r.)
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Kierownik Biura ŚIA
• mgr inż. Lech WRÓBLEWSKI

Prowadzi w szczególności: szkolenia far-
maceutów, biuletyn Apothecarius, grafika, 
kontakty z firmami, konserwacja kom-
puterów i oprogramowania w Izbie, spra-
wy techniczne, aktualizacja strony WWW.

Tel.: (32) 608 97 67
kom. 668 220 478
E-mail: wroblewski.lech@slaskaoia.pl
Skype: wroblewski-lech

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@slaskaoia.pl
Skype: szymala-katarzyna

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
• dr farm. Piotr BRUKIEWICZ
Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: brukiewicz.piotr@farmaceuta.pl

Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
• mgr farm. Andrzej BEDNARZ
Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: bednarz.andrzej@farmaceuta.pl

Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
• dr farm. Bożena KWAŚNIAK
Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: kwasniak.bozena@farmaceuta.pl

Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
• mgr farm. Krzysztof MAJKA
Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: majka.krzysztof@farmaceuta.pl

Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
• mgr farm. Zdzisław, Maciej 
GAWROŃSKI
Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: gawronski.zdzislaw@farmaceuta.pl

Biuro Śląskiej Izby Aptekarskiej

Godziny otwarcia:
poniedziałek - godz. 11:00 - 18:00
wtorek - piątek - godz. 8:00 - 15:00

Tel. (32) 608 97 60
Fax (32) 608 97 69
Kom. 668 220 354

E-mail: katowice@oia.pl
www.katowice.oia.pl
Konto: PKO I o/Katowice 

59 1020 2313 0000 3002 0019 3508
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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@slaskaoia.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 telefonicznych w czwartki  
od 9.00 do 12.00.
Tel.: (32) 608 97 64 lub przez biuro Izby.
E-mail: kloda.ewa@slaskaoia.pl

• mgr Beata KONIECZNY

Prowadzi w szczególności: komputerowy 
rejestr członków i aptek, rejestracje człon-
ków, prawa wykonywania zawodu oraz 
kontakt w sprawach bieżących.
Tel.: (32) 608 97 62
Kom. 668 220 317

E-mail: konieczny.beata@slaskaoia.pl
Skype: beata-konieczny

• 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@slaskaoia.pl
Skype: hapeta-dorota

• mgr Krzysztof MAŃKA

Zajmuje się w szczególności organizacją 
spotkań: targowych, szkoleniowych, spor-
towych i kulturalnych, pozyskiwaniem 
funduszy na organizację w/w spotkań oraz 
jest odpowiedzialny za kontakt z firmami  
i hurtowniami farmaceutycznymi.

Tel.: (32) 608 97 58
Kom. 668 220 318
E-mail: manka.krzysztof@slaskaoia.pl
Skype: manka-krzysztof

Składki członkowskie w Śląskiej Izby Aptekarskiej

Zgodnie z Uchwałą nr U-RSIA-140-VI-2014 Rady SIA z 4 marca 2014 r. w sprawie 
składek członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej, z dniem 1 kwietnia 2014 r.  
ulegała obniżeniu wysokość składek członkowskich i wynosi 40 zł miesięcznie dla każdego 
członka naszej izby, za wyjątkiem:

• emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu - na ich pisemny wniosek - całkowite zwolnienie 
z opłacania składki,

• osób przebywających na urlopie wychowawczym (nie wykonujących zawodu) - na ich pisemny 
wniosek oraz osób bezrobotnych - po przedstawieniu zaświadczenia z urzędu pracy o rejestracji, 
jako bezrobotni - składka w wysokości 10 zł miesięcznie.

Wpłatę należy dokonywać do 15 dnia danego miesiąca na konto bankowe:

PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508

Uchwała nr U-RSIA-140-VI-2014 Rady SIA z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie składek 
członkowskich w Śląskiej Izbie Aptekarskiej oraz wzory wniosków dostępne są na stronie: 
www.katowice.oia.pl/news/category/cat/223
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Nowe adresy mailowe pracowników Śląskiej Izby Aptekarskiej 

w domenie @slaskaoia.pl
W związku ze zmianami technicznymi w biurze Śląskiej Izby Aptekarskiej adresy mailowe 
w domenie farmacja.pl pracowników naszej izby przestały działać z dniem 31.03.2017 r. 

Proszę zatem do korespondencji elektronicznej stosować nowe, zgodnie z poniższym opisem:

1. mgr inż. Lech Wróblewski - wroblewski.lech@slaskaoia.pl

2. Katarzyna Szymała - szymala.katarzyna@slaskaoia.pl

3. mgr Dorota Hapeta - hapeta.dorota@slaskaoia.pl

4. mgr Beata Konieczny - konieczny.beata@slaskaoia.pl

5. mec. Krystian Szulc - szulc.krystian@slaskaoia.pl

6. mgr Ewa Kłoda - kloda.ewa@slaskaoia.pl

7. mgr Krzysztof Mańka - manka.krzysztof@slaskaoia.pl

Przypominam, że ogólny adres mailowy Śląskiej Izby Aptekarskiej pozostał bez zmian 

katowice@oia.pl

Z poważaniem

Prezes 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
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Cennik serwisu www.ogloszenia.katowice.oia.pl

Od 1 października 2017 r. nastąpiła zmiana cennika serwisu ogłoszeniowego Śląskiej Izby 
Aptekarskiej www.ogloszenia.katowice.oia.pl

Zgodnie z decyzją z 6 września 2017 r. Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz późniejszymi 
od 1 października 2017 r. cennik portalu przedstawia się następująco:
1. ogłoszenia - szukam pracy, sprzedam, społecznościowe - bez opłat,
2. ogłoszenia - dam pracę, kupię, wynajmę - 50 zł brutto,
3. ogłoszenia - promowanie (wyróżnienie) - 10 zł brutto.

Postanowiono również wydłużyć czas emisji ogłoszeń z 15 na 30 dni.

W celu zamieszczenia ogłoszenia należy postępować zgodnie z instrukcją:

1. Zarejestruj się w serwisie - www.ogloszenia.katowice.oia.pl/sia/users/register
 Na konto e-mailowo podane podczas rejestracji zostanie wysyłany mail, w którym 

będzie znajdował się link umożliwiający aktywację konta w portalu.
2. Zaloguj się do swojego konta w serwisie.
3. Wybierz przycisk „Dodaj ogłoszenie” widoczny na każdej stronie tuż pod wyszukiwarką.
4. Dodaj tytuł ogłoszenia oraz kategorię.
 Dam pracę, Szukam pracy, Sprzedam, Kupię, Wynajmę, Społecznościowe.
5. Dodaj informacje o lokalizacji - miasto i województwo.
6. Wprowadź krótki opis ogłoszenia, który będzie widoczny na liście ogłoszeń 
 (maksymalnie 160 znaków).
7. Wprowadź długi opis ogłoszenia (maksymalnie 1025 znaków).
8. Staraj się jak najdokładniej opisać przedmiot oferty i warunki.
9. Opcjonalnie dodaj logo.
10. Uzupełnij dane do kontaktu dla osób zainteresowanych ofertą 
 (numer telefonu oraz adres e-mailowy).
11. Zaakceptuj postanowienia Regulaminu i wyraź zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb realizacji usługi.
12. Poczekaj na akceptację ogłoszenia przez Administratora (do 2 dni roboczych).

Pomoc w serwisie: tel. 32-6089767, 668220478, e-mail: katowice@oia.pl
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Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,

Nowego Roku 2018 spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

życzy

w imieniu Rady i biura Śląskiej Izby Aptekarskiej
Prezes Rady dr farm. Piotr Brukiewicz



Zdrowie najlepszą inwestycją!

Ruszyła akcja 
„Niezbędne dla zdrowia”!
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W ramach podjętej w ubiegłym roku 
akcji edukacyjnej „Nie żyj złudze-
niami, zdrowie jest najważniejsze” 

Śląska Izba Lekarska zorganizowała jej IV 
edycję, pod hasłem „Niezbędne dla zdrowia”. 
Celem akcji jest poprawa stanu zdrowotności 
polskiego społeczeństwa poprzez przekazywa-
nie rzetelnej wiedzy dotyczącej wybranych za-
gadnień z dziedziny zdrowia oraz wzmacnianie 
świadomości w tym względzie.

Poradnik „Niezbędne dla zdrowia” powstał 
z inicjatywy Śląskiej Izby Lekarskiej przy 
udziale Śląskiej Izby Aptekarskiej, Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
oraz Federacji Pacjentów Polskich. Współ-
uczestniczenie w akcji Federacji Pacjentów 
Polskich ma szczególną wartość i znacze-
nie dla świadomego i przemyślanego udzia-
łu pacjentów w procesie diagnostyczno-tera-
peutycznym, co ma niebagatelne znaczenie 
dla efektywności systemu ochrony zdrowia. 
Prawo do ochrony życia i zdrowia gwarantu-
je nam Konstytucja. Coraz częściej pojawia 
się jednak oczekiwanie, że „zdrowie” mają 
dostarczać organizatorzy ochrony zdrowia 
(w tym nie stroniący od obietnic politycy i de-
cydenci), a przede wszystkim lekarze, pielę-
gniarki, aptekarze i inni pracownicy medycz-
ni, a pacjent ma być tylko odbiorcą tego dobra. 
Tymczasem odpowiedzialność za zdrowie wo-
bec ograniczonych możliwości (pomimo sta-
łego postępu) medycyny naprawczej ponoszą 
w znacznej mierze sami pacjenci.

„Zdrowie było, jest i będzie najwyższym do-
brem, najlepszą inwestycją zarówno indywi-
dualną, jak i publiczną.” – uważa Prezes Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacek 
Kozakiewicz.

Stosowanie się do poniższych zaleceń pomoże 
zachować zdrowie w jak najlepszym stanie:

1. Dbaj o własne zdrowie – to Twoje naj-
większe dobro!

2. Zapobiegaj chorobom przestrzegając za-
leceń prozdrowotnych, m.in. stosując od-
powiednią dietę i aktywność fizyczną.

3. Nie lekceważ niepokojących objawów.

4. Nie pal papierosów, nie zażywaj narkoty-
ków oraz tzw. dopalaczy, nie nadużywaj 
alkoholu.

5. Korzystaj ze szczepień ochronnych i ba-
dań profilaktycznych.

6. Dbaj o higienę osobistą.

7. Przedstaw lekarzowi lub farmaceucie 
swój problem, niczego nie ukrywając – 
zwłaszcza informacji o przyjmowanych 
lekach i innych produktach.

8. Stosuj się do zaleceń lekarza, realizuj 
plan leczenia, zażywaj przepisane leki, 
a jeśli masz wątpliwości odnośnie działa-
nia leków – powiedz o tym lekarzowi lub 
farmaceucie.

9. Miej cierpliwość w oczekiwaniu na efekt 
leczenia.

10. Pamiętaj, że wzajemne zaufanie pacjen-
ta, lekarza, farmaceuty, pielęgniarki 
i położnej oraz innych pracowników me-
dycznych jest niezwykle ważne dla osią-
gnięcia najlepszych wyników leczenia.

dr Piotr Brukiewicz
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11. Nie żyj złudzeniami – reklama i interne-
towy „dr Google” nie leczą!

12. Informuj lekarza o braku możliwo-
ści przyjścia na umówioną wizytę, dasz 
szansę innym na szybszą pomoc.

Idea tej akcji jest zbieżna z filozofią prowa-
dzenia opieki farmaceutycznej i dlatego proszę 
wszystkich farmaceutów i zapraszam wszyst-
kie apteki do jej popularyzacji i upowszechnie-
nia wśród pacjentów.

W siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej moż-
na odebrać (po uprzednim zgłoszeniu mailo-
wo – katowice@oia.pl lub telefonicznie – 32-
6089767) plakaty „Niezbędne dla zdrowia” lub 
pobrać plakat w wersji elektronicznej i wydru-
kować we własnym zakresie.

Więcej o akcji można przeczytać na stronach:
http://slaskieforum.pl/2017/11/28/zdrowie-naj-
lepsza-inwestycja/
http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci-
/a/nowa-inicjatywa-slaskiej-izby-lekarskiej-
niezbedne-dla-zdrowia,12704870/
http://pulsmedycyny.pl/4681306,53209,zdro-
wie-to-najlepsza-inwestycja
http://katowice.gosc.pl/doc/4345996.Rusza-
-akcja-Niezbedne-dla-zdrowia

oraz posłuchać audycji z 1.12.2017 r. "Rozmo-
wa poranka" w Radiu eM z udziałem dra Jacka 
Kozakiewicza - Prezesa Okręgowej Rady Le-
karskiej w Katowicach:
http://radioem.pl/doc/4349267.Niezbedne-dla-
-zdrowia

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
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I.

W dniu 5 lipca 1921 r. zakończyło się 
III powstanie śląskie. Kontrolę nad 
obszarem plebiscytowym objęli po-

nowie alianci. Powstały polskie placówki li-
kwidacyjne np. Komisja Likwidacyjna Polskie-
go Komisarza Plebiscytowego, Wydział Likwi-
dacyjno-Demobilizacyjny Naczelnej Władzy 
na Górnym Śląsku, przekształcony pod koniec 
lipca w Główny Komitet Pomocy Górnego Śląska.

Na przełomie lipca i sierpnia zebrali się w Pary-
żu eksperci Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, 
aby obradować nad przyszłością obszaru plebi-
scytowego. Rada Najwyższa, 12 sierpnia 1921 r.  
postanowiła kłopotliwą kwestię górnośląska 
przekazać Lidze Narodów. Zaproponowano po-
dział tego regionu. W Genewie 15 maja 1922 r.  
doprowadzono do podpisania aktu, zwanego 
konwencją górnośląską lub genewską.

II.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r. 
zwierała: „Statut organiczny województwa ślą-
skiego”. Ustawa zakładała, że tereny Górnego 
Śląska i Śląska Cieszyńskiego przyznane Pol-
sce utworzą województwo śląskie. Statut orga-
niczny nadał temu województwu wyjątkowe 
uprawnienia, których rzecznikiem był Sejm 
Śląski. Władzę administracyjną miał sprawo-
wać Wojewoda i Rada Wojewódzka w okresie 
do zebrania się Sejmu Śląskiego – Wojewoda 
i Tymczasowa Rada Wojewódzka, składają się 
z 20 członków, z których 15 miało pochodzić 
ze Śląska Górnego i 5 ze Śląska Cieszyńskiego.

Na Śląsku Cieszyńskim w okresie przejścio-
wym tj. od przyznania tych ziem Polsce w lipcu  
1920 r. do utworzenia województwa śląskiego  

w czerwcu 1922 r. władza administracyjna 
spoczywała w rękach Komisarza Rządowego 
i Tymczasowej Komisji Rządowej, złożonej z 5 
delegatów mających wejść w skład Tymczaso-
wej Rady Wojewódzkiej. W dniu 30 lipca 1921 r.  
zebrali się w Katowicach przedstawiciele pol-
skich partii politycznych (Narodowej Partii 
Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej, 
Polskiego Stronnictwa Ludowego i propolskiej 
Oberschlesische Volkspartei), przewidziani na 
członków Tymczasowej Rady Wojewódzkiej. 
Po szyldem TRW z przyczyn prawno-politycz-
nych nie mogli wystąpić, przeto przejściowo 
ukonstytuowała się Naczelna Rada Ludowa 
(dalej NRL) na Górnym Śląsku.

Celem jej działania było reprezentowanie inte-
resów miejscowej ludności wobec władz koali-
cyjnych, rządu polskiego i władz niemieckich 
oraz przygotowanie administracji na ziemiach 
obszaru plebiscytowego, mających należeć do 
Polski.

Inauguracyjne plenarne posiedzenie Tymczaso-
wej Śląskiej Rady Wojewódzkiej odbyło się 12 
czerwca 1922 r., a 17 czerwca 1922 r. rozwią-
zała się NRL na Górnym Śląsku. Tymczasowa 
Śląska Rada Wojewódzka (w czerwcu 1922 r.) 
powołała złożony z 11 wydziałów Urząd Woje-
wódzki Śląski w Katowicach.

Tymczasowa Śląska Rada Wojewódzka wy-
dała wiele rozporządzeń regulujących kwe-
stie aprowizacji, bezpieczeństwa publicznego, 
opłat ubezpieczeniowych, opieki nad kobieta-
mi w czasie połogu, cen na artykuły pierwszej 
potrzeby, lekarstwa i innych. 10 październi-
ka 1922 r. TŚRW została rozwiązana, swoje 
uprawnienia ustawodawcze przekazała Sejmo-
wi Śląskiemu.

prof. Dionizy Moska
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III.

Tymczasowa Naczelna Rada Ludowa zorga-
nizowała polską administrację państwową. 
Strukturę swą oparła na 10 wydziałach – m.in. 
wydział zdrowia publicznego. Wydział ten sku-
piał w sobie sprawy higieny publicznej, spra-
wy zwalczani chorób zakaźnych, nadzór nad 
szpitalami, zakładami psychiatrycznymi, zdro-
jowiskami, aptekami, drogeriami. Do zadań 
wydziałów należało zorganizowanie Izby Le-
karskiej i przeprowadzenie rejestracji lekarzy, 
akuszerek i pielęgniarek. Naczelnikiem Wy-
działu został dr Józef Rostek, zastępcą dr Karol 
Hessek.

W zespole akt archiwalnych NRL znalezio-
no pojedyncze dokumenty z przełomu lat 
1920/1921, wnoszące interesujące informacje 
dotyczące lecznictwa oraz zaopatrzenia Gór-
nego Śląska w sprzęt medyczny, leki, środki 
opatrunkowe i inne. Jeden z przykładów mówi 
co następuje: Polski Komitet Plebiscytowy na 
powiat Tarnogórski (nr 1275/25 z dnia 23 listo-
pada 1920 r.) skierował bardzo pilne pismo do 
Biura Prezydialnego w Bytomiu w następują-
cej sprawie: „Niniejszym przesyłam wniosek 
Miasteczka (Georgenberg), Wielkiego i małego 
Żyglina o lekarza Polaka do Miasteczka i oko-
licy. Lekarz ten musiałby mieć aptekę domo-
wą lekarską, ponieważ najbliższa apteka jest 
w Tarnowskich Górach, 8 km odległości. Z mej 
strony popieram wniosek Miasteczka gorąco. 
W całym powiecie nie ma ani jednego lekarza 
Polaka. W Radzionkowie mamy dwóch Niem-
ców, z których jeden jest hakatystą. (…) Jest 
koniecznie potrzebne, żeby do naszego powia-
tu co najmniej 4-5 lekarzy przysłano. Piecząt-
ka: Polski Komitet Plebiscytowy – Tarnowskie 
Góry. Podpis: Emil Gajdas”. W uzupełnieniu 
podaje się, że E. Gajdas to aptekarz, kierownik 
Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Tar-
nowskich Górach, doradca powiatowy.

Jeden z kolejnych dokumentów przedstawia 
treść konsultacji z polskim ministrem II Rze-
czypospolitej. Dr Józef Rostek skierował pismo 
(8 kwietnia 1921 r.) do Ministra Zdrowia Pu-
blicznego dra Witolda Chodźki w Warszawie, 
w którym zawarł strukturę organizacyjną oraz 
zakres pracy tworzącego się Wydziału Zdrowia  

Publicznego przy Województwie Śląskim. 
Znajdujemy m.in. zakres czynności referatu 
(inspektora) aptekarskiego:

1. Rewizja aptek, drogerii i składów aptecznych 
razem z naczelnikiem lub jego zastępcą.

2. Przygotowanie dla naczelnika wykazów 
i materiału dla koncesjonowania aptek itd.

3. Prowadzenie wykazów aptek, drogerii 
i składów aptecznych.

4. Nadzór nad wyrobem i sprzedażą środków 
leczniczych, wód mineralnych, kosmety-
ków, farb itp.

5. Hodowla i sprzedaż roślin leczniczych.
6. Nadzór nad działalnością towarzystw apte-

karskich i drogerzystów.
7. Nadzór nad personelem farmaceutycznym.

Na pół roku przed przyjęciem Górnego Śląska 
przez polskie władze państwowe, Naczelnik Wy-
działu Prezydium NRL na Górnym Śląsk, w pi-
śmie z dnia 12 grudnia 1921 r. donosi do Wydziału 
Skarbowego, że „na propozycję Naczelnika Wy-
działu Zdrowia Publicznego po porozumieniu się 
z Delegatem Ministerjum Spraw Wewnętrznych 
zgadzamy się na powołanie do Wydziału Zdrowia 
Publicznego jako referenta aptekarskiego z pobo-
rami XI grupy płacy od dnia 1 stycznia 1922 r., 
oraz na powołanie od tego samego dnia dra Mi-
chałły jako referenta lekarskiego”.

Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku, Wy-
dział Zdrowia Publicznego (14 lutego 1922 r.) 
skierował do Wydziału Prezydialnego w miejscu 
(Katowice) pismo w sprawie organizacji Wy-
działu Zdrowia Publicznego i władz lekarskich 
powiatowych. Przedstawiono m.in. zakres dzia-
łania Wydziału Zdrowia Publicznego: rejestracja 
osób lekarskich, znachorstwo, aptekarstwo, dro-
geria i składy apteczne, nadzór nad położnymi, 
niższy personel lekarski, dezynfektorzy i bada-
cze zwłok, higiena wsi i miast, higiena miesz-
kań, higiena wody i usuwania odpadków, środki 
spożywcze, zapobieganie i zwalczanie chorób 
zakaźnych, szczepienie ospy ochronnej, walka 
z nierządem, higiena przemysłu i higiena szkol-
na, opieka nad matką i dzieckiem, opieka nad 
kalekami, opieka nad umysłowo chorymi, grze-
banie zwłok, towarzystwa lekarskie, Izba Lekar-
ska, sądy honorowe, medycyna sądowa i higiena 
więzień, szpitalnictwo.
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Wydział Zdrowia posiadał następujące referaty: 
spraw zakaźnych i szpitalnictwa, personalny, 
walki z nierządem, aptekarski i prawny. Pierw-
szy skład osobowy Wydziału Zdrowia Publicz-
nego przedstawiał się następująco:

1. Naczelnik dr J. Rostek, w XIII grupie płacy,
2. Starszy referent lekarski, inspektor dr Karol 

Hessek, w XII grupie płacy, tak jak inni re-
ferenci Wydziałów z wyższym wykształce-
niem uniwersyteckim.

3. Referent lekarski dr Michałła w XI grupie 
płacy, jako referent z wykształceniem uni-
wersyteckim i jako były lekarz powiatowy 
z ziemi kaliskiej.

4. Referent aptekarski, aptekarz Wiktor Grze-
siecki, jako referent z wykształceniem aka-
demickim z 14 latami praktyki zawodowej , 
w XI grupie płacy.

IV.

W „Pharmazeutische Zeitung” nr 99/1921 r. 
ukazało się ogłoszenie Prezydenta Rejencji 
Opolskiej w sprawie możliwości uzyskania kil-
ku koncesji na prowadzenie aptek na obszarze 
Śląska przeznaczonego Polsce. Fakt ten miał 
wydźwięk nie tylko zawodowy, ale i społeczno-
-polityczny, tym bardziej, że w ostatnich latach 
władze rejencji opolskiej nie kwapiły się z udzie-
leniem zezwoleń na otwieranie nowych aptek.

W tej sprawie 11 grudnia 1921 r. zebrani ap-
tekarze Polscy złożyli ostry protest do NRL 
w Katowicach. Przeciwstawiało się Rejencji 
Opolskiej także towarzystwo Aptekarzy Pola-
ków na Śląsku, 8 stycznia 1922 r. w Bytomiu. 
Wydział Zdrowia Publicznego NRL na Górnym 
Śląsku (17 grudnia 1921 r.) skierował pismo do 
Ministerstwa Zdrowia Publicznego w Warsza-
wie, w celu interwencji w Rządzie. Również 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział 
Północny (14 stycznia 1922 r.) zajmowało się 
sprawą koncesji na Górnym Śląsku. Stwierdzo-
no, że „koncesje nadane po dniu 20 październi-
ka 1921 r., nie będą przez Polskę uznane”.

W jednym z dokumentów Naczelnik Wydzia-
łu Zdrowia Publicznego (30 stycznia 1922 r.)  
zapytuje Ministra Zdrowia Publicznego 
w Warszawie, kiedy przypuszczalnie wyjdzie 

urzędowa Pharmacopea Polonica. Treści od-
powiedzi nie znamy. Dopiero 15 lat później 
(1937 r.) ukazała się Farmakopea Polska II.

Niezwykłej treści jest pismo dra J. Rostka (9 
marca 1922 r.) skierowane do Wydziału Pre-
zydialnego NRL z prośbą „o wyjednanie wizy 
francuskiej i polskiej na wielokrotny przejazd 
do Polski i z powrotem przez Kępno (Wlkp.) 
i Sosnowca dla referenta aptekarskiego. Podob-
nej treści znajdujemy dokument z 8 maja 1922 r.  
dla dra Rostka i dra Mrozińskiego (aptekarza).

Cenną informację stanowi pismo Wydziału 
Zdrowia Publicznego NRL (1 maja 1922 r.) 
wystosowane do Towarzystwa Aptekarzy Pola-
ków na Górnym Śląsku, w Katowicach, na ręce 
(sekretarza) aptekarza Franciszka Krausego 
w Mysłowicach w celu uzyskania od każdego 
członka Towarzystwa …” wykazu osobistego po-
trzebnego do celów ewidencyjnych. Nadmienio-
no także, że członkowie Komisji Cennika Apte-
karskiego Województwa Śląskiego formularze 
takowe otrzymali. Do pisma dołączonych było 28 
kartotek. Ta ilość załączników pozwala wysnuć 
wniosek, że Towarzystwo Aptekarzy Polaków na 
Górnym Śląsku liczyło wtedy ponad 30 osób.

Przedstawione, wybrane, najistotniejsze do-
kumenty Naczelnej Rady Ludowej i jej agen-
dy – Wydziały Zdrowia Publicznego ilustrują 
w pewnym stopniu trudy powstania i kształ-
towania się polskiej administracji na Górnym 
Śląsku. Jej różnorodne problemy organizacyj-
ne, aptekarskie i lekarskie przybliżają nie tylko 
początki formowania się fundamentów polskiej 
władzy państwowej, lecz także służby resorto-
wej, medycznej, w tym także polskiego apte-
karstwa (szerzej farmacji).

Główną oznaką autonomii śląskiej II Rzeczy-
pospolitej Polskiej był Sejm Śląski, jako ciało 
ustawodawcze. Twórczy, pozytywny stosunek 
Sejmu Śląskiego do spraw farmaceutycznych 
przypomnimy w odpowiednim czasie.

Dionizy Moska                dr Piotr Brukiewicz
Naczelny Redaktor              Prezes Rady SIA



Szacunek do ciał zmarłych jest w kulturze ludzkiej od zawsze (W Drodze 7/2017)

mgr farm. Ryszard Breguła
(1940–2016)
Zmarł po ciężkiej i długiej chorobie – znacząco zasłużony dla aptekarstwa w woj. śląskim
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Ryszard Józef Breguła urodził się 14 lu-
tego 1940 r. w Chorzowie, jako syn Ry-
szarda Michała i Marty z domu Kucia. 

Ojciec Ryszarda był mistrzem stolarskim (mat-
ka nie pracowała).

W życiorysie (własnoręcznie przez Ryszarda 
napisanym w 1965 r. czytamy m.in.): W lutym 
1947 r. zaczął uczęszczać do szkoły podstawo-
wej nr 28 w Chorzowie, którą ukończył w 1954 
r. (piszący te słowa ukończył wtedy studia far-
maceutyczne we Wrocławiu).

W tymże samym roku Ryszard został uczniem 
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Chorzowie 
– maturę zdał w 1958 r. Następnie podejmuje 
studia na Wydziale Farmaceutycznym Akade-
mii Medycznej w Krakowie. Dyplom magistra 
farmacji otrzymał 11 stycznia 1965 r.

Pracę magisterską napisał na temat: „Powstanie 
alkoholu etylowego w tkankach, w toku proce-
su gnilnego w warunkach aerobowych”.

Katowicki Zarząd Aptek, Oddział w Bytomiu 
(podpis kierownika oddziału mgr. Jerzego Fi-
ryna) wysyła pismo angażujące Ryszarda Bre-
gułę z dniem 3.01.1965 r. do pracy w aptece nr 
204 w Chorzowie (z wynagrodzeniem 1200 zł). 
W dalszych latach pracy zawodowej, był kie-
rownikiem apteki nr 39 przy ul. Katowickiej 
w Chorzowie.

Należy również zaznaczyć, że w okresie od 
23.01.1967 r. do 14.01.1969 r. Ryszard pełnił 
okresową służbę wojskową. Uzyskał stopień 
wojskowy – kapitana rezerwy.

W swojej karierze zawodowej (dbał o eduka-
cję) zdobył tytuł specjalisty II stopnia z farma-
cji aptecznej.

Mgr farm. Ryszard Breguła podczas Zjazdu Aptekarzy SIA (Ustroń, 28.11.2015 r.)

prof. Dionizy Moska
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W jednym z dokumentów, opinii wydanej przez 
Dyrekcję Katowickiego Zarządu Aptek, Od-
dział w Bytomiu znalazłem informację: „Posia-
da zdolność współżycia w zespole oraz kiero-
wania nim. Dzięki tym umiejętnościom cenio-
ny jest przez przełożonych, a lubiany wśród 
współpracowników i pacjentów”.

W roku 1991 Sejm Rzeczypospolitej Polski 
uchwala ustawę o Izbach Aptekarskich. Nastę-
puje „pokojowa rewolucja” w polskiej farma-
cji, w polskim aptekarstwie. Ryszard Breguła 
staje się twórczym i oddanym działaczem spo-
łecznym w kształtowaniu, budowaniu nowego 
aptekarstwa. Był współtwórcą Hurtowni Apte-
karskiej „Silfarm” w Katowicach. W instytucji 
tej pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej, a także był Prezesem Zarządu 
Spółki Kapitałowej Galenica-Silfarm.

W historii swojej pracy zawodowej Ryszard tra-
fił również do chorzowskich aptek szpitalnych, 
gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie środ-
ków odurzających (narkotyków) i leków psy-
chotropowych.

Od powstania, reaktywowania w roku 1991 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, 
Ryszard Breguła był jej aktywnym członkiem. 
Z posiadanych danych Śląskiej Izby Aptekarskiej 
pełnił funkcję Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej IV kadencji, był zastępcą Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej I, II 
i III kadencji. Był członkiem Okręgowej Rady 
Aptekarskiej w Katowicach I i VII kadencji. Peł-
nił również funkcję obrońcy w postępowaniach 
przed Okręgowym Sądem Aptekarskim.

Ryszard Breguła czerpał energię, pasję działa-
nia z zainteresowań poza zawodowych. Sport, 
czy hobby było jego „drugim życiem”. Żeglar-
stwo to „elitarny” sport – trudny i niebezpiecz-
ny. Ryszard był sternikiem jachtowym. Wielu 
farmaceutów z Nim pływało. Mgr farm. Tomek 
Kloc może odsłonić kulisy wielu rejsów.

W swej młodości uprawiał, trenował lekko-
atletykę, szczególnie biegi na 100, 200 metrów 
(patrz załączniki, dyplomy). Był nawet trene-
rem AKS Chorzów. Uczestniczył w rajdach 
motocyklowych, w wędrówkach turystycznych 
i sportowych spotkaniach.

Opinia Katowickiego Zarządu Aptek (29.01.1974 r.) Gratulacje od Woj. Komitetu Kultury Fizycznej 
(11.09.1959 r.)
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Będąc już na emeryturze, do ostatnich miesię-
cy swego życia był ze Śląską Izbą Aptekarską 
czynnie związany. Zachorował ciężko i długo 
cierpiał. Pasja życia nie pokonała śmierci. 

Za zasługi dla społeczności farmaceutycznej 
Śląskiej Izby Aptekarskiej otrzymał m.in. na-
stępujące odznaczenia:
1. Medal im. Edmunda Baranowskiego,
2. Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego,
3. Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony 

Zdrowia,
4. Wyróżnienie tytułem „Mecenas Samorządu 

Aptekarskiego”.

Ryszard Breguła był farmaceutą–aptekarzem, 
specjalistą, znakomitym fachowcem. Był mą-
drym, inteligentnym, cichym i skromnym, do-
brym, szanującym drugiego człowieka. Był od-
powiedzialnym zawodowo, etycznie po chrze-
ścijańsku ukształtowany.

Był serdeczny, koleżeński, życzliwy. Pacjen-
tów szanował i starał się być im pomocny.

Kochał życie. Potrafił radować się pięknem ży-
cia, miał poczucie humoru. Wyciszony i skromny 
w swej codziennej postawie – to jednak pozosta-
wił znaczący i niezapomniany ślad swego życia.

Na co dzień nie byłem blisko Ryszarda, ale 
przegadaliśmy dziesiątki godzin. Bardzo go 
lubiłem i szanowałem. Był moim duchowym 
przyjacielem. Pozostawił głęboką pustkę po so-
bie. Sprawdza się powiedzenie, że wartościowi 
ludzie zbyt szybko odchodzą.

Mgr farm. Ryszard Breguła zmarł 15 paździer-
nika 2016 r. Pozostawił w ciężkiej żałobie żonę 
Bronisławę z domu Majdańska oraz syna Mi-
chała.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 paź-
dziernika 2016 r. w Kościele pw. św. Józefa 
w Chorzowie, przy ul. Łagiewnickiej nr 17.

Społeczność farmaceutyczna Śląska i Zagłębia 
Dąbrowskiego żegnała z bólem wspaniałego, 
zasłużonego Aptekarza.

Cześć Twej pamięci – Żegnaj Ryszardzie

Dionizy Moska
Redaktor naczelny

Łagów Lubuski
Pensjonat – Smreka

sierpień 2017 r.

Życiorys Ryszarda Breguły (21.01.1965 r.) Zawiadomienie o przebiegu pracy zawodowej R. Breguły
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Czy nasze myślenie o deontologii 
farmaceutycznej uległo zmianie?
Przedruk: Farmacja Polska, Tom 52, nr 6, 1996 r,
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Dionizy Moska, Beata Magdalena Molęda
z Zakładu Farmacji Społecznej

Katedry Farmacji Stosowanej i Technologii Leku
Śląskiej Akademii Medycznej

Kierownik Zakładu: 
prof. nadzw. dr hab. n. farm. D. Moska

Kształtowanie postaw 
zawodowych 

i moralnych farmaceuty
Kształtowanie postaw zawodowych i moral-
nych farmaceuty jest procesem ciągłym, sta-
łym. Trzeba być otwartym na pełne rozumienie 
istoty odpowiedzialności i zachowania prestiżu 
zawodu farmaceuty. Myślę, że większość z nas 
pojmuje etykę jako ogólną teorię postępowania 
moralnego. Przed laty w ustawie powiedziano 
m.in.: kto "narusza zasady etyki, godności bądź 
sumienności zawodowej przez działanie, zanie-
chanie, lub zaniedbanie, popełnia wykroczenie 
zawodowe, za które ponosi odpowiedzialność 
zawodową..."1.

Zmienia się obyczajowość, moralność. Inne 
normy panowały w okresie niewolnictwa, inne 
w feudalizmie, w społeczeństwach burżuazyj-
nych, a jeszcze inne mamy dzisiaj. Niemniej 
elementarne normy moralne są niezmienne 
od wieków. Nakazy - nie zabijaj, nie kradnij, 
nie czyń drugiemu człowiekowi zła - są trwa-
łe i niepodważalne. I tak długo, jak długo będą 
trwać i będą respektowane, tak długo na świe-
cie będzie ład i będzie zwyciężał humanizm - 
czyli "postulat szacunku dla człowieka, troski 
o jego swobodny rozwój i szczęście"2.

Wraz z rozwojem państwowości normy mo-
ralne przekazywane z pokolenia na pokolenie 
zaczynały być niewystarczające. Powstaje pra-
wo - system regulujących stosunki społeczne  

obowiązujących norm, ustanawianych przez 
państwo i zabezpieczonych przez nie przymu-
sem. Za nieprzestrzeganie prawa grożą sank-
cje karne określone odpowiednimi przepisami, 
podczas gdy nieprzestrzeganie norm moralnych 
pociąga za sobą jedynie potępienie w opinii pu-
blicznej3.

Normy moralne różnią się od norm prawnych 
tym, że nie są wydawane przez państwo lub 
przez nie uznawane oraz, że nie są poparte przy-
musem państwowym. Są przestrzegane przede 
wszystkim pod wpływem wewnętrznej moty-
wacji, pod wpływem poczucia, że trzeba się do 
nich stosować. Z reguły jednak normy moralne 
są wspierane przez presję opinii publicznej lub 
presję środowiska, w którym przebywa jed-
nostka. Prawo różni się od moralności tym, że 
jest ono wspólne dla wszystkich mieszkańców 
kraju, podczas gdy moralność jest różna w róż-
nych grupach społecznych4.

Różnice w poglądach moralnych wynikają stąd, 
że wyobrażenia o tym, co jest dobre, a co złe, 
są różne u różnych ludzi. Wpływa na to epoka, 
w której człowiek żyje, środowisko geograficz-
ne, stosunki społeczne, przynależność klasowa 
i szereg innych czynników. Wpływają na to 
przede wszystkim warunki życia człowieka, 
jego sytuacja życiowa, warunki społeczne. Ist-
nieje jednak zespół norm wspólnych dla całego 
społeczeństwa. Są to tzw. elementarne normy 
moralne5. Do kształtowania pożądanych po-
staw zawodowych i moralnych przyczynia się 
m.in. dobra znajomość przepisów prawnych 
i obowiązującego kodeksu zawodowego.

„Etyka tym różni się od prawa (prof. T. Zieliń-
ski), że głębiej sięga w sumienie człowieka, że 
jest bardziej wymagająca. Więcej się wymaga 
w kodeksach etycznych niż w normach prawnych, 

prof. Dionizy Moska
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które są nastawione na przeciętność pożąda-
nych postaw ludzi"6. Prawo powinno być oparte 
o równość, sprawiedliwość, godność, wolność. 
Wszyscy obywatele powinni być wobec niego 
równi. Jak powiedział swego czasu Piotr Skar-
ga: "prawa, które sprawiedliwości w sobie nie 
mają, lecz krzywdą ludzką pokrzywione są, nie 
są prawa, lecz złość szczera, bo sprawiedliwość 
jest fundamentem wszystkiej Rzeczypospolitej". 
To Horacjusz powiedział: "Czymże są prawa bez 
moralności?". T. Zieliński stwierdził również: 
"W obowiązującym u nas systemie prawnym, 
w szczególności w prawie cywilnym i w prawie 
pracy są takie normy, które odsyłają wprost do 
reguł moralności. Nikt nie może czynić ze swego 
prawa użytku, który byłby sprzeczny z zasadami 
moralności"7.

Cechy dobrego pracownika farmacji

Każdy człowiek od momentu narodzin wycho-
wywany jest w pewnej obyczajowości, moral-
ności, które kształtują jego charakter, widzenie 
świata, jego postawy i funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie. Dom, szkoła, religia, przyjaciele, 
zakład pracy wpływają na jego osobowość, 
wpajają mu pewne wartości, wzorce postę-
powania. Jest to proces długotrwały. Poglądy 
człowieka kształtują się przez cały okres życia. 
Wraz z posiadaną wiedzą, mądrością życiową 
zmienia się jego spojrzenie na świat, a wiele 
poglądów ulega weryfikacji.

Młody człowiek wkraczający w dorosłe ży-
cie ma wpojone pewne zasady moralne, oraz 
umiejętność odróżniania dobra od zła. Powin-
na cechować go uczciwość, prawość, prawdo-
mówność, umiejętność podejmowania decyzji, 
odpowiedzialność za swoje czyny, poszano-
wanie człowieka, jego życia i mienia. Podsta-
wowe normy moralne zdobywa w domu. Stu-
diując, ucząc się przyszłego zawodu, styka się 
z konkretnymi przypadkami natury etycznej 
i prawnej, z którymi musi sobie wewnętrznie 
poradzić. Pomocny jest mu w tym m.in. ko-
deks zawodowy, który przybliża podstawowe 
problemy zawodowe. Kodeks nie jest jednak 
wykładnikiem postępowania we wszystkich 
przypadkach, z jakimi człowiek (farmaceuta) 
się styka wykonując pracę zawodową.

Młody człowiek (a może i dojrzały), dla które-
go nakazy nie zabijaj, nie kradnij, nie oszukuj, 
bądź uczciwy, to nie tylko normy, których trzeba 
przestrzegać, ale wewnętrzna powinność, akcep-
towana jako skala wartości najważniejsza i nie-
zmienna, będzie wartościową jednostką, rzetel-
nym pracownikiem. Pracownik może wykony-
wać pracę sumiennie, rzetelnie i starannie tylko 
wtedy, kiedy otrzyma odpowiednie wykształce-
nie i zdobędzie należyte wychowanie oraz potra-
fi uznać humanistyczne wartości i wzory.

Dobrego pracownika cechuje: dokładne, su-
mienne wykonywanie pracy, uczciwość, rze-
telność, kultura osobista, umiejętności organi-
zacyjne i kierownicze, wysokie kwalifikacje, 
fachowość, gotowość pomocy innym, życz-
liwość, zamiłowanie do wykonywanej pracy, 
poczucie sprawiedliwości, bezstronność, inteli-
gencja, rozsądek, mądrość, dbałość o wspólne 
dobro i inne.8

Jak powiedział Jan Paweł II "Praca jest dobrem 
człowieka, dobrem społeczeństwa, przez pracę 
bowiem człowiek nie tylko przekształca przyro-
dę dostosowując ją do swych potrzeb, ale tak-
że urzeczywistnia siebie jako człowiek, ponie-
kąd bardziej staje się człowiekiem"9. „Z pracy 
swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny 
i poprzez pracę ma się przyczyniać do ciągłego 
rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nie-
ustannego podnoszenia poziomu kulturalnego 
i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako 
człowiek braterskiej wspólnoty".

Kształtowanie właściwego stosunku do pracy 
jest procesem złożonym i długotrwałym. Wy-
soka moralność pracownika jest szczególnie 
ważna w zawodach medycznych, gdzie bez-
pośrednio pracuje się z drugim człowiekiem, 
gdzie pracownikowi powierzone zostaje zdro-
wie i życie pacjenta - dar najwyższy. Rzetelne 
przygotowanie studenta medycyny i farmacji 
jest ważne nie tylko pod względem zawodo-
wym, naukowym, ale i moralnym. Farmaceuta 
i medyk muszą być uwrażliwieni na drugiego 
człowieka, na jego potrzeby i cierpienie – to 
jest trudne ale konieczne.

Dr Władysław Biegański, ceniony lekarz i fi-
lozof, pisał: "nie będzie dobrym lekarzem, kto 
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nie jest dobrym człowiekiem", „Kształcenie my-
śli, bez kształcenia uczuć, czyni człowieka jed-
nostronnym, spaczonym..."11. Parafrazując myśli 
Biegańskiego można by powiedzieć: nie będzie 
dobrym pracownikiem służby zdrowia, kto nie 
jest dobrym człowiekiem. Lekarz, farmaceuta, 
pielęgniarka powinni wykazać się wobec czło-
wieka chorego, cierpiącego nie tylko swoją wie-
dzą naukową i zawodową, ale również głębokim 
humanizmem, swoim człowieczeństwem.

Prof. B. Koskowski, wybitna postać polskiej 
farmacji, aptekarstwa, wiele napisał na temat 
praw i obowiązków farmaceuty. "Jeżeli apte-
karz będzie wykształcony w swoim zawodzie, 
będzie względem swoich klientów uprzejmy, 
cierpliwy, wyrozumiały, a względem swych 
współpracowników sumiennym nauczycie-
lem, to znajdzie z pewnością w zawodzie swym 
upodobanie i pełne zadowolenie"12. Zdaniem 
prof. Koskowskiego farmaceuta musi miło-
wać ludzi, aby prawidłowo wykonywać swój 
zawód. Farmaceuta winien być: „inteligentny, 
punktualny, dobrze wychowany, czysty, skrom-
ny, dyskretny, wierny i miłosierny"13. Ponadto 
profesor uwypuklił jedno z zadań aptekarza –
udzielanie w aptece fachowych informacji, do 
czego niezbędne jest głębokie wykształcenie. 
B. Koskowski podkreślał również konieczność 
współpracy farmaceuty z lekarzem oraz to, że 
"Apteka nie jest sklepem i powinna się od skle-
pu zdecydowanie odróżniać".14

W dobie dynamicznego rozwoju nauk medycz-
nych i farmaceutycznych, wobec współczesne-
go farmaceuty stoją wysokie wymagania kwa-
lifikacyjne. Ma on moralny i zawodowy obo-
wiązek ustawicznego pogłębiania swojej wie-
dzy przez proces kształcenia podyplomowego. 
Farmaceuta winien być znakomitym specjali-
stą, znawcą leków. Powinien umieć udzielać 
prawidłowej i wyczerpującej informacji leka-
rzowi, czy ograniczonej informacji pacjentowi 
w zakresie działania leku, ewentualnych dzia-
łań niepożądanych, trwałości czy warunków 
przechowywania. Niezbędna farmaceucie jest 
pogłębiana wiedza z dziedziny interakcji leków 
oraz poznanie i zdobycie pożądanych umiejęt-
ności w zakresie opieki farmaceutycznej. No-
woczesne kształtowanie się zawodu farmaceu-
ty będzie służyło lekarzowi i pacjentowi.

Zawody medyczne (lekarz, farmaceuta, pielę-
gniarka) są wyjątkowymi profesjami, przy wy-
konywaniu których wymagana jest szczególna 
etyka zawodowa. Przedstawiciele tych zawo-
dów muszą być niezwykle wyczuleni na wła-
ściwe rozumienie dobra i zła oraz wyrażanie 
dobra, ciepła, bezinteresownej życzliwości.

Wszyscy nauczyciele akademiccy (i nie tylko), 
nauczyciele zawodu, winni często powtarzać 
za dr Biegańskim: "nie o wiedzę wam tylko 
chodzić powinno, lecz i o serce. Rozwijajcie 
w uczniach współczucie, wszczepiajcie w nich 
poczucie obowiązku, uczcie, że chory to nie 
tylko mniej lub więcej ciekawy przypadek pa-
tologiczny, lecz nieszczęśliwy człowiek, nasz 
bliźni i nauczajcie przy tym nie słowami, lecz 
własnym przykładem, a sądy honorowe będą 
zbyteczne"15.

Potrzebujemy farmaceutów mocnych duchem 
i charakterem. Potrzebujemy w codziennym 
obcowaniu ze społeczeństwem, we wszystkich 
jego przekrojach, ludzi kierujących się ideami 
zawodowymi, ideami społecznymi, a nie ide-
ałem kupieckim. Chcemy być farmaceutami 
cenionymi przez społeczeństwo jako jednostki 
nie tylko z racji swojej wiedzy i stanowiska, 
ale z racji tego, kim są16. Po prostu, wspaniali, 
otwarci umysłem, sercem, życzliwością na po-
trzeby człowieka chorego (i nie tylko).

Uczelnie akademickie oprócz przekazywania 
wiedzy naukowej i fachowej, powinny rów-
nież uczyć przyszłych farmaceutów miłości do 
zawodu, dumy zawodowej, szacunku do czło-
wieka. Nie wolno dopuścić, aby szkoły wyższe 
były tylko wyższymi szkołami zawodowymi, 
aby absolwenci przygotowani byli tylko do 
wykonywania zawodu, zatracając umiejętność 
uczestnictwa w kulturze i sztuce, tracąc orien-
tację w naukach humanistycznych. Nie moż-
na dopuścić do powstania modelu kształcenia 
młodego człowieka dobrze przygotowanego 
zawodowo, ale za to pozbawionego wyobraź-
ni, wrażliwości, potrzeb duchowych i estetycz-
nych. Jan Paweł II powiedział: "Człowiek żyje 
prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. 
Jego życie jest kulturą również i w tym zna-
czeniu, że poprzez nią człowiek odznacza i od-
różnia się od całej reszty istnień wchodzących 
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w skład widzialnego świata, człowiek nie może 
obejść się bez kultury"11.

W kształtowaniu osobowości farmaceuty, bar-
dzo ważne są dla nas przemyślenia problemów 
etyki ogólnej, moralności i deontologii zawo-
dowej. Młody aptekarz, jak i ten dojrzały za-
wodowo i wiekowo, powinien chcieć i umieć 
postawić sobie pytanie o cel i sens życia: kim 
jestem, jakie jest moje życie, jak żyć, aby być 
szczęśliwym, jak żyć godnie.

Farmaceuci pracujący w aptekach i hurtow-
niach farmaceutycznych posiadają Kodeks Ety-
ki Aptekarza RP. Posiadany Kodeks powinien 
aptekarzy zmusić do moralnej refleksji. Pro-
blem powstaje gdy ludzie pracujący w biznesie 
aptekarskim, traktują swój kodeks etyki profe-
sjonalnej jak zbiór zwykłych zasad postępowa-
nia. Nie wszyscy aptekarze rozumieją, że nasz 
Kodeks nie daje się stosować, jak jeszcze jedno 
dodatkowe rozporządzenie, zarządzenie – prze-
pis państwowy, urzędowy. Kodeks Etyki Apte-
karza to drogowskaz, to busola, która prowadzi 
i moralnie wspiera farmaceutę w pracy zawo-
dowej. Przestrzeganie Kodeksu zawodowego 
nie prowadzi do konfliktów, chroni farmaceutę 
przed naruszeniem prawa publicznego i zawo-
dowego.

Na dzień dzisiejszy postawmy pytanie – czy na-
leży podnieść kwestię zmiany niektórych para-
grafów – norm w istniejącym i obowiązującym 
Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej 
Polskiej? Czy uchwalony Kodeks Etyki Ap-
tekarza jest skuteczny zawodowo (w dobrym 
znaczeniu)? Czy Kodeks Etyki Aptekarza RP 
jest dobrze znany i przestrzegany w środowi-
sku zawodowym? Musimy pamiętać o jednym, 
że najbardziej doskonały kodeks zawodowy nie 
rozwiąże wszystkich problemów, których do-
starcza nam życie.

Ale farmaceuci to nie tylko aptekarze, to rów-
nież liczna rzesza osób związana z produkcją 
leków badaniem ich jakości, pracą naukową 
i dydaktyczną, nadzorem farmaceutycznym. Im 
z kolei służyć mają zamieszczone w tym nume-
rze "Zasady Etyczno–Deontologiczne Polskie-
go Farmaceuty".

Każdy dobrze ukształtowany zawodowo i mo-
ralnie farmaceuta jest odpowiedzialny: "za 
swoją wiedzę i niewiedzę; za to co mówimy i za 
to, co przemilczamy; za to, co akceptujemy tole-
rujemy lub odrzucamy"18. Przyjmijmy również 
jako czynniki i kształtujące osobowość far-
maceuty wzorce osobowe, autorytety moralne 
i zawodowe, sylwetki wybitnych farmaceutów, 
znane z życia, i to zarówno te obecne jak i zna-
ne z historii, tradycji zawodu i nauki.

Podjęty przez autorów temat, to temat rzeka – 
nie wyczerpaliśmy wszystkich elementów, czyn-
ników kształtujących postawy zawodowe i mo-
ralne farmaceutów. Myślimy jednak, iż refleksja 
ta jest potrzebna zawodowi (i była potrzebna au-
torom) w ramach kształcenia podyplomowego.

Do druku podał
Dionizy Moska
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Historia współczesnych maści, w któ-
rych podstawą lub jednym z licznych 
składników jest wazelina, lanolina i eu-

ceryna, rozpoczęła się w 1871 roku, kiedy to 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
z ropy naftowej otrzymano wazelinę. Pomi-
mo licznych zalet wazelina charakteryzowała 
się jednak niską liczbą wodną (ok. 10) i nie 
ułatwiała wchłaniania substancji leczniczych 
do skóry w takim stopniu, jak tłuszcze pocho-
dzenia zwierzęcego, np. stosowane do tej pory 
smalec i łój barani. 15 lat później została odkry-
ta na nowo lanolina – oczyszczony wosk z weł-
ny owczej. Stosowano ją już w starożytności, 
ale zapomniana, dużą popularność zyskała od 
lat 80-tych XIX wieku. W 1900 roku w Niem-
czech złożono wniosek o nadanie patentu na 
użycie eucerytu – emulgatora wyizolowanego 
z lanoliny. Euceryt jest mieszaniną alkoholi ste-
roidowych: cholesterolu i izocholesterolu (ok. 
30%), lanosterolu (27%) i wyższych alkoholi 
alifatycznych (20%), otrzymanych na drodze 
hydrolizy estrów zawartych w lanolinie [1]. 
Ostatecznie, w pierwszych latach XX wieku do 
lecznictwa została wprowadzona euceryna, tj. 
połączenie eucerytu z wazeliną (eucerinum – 
z gr. eú – dobrze, kérinos – woskowy). 

Skład euceryny podawany w podręcznikach 
technologii postaci leku sprzed 70 lat był nastę-
pujący [2,3]:
Steroli lanae 5,0
Ung. paraffini 95,0

Ung. paraffini: Adeps lanae 10,0
Ceresinum (Paraffinum solidum) 40,0
Paraffinum liq. 50,0

lub [4]:
Euceryt 6,0
Vaselinum album 94,0

W Polsce w ciągu ostatnich 2 dekad zaczęły się 
pojawiać na rynku farmaceutycznym podłoża 
o zróżnicowanym składzie, które producenci 
nazywają euceryną. Obecnie w obrocie farma-
ceutycznym jest dostępnych aż 9 takich podło-
ży. W zależności od producenta, zamiast części 
wazeliny wprowadzono np. olej parafinowy, 
albo wazelinę w całości zastąpiono mieszaniną 
oleju parafinowego, oleju wazelinowego, para-
finy twardej i niekiedy parafiny miękkiej. Zróż-
nicowany jest także skład jakościowy emulga-
torów i ich zawartość: zamiast alkoholi i euce-
rytu w jednym z podłoży występuje sama lano-
lina w ilości nawet do 38% (obecność lanoliny 
w maści ogranicza możliwości terapeutyczne – 
jej wadą jest działanie alergizujące [5]). W nie-
których przypadkach producenci nawet nie po-
dają kompletnego składu jakościowego. 

Zmiany w składzie prowadzą do różnic w moż-
liwościach technologicznych. Wiedzą o tym 
farmaceuci rozwiązując w aptece niezgodności 
wpływające na trwałość wytwarzanych ma-
ści recepturowych. Przykładem jest dodatek 
do maści z euceryną wodnych roztworów wi-
taminy A – pomimo wysokiej liczby wodnej, 
w przypadku użycia części euceryn w trakcie 
przechowywania obserwuje się brak homogen-
ności i rozdział faz. Powodem destabilizacji 
układu jest niezgodność emulgatorów [6].

W związku z tą sytuacją nastąpiła konieczność 
standaryzacji. W roku 2013 opracowana została 
monografia farmakopealna podłoża – euceryny 
(FP IX, supl. 2013). Nazwa Eucerin® jest jed-
nak chroniona patentem i dlatego monografia 
euceryny nie mogła być umieszczona w farma-
kopei pod tą nazwą. W efekcie, podłoże i jego 
właściwości zostały opisane w dwóch mono-
grafiach (część narodowa FP): Maść eucery-
nowa I oraz Maść eucerynowa II. Porównanie 

prof. Małgorzata
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składu obu farmakopealnych podłoży przedsta-
wiono w tabeli.

Skład maści eucerynowej I i II (FP X, Mono-
grafie Narodowe)

Maść eucerynowa I*

(Maść z alkoholami 
z lanoliny)

Maść eucerynowa II
(Maść cholesterolowo – 

cetylowa)

Alcohol cetylicus et 
stearylicus 0,5 cz.

Alcoholes adipis lanae 
6,0 cz.

Vaselinum album 93,5 cz.

Alcohol cetylicus 3,0 cz.

Cholesterolum 2,0 cz.

Vaselinum album 95,0 cz.

*Skład Maści eucerynowej I jest zgodny z DAB

Skład maści eucerynowej I jest zgodny z Far-
makopeą Niemiecką, natomiast maść euceryno-
wa II była przez lata szeroko stosowana w Pol-
sce. Oba podłoża farmakopealne są równocen-
ne i dostępne.

Euceryna zaliczana jest do podłoży bezwod-
nych, absorpcyjnych (emulgujących wodę). 
Użycie jednocześnie dwóch emulgatorów, od-
powiednio alkoholu cetostearylowego i alko-
holi z lanoliny (eucerytu) lub alkoholu cetylo-
wego i cholesterolu (podstawowego alkoholu 
sterolowego w lanolinie), pozwala na wpro-
wadzenie większej ilości fazy wodnej z utwo-
rzeniem trwałego układu o charakterze emulsji 
w/o. Liczba wodna podłoży farmakopealnych 
wynosi co najmniej 300 (FP X), a w praktyce 
w granicach od ok. 400 do 700. 

Jeżeli euceryna jest składnikiem leku receptu-
rowego, farmaceuta ma obowiązek użycia jed-
nego z tych podłoży. Niewłaściwe jest użycie 
w takim przypadku podłoża, które nie zostało 
oznaczone przez producenta jako zgodne z Far-
makopeą Polską. Około połowa obecnych ak-
tualnie na rynku podłoży o nazwie „euceryna” 
nie odpowiada maści eucerynowej I lub maści 
eucerynowej II, lecz takie podłoża można użyć 
tylko wtedy, gdy lekarz wyraźnie zaznaczy, że 
podłożem ma być „euceryna” wskazanego pro-
ducenta. 

Ważne jest więc, aby na opakowaniu euceryny 
umieszczana była przez producenta informacja, 
że produkt odpowiada wymaganiom FP X (lub 
wkrótce FP XI), z odniesieniem do monografii 
maści eucerynowej I lub II. W przypadku wska-
zania przez lekarza innego podłoża farmaceuta 
musi odnotować jego szczegółowy skład (na-
leży wykluczyć podłoża o nieznanym pełnym 
składzie jakościowym).

prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska
dr n. farm. Lucyna Wolniak

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, 
Gdański Uniwersytet Medyczny
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I. WPROWADZENIE

Dnia 31 lipca 2017 roku została pod-
pisana przez Prezydenta RP ustawa 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycz-
nych. Zgodnie z nowowprowadzonymi artyku-
łami „ziele konopi innych niż włókniste oraz 
wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także inne 
wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz ży-
wica konopi innych niż włókniste (…) mogą 
stanowić surowiec farmaceutyczny (…) [i być 
przyp. autorów] przeznaczone do sporządzania 
leków recepturowych (…)” [1].

Konopie (Cannabis sp.), jako roślina użytkowa, 
są uprawiane od setek lat w celach włókienni-
czych, spożywczych i leczniczych. Prawo mię-
dzynarodowe od 1961 roku jako „roślinę ko-
nopi” (cannabis plant) definiuje każdą roślinę 
należącą do rodzaju Cannabis w tym konopie 
siewne (Cannabis sativa L.) oraz konopie indyj-
skie (Cannabis indica Lam.), jak również inne 
gatunki, które mogą zostać opisane w przyszło-
ści. Natomiast określeniem „cannabis” prawo 
międzynarodowe określa kwitnące lub owocu-
jące szczyty pędów roślin konopi (liście i na-
siona nie są określane jako „cannabis”, jeśli nie 
są razem ze szczytami pędów), z których nie 
została pozyskana żywica. W prawie tym uży-
te jest również pojęcie „cannabis resin”, defi-
niujące żywicę zarówno nieprzetworzoną jak 
i oczyszczoną uzyskaną z roślin konopi [2-4].

Międzynarodowe traktaty wymagają, aby ro-
śliny konopi podlegały kontroli antynarkotyko-
wej, jeśli zdolne są one do wytworzenia związ-
ku psychoaktywnego delta-9-tetrahydrokana-
binolu (THC) w ilościach wystarczających do 

wywołania reakcji układu nerwowego. W kra-
jach Unii Europejskiej wyjątek stanowią rośli-
ny przeznaczone dla przemysłu włókiennicze-
go, w których zawartość THC nie przekracza 
0,2% [2].

W Polsce, zgodnie z zapisem Centralnego 
Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU), obecnie zarejestrowanych jest 8 
odmian konopi Cannabis sativa L. określonych 
jako rośliny włókniste (Beniko, Białorzeskie, 
Glyana, Henola, Rajan, Tygra, Wielkopolskie 
i Wojko), które są roślinami jednopiennymi, 
charakteryzującymi się zawartością THC nie-
przekraczającą 0,2% [5].

W przeciwieństwie do odmian włóknistych, 
które zwykle są roślinami jednopiennymi, „me-
dyczną marihuanę” pozyskuje się z roślin dwu-
piennych, a konkretnie osobników żeńskich. 
Obecnie stosowane odmiany są krzyżówkami 
uzyskanymi w wyniku wieloletnich zabiegów 
hodowlanych, których celem było uzyskanie 
optymalnej zawartości związków farmakolo-
gicznie czynnych, w tym związków kanabino-
idowych nazywanych fitokanabinoidami [6].

W przeciwieństwie do wszystkich leków za-
twierdzonych przez Agencję Żywności i Le-
ków (FDA), „medyczna marihuana” nie jest 
konkretnym produktem z określonymi dawka-
mi. FDA nie ocenia związków chemicznych 
czy roślin takich jak marihuana, lecz zajmuje 
się opiniowaniem produktów wystandaryzowa-
nych pod kątem ich bezpieczeństwa, efektyw-
ności oraz czystości [7]. Rośliny konopi, popu-
larnie nazywane marihuaną, zawierają szereg 
związków farmakologicznie czynnych, które 
mogą wpływać wzajemnie na swoje działanie. 
Z tego względu interpretacja wyników badań 
farmakologicznych prowadzonych z użyciem 
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„marihuany” byłaby niezwykle problematycz-
na. W badaniach przedklinicznych oraz klinicz-
nych stosuje się preparaty zawierające konkret-
ny fitokanabinoid lub jego syntetyczny analog. 
Rzadziej stosuje się preparaty uzyskane z roślin 
takie jak wyciągi o ściśle określonym składzie 
chemicznym. Tylko nieliczne preparaty zawie-
rające syntetyczne kanabinoidy lub wybrane 
przetwory roślinne takie jak olejki, wyciągi 
i kondensaty o dokładnie określonych parame-
trach fizykochemicznych i farmaceutycznych 
uzyskały status preparatów leczniczych. Należy 
zaznaczyć, że termin „medyczna marihuana” 
nie jest terminem medycznym i wiąże się z nim 
wiele kontrowersji. Uwzględniając mnogość 
odmian konopi o znacznym zróżnicowaniu fito-
chemicznym oraz zastrzeżenia instytucji takich 
jak FDA (brak udokumentowanych danych 
dotyczących bezpieczeństwa długotrwałego 
palenia marihuany) trudno jest jednoznacznie 
zdefiniować „medyczną marihuanę” i uznać jej 
wyższość nad zarejestrowanymi lekami zawie-
rającymi naturalne izolowane kanabinoidy lub 
ich syntetyczne odpowiedniki [8].

II. UKŁAD ENDOKANABINOIDOWY

W organizmie człowieka układ endokanabino-
idowy składa się z endogennych kanabinoidów, 
enzymów biorących udział w metabolizmie en-
dokanabonoidów oraz receptorów (zwanych ka-
nabinoidowymi), które biorą udział w transduk-
cji sygnału wywołanego przez kanabinoidy [9].

Najważniejszymi endokanabinoidami są: ami-
dowa pochodna kwasu arachidowego, czyli 
anandamid (AEA) oraz 2-arachidonoiloglice-
rol (2-AG). Pozostałe opisane do tej pory en-
dokanabinoidy stanowią pochodne (amidowe, 
estrowe lub nawet eterowe) długołańcucho-
wych, wielonienasyconych kwasów tłuszczo-
wych. Wszystkie endogenne kanabinoidy wy-
kazują zróżnicowane powinowactwo zarówno 
do receptorów kanabinoidowych, jak i innych 
celów molekularnych [10]. AEA jest częścio-
wym agonistą receptorów kanabinoidowych, 
natomiast 2-AG jest całkowitym agonistą tych 
receptorów [11].

Receptory endokanabinoidowe należą do ro-
dziny receptorów związanych z białkiem G 

(GPCR – z ang. G protein-coupled receptors). 
Do grupy tej zalicza się przede wszystkim re-
ceptory kanabinoidowy 1 (cannabinoid recep-
tor 1 – CB1) i kanabinoidowy 2 (cannabinoid 
receptor 2 – CB2). Receptory te rozmieszczone 
są w różnych strukturach organizmu i zwią-
zane są z odczuwaniem bólu, neuroprotekcją 
czy metabolizmem. Receptor CB1 jest jednym 
z najpowszechniej występujących receptorów 
kanabinoidowych w organizmie. Do tej pory 
jego obecność opisano w centralnym układzie 
nerwowym, gdzie w największych ilościach 
występuje w jądrach podstawnych, móżdżku, 
hipokampie oraz korze mózgu. Stwierdzono 
również, że CB1 występuje w obwodowym 
układzie nerwowym i niektórych narządach. 
Receptor CB2, w przeciwieństwie do CB1, jest 
zlokalizowany głównie w strukturach związa-
nych z układem odpornościowym, jednak wy-
stępuje również w centralnym i obwodowym 
układzie nerwowym [10, 12].

Endokanabinoidy oddziałują również z innymi 
receptorami. Badania wykazały, że cząsteczki te 
mogą łączyć się z receptorami aktywowanymi 
przez proliferatory peroksysomów (PPAR) oraz 
receptorem waniloidowym (TRPV1). Poprzez 
działanie na PPAR endogenne kanabinoidy 
wpływają na metabolizm lipidów, równowa-
gę energetyczną, odpowiedź przeciwzapalną, 
neuroprotekcję oraz procesy zapamiętywania 
i uczenia się [12]. Receptor TRPV1 jest odpo-
wiedzialny do odbieranie bólu nocyceptywne-
go wywołanego m.in. czynnikami chemiczny-
mi (np. kapsaicyna, niskie pH) lub fizycznymi 
(temperatura przekraczająca 42oC) [13].

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Unii 
Farmakologicznej (ang. International Union of 
Pharmacology) agoniści receptorów kanabino-
idowych mogą być zaklasyfikowani do 4 grup: 
(I) klasyczne kanabinoidy, do których zalicza 
się cząsteczki o strukturze trójcyklicznych po-
chodnych dwubenzopiranu, np. fitokanabino-
idy i ich syntetyczne analogi, (II) nieklasycz-
ne kanabinoidy – syntetyczne analogi THC 
pozbawione pierścienia dihydropiranowego, 
(III) aminoalkiloaminy oraz (IV) eikozanoidy, 
do których zalicza się endogenne kanabinoidy 
tj. AEA i 2-AG. Istnieją kolejne badania dowo-
dzące, że aktywność agonistyczną w stosunku  
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do receptorów kanabinoidowych wykazują 
również estry diarylowe eteru sulfonylowego 
oraz pochodne pirolu. Do antagonistów recep-
torów CB1 można zaliczyć: diarylopirazole, 
substytuty benzofuranów, aminoalkiloindole 
oraz pochodne triazoli [11]. 

Agoniści receptorów CB1 i CB2 powodują wy-
wołanie odpowiedzi ze strony komórek nerwo-
wych. Po pobudzeniu receptorów endokanabi-
noidowych następuje hamowanie przewodnic-
twa nerwowego na drodze blokowania kana-
łów wapniowych typu N, które są kluczowym 
elementem w transdukcji sygnału nerwowego 
(ryc. 1). Rozłożenie receptorów CB1 w neu-
ronach centralnego i obwodowego układu 
nerwowego sprawia, że modulatory endogen-
nego układu endokanabinoidowego są bardzo 
dobrym narzędziem umożliwiającym kontrolę 
wyrzutu neuroprzekaźników [10].

Ryc. 1. Mechanizm regulacji przewodnictwa 
nerwowego w układzie endokanabinoidowym 
(schemat uproszczony)

III. SKŁADNIKI CZYNNE WYSTĘPUJĄCE 
W ROŚLINACH KONOPI

Spośród wszystkich występujących w Can-
nabis sp. składników czynnych największe 
zainteresowanie wzbudzają fitokanabinoidy. 
Znanych jest już ponad 70 różnych fitokana-
binoidów, jednak najważniejszymi związkami 
należącymi do tej grupy są delta-9-tetrahydro-
kanabinol (Δ-9-THC, często zapisywany jako 
THC), kanabidiol (CBD), kwas kanabidiolowy 
(CBDA), kanabinol (CBN) oraz kanabigerol 
(CBG) [14]. Fitokanabinoidy syntetyzowane są 
przede wszystkim we włokach wydzielniczych 
(trichomach) żeńskich kwiatów. Największą 
zawartość tych związków obserwuje się w nie-
całkowicie rozwiniętych i niezapłodnionych 
kwiatach [15]. 

1. FITOKANABINOIDY

•	 Delta-9-tetrahydrokanabinol (THC)

THC jest jednym z najczęściej występujących 
kanabinoidów w różnych odmianach roślin ko-
nopi. Zawartość THC w roślinach tych waha się 
od mniej niż 0,2% (w odmianach włóknistych) 
aż do 30% w kwiatach żeńskich osobników 
uprawianych w specjalistycznych hodowlach 
[16]. W innych częściach roślin obserwuje się 
małą zawartość tego kanabinoidu lub jego brak 
[2]. Związek ten, jako roślinny analog endogen-
nego anandamidu (AEA), jest częściowym ago-
nistą receptorów kanabinoidowych CB1 i CB2. 
THC decyduje o aktywności przeciwbólowej, 
psychostymulującej, spazmolitycznej oraz mio-
relaksacyjnej. Dodatkowo wykazuje działanie 
rozszerzające oskrzela, neuroprotekcyjne oraz 
przeciwświądowe w zastoju żółci. Wykazano 
również, iż THC ma 20-krotnie silniejsze dzia-
łanie przeciwzapalne niż aspiryna oraz 2-krot-
nie silniejsze niż hydrokortyzon [15]. THC jest 
głównym składnikiem konopi odpowiedzial-
nym za działanie psychotropowe [17]. Związek 
ten jest wysoce lipofilny, gromadzi się w tkance 
tłuszczowej oraz płucach, wątrobie i śledzio-
nie. Hydroksylacja THC prowadzi do powsta-
nia 11-hydroksy-delta-9-tetrahydrokanabinolu 
(11-OH-THC), metabolitu charakteryzującego 
się podobnie jak THC działaniem psychoak-
tywnym. Kolejnym metabolitem powstającym 
na drodze hydroksylacji z 11-OH-THC jest nie-
aktywny farmakologicznie 11-nor-9-karboksy-
-delta-9-tetrahydrokanabinol (THC-COOH), 
który jest ważnym markerem diagnostycznym 
w badaniach laboratoryjnych wykrywających 
narkotyki w moczu. W moczu THC-COOH 
występuje w postaci koniugatu z kwasem glu-
kuronowym. Czas półtrwania THC i jego me-
tabolitów w organizmie ludzkim jest długi i za-
leży on od częstotliwości stosowania. U osób 
zażywających THC sporadycznie czas ten wy-
nosi średnio 1,3 dnia, natomiast przy stosowa-
niu przewlekłym 5-13 dni [18]. 

W kontekście medycznym THC określany jest 
również terminem „dronabinol”. W niektórych 
krajach dronabinol dostępny jest z przepisu 
lekarza jako lek syntetyczny, w innych zaś fir-
my farmaceutyczne mogą pozyskiwać go na  
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drodze półsyntetycznej z konopi włóknistych 
poprzez ekstrakcję kanabidiolu i jego izomery-
zację [19].

•	 Kanabidiol (CBD)

CBD w przeciwieństwie do THC nie aktywu-
je receptorów CB1 i CB2, co tłumaczy brak 
działania psychostymulującego tego związku. 
Co więcej, badania in vitro wykazały, że CBD 
wykazuje nawet słabe efekty antagonistyczne 
w stosunku do tych receptorów. CBD współ-
działa także z wieloma innymi systemami sy-
gnalizacji nieendokanabinoidowej. Pomimo 
wielu badań prowadzonych nad tym fitokanabi-
noidem, mechanizm oraz skutki jego działania 
pozostają niejasne [20, 21].

CBD może potęgować korzystne działanie THC 
poprzez zwiększenie jego zakresu terapeutycz-
nego, gdyż redukuje jego aktywność psychotro-
pową. CBD może zatem powodować odwróce-
nie działania THC wynikającego z aktywowa-
nia receptorów CB1 w mózgu. U osób zażywa-
jących produkty z konopi zawierające więcej 
CBD niż THC rzadziej pojawiają się symptomy 
psychotyczne niż u osób stosujących produkty, 
w których stosunek CBD:THC był niższy. Pre-
paraty zawierające porównywalne ilości CBD 
i THC wykazują silniejsze działanie spazmoli-
tyczne i przeciwbólowe (m.in. w stwardnieniu 
rozsianym) niż sam THC. Wynika to prawdo-
podobnie z faktu, iż CDB zwiększa toleran-
cję pacjentów na większe dawki THC. Dzięki 
właściwościom przeciwlękowym i przeciwpsy-
chotycznym może być przydatny w psychiatrii. 
Wstępne badania kliniczne przeprowadzane na 
pacjentach ze schizofrenią wykazały, że CBD 
może być bezpieczną i dobrze tolerowaną al-
ternatywą dla dotychczas stosowanych leków. 
W literaturze naukowej opisano wiele innych 
pozytywnych działań CBD. Istnieją dowody, 
że kanabinoid ten jest agonistą receptora sero-
toninowego 5-HT1A. Poprzez oddziaływanie 
na ten receptor CBD może być skuteczny w za-
pobieganiu nudnościom i wymiotom, co jest 
bardzo pożądane m.in. przy chemioterapii no-
wotworów [22]. Wykazano również jego wła-
ściwości uspokajające, przeciwpadaczkowe, 
neuroprotekcyjne, łagodzące dystonię, prze-
ciwzakrzepowe i przeciwzapalne. Związek ten 

zmniejsza także ciśnienie wewnątrzgałkowe. 
Ponadto polifenolowy charakter CBD sprawia, 
że jest silnym przeciwutleniaczem [19, 20, 23].

•	 Inne ważne fitokanabinoidy

Jednym z ważniejszych fitokanabinoidów jest 
towarzyszący kanabidiolowi kwas kanabi-
diolowy (CBDA). Kwas ten, wraz CBD, jest 
głównym składnikiem włosków gruczołowych 
konopi (do 15%). W świeżym materiale roślin-
nym 95% CBD występuje w postaci kwasu. 
CBDA jest selektywnym inhibitorem COX-2, 
co może wskazywać na działanie przeciwzapal-
ne tego związku. Opisane w literaturze nauko-
wej na podstawie badań in vitro oddziaływanie 
CBDA z receptorami waniloidowymi w przy-
szłości może być podstawą wykorzystania tego 
związku jako środka przeciwbólowego, jednak 
kwestia ta wymaga dalszych doświadczeń na 
modelach zwierzęcych i badań klinicznych. 
CBDA wykazuje również działanie antyproli-
feracyjne [17].

Kanabinol (CBN) jest następnym fitokanabino-
idem często opisywanym w literaturze. Jest to 
metabolit THC powstały w wyniku jego utle-
nienia, dlatego świeża marihuana zawiera go 
stosunkowo mało, a zawartość tego związku 
wzrasta w miarę rozkładu podczas przechowy-
wania. Jest to związek o słabym działaniu psy-
choaktywnym. Początkowo to właśnie CBN 
uważany był za główny związek psychotropo-
wy występujący w konopiach, jednak później-
sze badania dowiodły, że jego aktywność jest 
10-krotnie niższa niż delta-9-tetrahydrokana-
binolu. CBN jest słabym agonistą receptorów 
kanabinoidowych CB1 i CB2, przy czym powi-
nowactwo do receptora CB1 jest lepiej zbadane 
niż do receptora CB2 [17, 21, 24]. Udowodnio-
no, że CBN może działać przeciwdrgawkowo, 
przeciwzapalnie, bakteriobójczo w stosunku do 
gronkowca złocistego opornego na antybioty-
ki (MRSA). W badaniach in vitro stwierdzono 
również jego działanie nasilające kościotwo-
rzenie oraz działanie przeciwnowotworowe 
w raku piersi [15].

Kolejnym kanabinoidem obecnym w canna-
bis jest kanabigerol (CBG). Substancja ta nie 
posiada własności psychoaktywnych. CBG 
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wykazuje małe powinowactwo do receptorów 
kanabinoidowych CB1 i CB2, ale wpływa na 
układ endokanabinoidowy poprzez zdolność do 
hamowania działania anandamidu (AEA) [21]. 
Wykazano również, że oprócz działania prze-
ciwbólowego, związek ten w przyszłości może 
być wykorzystany do leczenia jaskry oraz łusz-
czycy. Ponadto w badaniach in vitro stwierdzono 
jego właściwości przeciwnowotworowe i prze-
ciwbakteryjne. Mechanizm działania CBG jest 
w toku wyjaśnień. Wstępne wyniki badań wska-
zują, że kanabigerol może działać jako umiar-
kowanie silny antagonista receptora serotonino-
wego 5-HT1A, co może powodować znoszenie 
działania przeciwwymiotnego CBD [25]. 

2. NIEKANABINOIDOWE SKŁADNIKI

Do tej pory poznanych jest ponad 400 różnych 
substancji chemicznych obecnych w roślinach 
konopi, z czego około 140 to terpenoidy [14, 
26]. Związki terpenowe stanowią główny skład-
nik olejku eterycznego występującego w rośli-
nie i odpowiadają za jej charakterystyczny smak 
i zapach. Podobnie jak fitokanabinoidy, związ-
ki terpenowe syntetyzowane są w komórkach 
wydzielniczych trichomów. Zawartość olejku 
eterycznego jest zmienna i zależy od odmiany 
rośliny, wieku oraz jej części [15, 26, 27]. 

Spośród związków monoterpenowych ziden-
tyfikowanych w roślinach konopi najwięcej 
jest β-mircenu. Kolejnymi terpenami są trans-
-kariofylen, α-pinen, humulen i inne występu-
jące w roślinie w zmiennych proporcjach [26]. 
β-mircen ma udowodnione działanie przeciw-
bólowe, przeciwzapalne, przeciwmutagen-
ne oraz antybiotyczne. Kariofylen natomiast, 
oprócz wpływu przeciwzapalnego i przeciw-
mutagennego, ma właściwości przeciwmala-
ryczne. Pozostałe składniki monoterpenowe 
wykazują głównie działanie antybiotyczne, 
przeciwzapalne, uspokajające oraz hamujące 
aktywność acetylocholinoesterazy [24].

Terpenowe składniki olejku eterycznego ko-
nopi mogą wykazywać efekt synergistyczny 
z fitokanabinoidami, poprzez modyfikowanie 
lub wzmacnianie ich działania, co z kolei może 
skutkować większymi korzyściami prozdro-
wotnymi, niż stosowanie czystych izolowanych 

fitokanabinoidów. Literatura naukowa przed-
stawia możliwe mechanizmy modulowania ak-
tywności THC przez terpenoidy. Niektóre ter-
penoidy mogą zmieniać powinowactwo THC 
do receptorów kanabinoidowych, blokować 
przyłączanie THC do tych receptorów poprzez 
zmiany w konformacji lipidów i płynności bło-
ny komórkowej neuronów, czy też, na dalszych 
etapach przekazywania sygnału, powodować 
przebudowę struktury białek G. Terpenoidy 
mogą również modyfikować farmakokinetykę 
THC poprzez zmiany w barierze krew-mózg. 
Mechanizmy te sprawiają, że terpeny obecne 
w konopiach, podobnie jak CBD, zwiększa-
ją tolerancję organizmu na THC, zmniejsza-
jąc jego działanie psychotropowe. Dodatkowo 
związki te mogą także oddziaływać na inne 
receptory i neuroprzekaźniki [15, 24, 28]. Cie-
kawostką jest, że w czasach antycznych surow-
ce roślinne takie jak cytryna, kłącze tataraku, 
orzeszki piniowe czy nasiona pieprzu czarnego, 
zawierające olejki eteryczne bogate w związki 
terpenowe, stanowiły naturalne antidotum sto-
sowane przy zatruciach konopiami [15].

Obok związków terpenowych, w roślinach ko-
nopi występują również składniki polifenolowe. 
Do najważniejszych polifenoli obecnych w tej 
roślinie można zaliczyć flawonoidy, stilbeny 
i lignany [27]. Spośród zidentyfikowanych do 
tej pory flawonoidów obecnych w konopiach, 
najwięcej jest flawonów i flawonoli. Do naj-
ważniejszych aglikonów flawonoidowych za-
liczyć można apigeninę, luteolinę, kwercetynę 
i kemferol. Opisane zostały również unikalne 
flawonoidy typowe dla rodzaju Cannabis – 
kanflawina A i B [26]. Flawonoidy wykazują 
szerokie spektrum aktywności farmakologicz-
nych. Większość z nich działa przeciwutlenia-
jąco i przeciwzapalnie. Apigenina wykazuje 
dodatkowo działanie przeciwlękowe, a kwer-
cetyna ochronne na naczynia krwionośne [24]. 

Powszechnie wiadomo, że stosowanie prepara-
tów złożonych zawierających wiele związków 
aktywnych może powodować w organizmie 
inne efekty farmakologiczne niż użycie po-
jedynczej, izolowanej substancji chemicznej. 
Różnice te wynikają ze wzajemnego oddzia-
ływania pomiędzy poszczególnymi składni-
kami aktywnymi. Interakcje takie mogą mieć  
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charakter zarówno synergistyczny, jak i anta-
gonistyczny i oba rodzaje tych współdziałań 
występują pomiędzy związkami czynnymi ko-
nopi. Mechanizmy działania leżące u podstaw 
interakcji między substancjami chemicznymi 
obejmują: (I) wpływ na biodostępność, (II) pro-
cesy transportu komórkowego, (III) metabo-
lizm cząsteczek do składników aktywnych lub 
nieaktywnych, (IV) synergistyczne działanie na 
różnych etapach transdukcji sygnału w jednym 
szlaku metabolicznym i (V) hamowanie przyłą-
czania do białek docelowych [27].

IV. ZASTOSOWANIE KONOPI  
W JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH

Ze względu na zawartość licznych związków 
aktywnych o wielokierunkowym działaniu far-
makologicznym, konopie mogą znaleźć zasto-
sowanie w wielu jednostkach chorobowych.

Aktualnie, zgodnie z pozwoleniem wydanym 
przez Urząd Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, w Polsce dostępny jest na recep-
tę z wtórnikiem lek Sativex (GW Pharma Ltd). 
Preparat ten w swoim składzie zawiera delta-
-9-tetrahydrokanabinol i kanabidiol w pro-
porcjach 27 mg + 25 mg na 1 ml aerozolu do 
stosowania wziewnego na błony śluzowe. Lek 
ten, zgodnie z informacją zamieszczoną w ulot-
ce, wskazany jest do „stosowania w łagodzeniu 
objawów spastyczności o przebiegu umiarko-
wanym do ciężkiego u pacjentów ze stwardnie-
niem rozsianym (ang. multiple sclerosis – MS), 
u których brak jest wystarczającej odpowiedzi 
na inne produkty lecznicze łagodzące spastycz-
ność, a którzy wykazują klinicznie znamienną 
poprawę objawów związanych ze spastyczno-
ścią we wstępnym etapie terapii” [29, 30].

Europejska Agencja Leków (EMA) zamieści-
ła na swojej oficjalnej witrynie internetowej 
broszurę informacyjną dotyczącą ewentualnej 
możliwości zastosowania 2 głównych fitoka-
nabinoidów – THC i CBD otrzymanych z wy-
ciągów z Cannabis sativa w leczeniu glejaka. 
Kanabinoidy te mają działać wspomagająco 
przy terapii lekami dotychczas stosowanymi 
przy glejaku powodując zahamowanie rozro-
stu tego nowotworu. THC i CBD w przypadku  

glejaka mają być desygnowane jako leki siero-
ce. Aktualnie zakończono etap eksperymentów 
na zwierzętach i rozpoczęto fazę badań klinicz-
nych w kierunku wyżej wymienionego zastoso-
wania [31].

Oprócz stwardnienia rozsianego, które jak do-
tychczas jest jedynym schorzeniem, przy któ-
rym wskazane jest stosowanie kanabinoidów, 
wiele jest jednostek chorobowych, nad którymi 
aktualnie trwają badania na rożnych etapach. 
Spośród wielu chorób, w których zastosowanie 
pojedynczych kanabinoidów lub preparatów 
z nich złożonych może być obiecującą tera-
pią, są nowotwory. Oprócz wstępnych badań 
in vitro wskazujących na przeciwnowotworo-
we i antymutagenne działanie pojedynczych 
związków występujących w konopiach, istnieją 
solidne dowody naukowe potwierdzające ich 
własności przeciwwymiotne i zmniejszające 
nudności. Efekt ten jest bardzo pożądany przy 
stosowaniu chemioterapeutyków, których wy-
mioty jednym z działań ubocznych [22]. Często 
przebieg chorób onkologicznych związany jest 
z silnym bólem, który uniemożliwia pacjentom 
normalne funkcjonowanie. W literaturze znaj-
dują się liczne doniesienia z wstępnych badań 
klinicznych oraz badań eksperymentalnych na 
modelach zwierzęcych dowodzące istotnej ak-
tywności przeciwbólowej kanabinoidów oraz 
preparatów złożonych pozyskanych z roślin 
konopi [32]. FDA dopuściła do użytku w USA 
leki Marinol (dronabinol) i Cesamet (zawiera-
jący syntetyczny analog THC – nabilon), które 
wskazane są do łagodzenia nudności i wymio-
tów u pacjentów przyjmujących chemioterapię 
[33, 34]. Niektórzy autorzy zauważają jednak, 
że efekty uboczne związane ze stosowaniem 
kanabinoidów mogą przewyższać ich korzyst-
ne działanie przeciwbólowe [35]. Wśród wielu 
dowodów naukowych znajdują się również ta-
kie, które wskazują na negatywny wpływ ago-
nistów układu endokanabinoidowego na tera-
pię przeciwnowotworową, gdyż w niektórych 
schorzeniach onkologicznych istnieje dodatnia 
korelacja pomiędzy aktywacją receptorów ka-
nabinoidowych a rozwojem choroby [36].

Do tej pory zostało przeprowadzonych kilka 
wstępnych badań klinicznych nad zastosowaniem 
izolowanego CBD oraz innych fitokanabinoidów 
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w leczeniu padaczki, gdyż poprzez wpływ na 
układ endokanabinoidowy związki te wykazują 
właściwości przeciwdrgawkowe [37]. Aktualnie, 
jedynie w USA, zarejestrowany został lek siero-
cy o nazwie Epidiolex, który zawiera CBD. Lek 
ten wskazany jest w leczeniu syndromów Draveta 
i Lennox-Gastaut, które są odmianami lekoopor-
nej padaczki [38]. Brak jest jednak dostatecznych 
dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo sto-
sowania konopi jako rośliny lub pozyskiwanego 
z niej surowca farmaceutycznego w leczeniu pa-
daczki.

Badano również wpływ konopi, pozyskiwa-
nych z niej produktów oraz izolowanych kana-
binoidów na łaknienie u osób z różnymi scho-
rzeniami. Jedynie badania prowadzone na pa-
cjentach z AIDS wykazały pozytywny wpływ 
dronabinolu oraz palenia marihuany na popra-
wę apetytu i przyrost masy ciała. W związku 
z tym FDA zatwierdziła na rynek amerykański 
użycie leku zawierającego dronabinol o nazwie 
handlowej Marinol w celu poprawy łaknienia 
u pacjentów z AIDS. Brak jest jednak jedno-
znacznych wyników badań wskazujących na 
skuteczność takiej terapii w innych jednostkach 
chorobowych związanych z utratą masy ciała, 
jak na przykład choroby nowotworowe z towa-
rzyszącą kacheksją [36, 39, 40].

Obecnie coraz więcej pojawia się doniesień 
naukowych dotyczących prób zastosowania 
konopi oraz pojedynczych fitokanabinoidów 
w chorobach neurodegeneracyjnych oraz w in-
nych schorzeniach związanych z układem ner-
wowym tj. chorobie Parkinsona, Alzheimera 
i Huntingtona, zespole Touretta, nerwobólach, 
migrenie czy autyzmie. Ze względu jednak na 
skomplikowany oraz nie do końca poznany 
mechanizm działania kanabinoidów, nie można 
jednoznacznie ocenić, czy zastosowanie takich 
preparatów jest zupełnie bezpieczne. Co wię-
cej, zgodnie z danymi literaturowymi, niektóre 
objawy choroby, które miały być zniesione przy 
pomocy terapii konopiami, uległy nasileniu po 
zastosowaniu kuracji. W związku z powyższym 
przed zastosowaniem produktów pozyskanych 
z konopi ważna jest racjonalna ocena korzy-
ści i zagrożeń wynikających z ich stosowania  
[40, 41].

Zgodnie z obecną wiedzą, agoniści receptora 
CB1, w tym niektóre fitokanabinoidy, mogą 
zmniejszać ciśnienie śródgałkowe w gałce 
ocznej, a co za tym idzie, w przyszłości mogą 
być wykorzystane do leczenia i profilaktyki ja-
skry [40, 42]. 

IV. OLEJ KONOPNY

Obecnie na rynku spożywczym oraz kosme-
tycznym można spotkać produkty zawierające 
w swoim składzie olej konopny, który pozyski-
wany jest z nasion konopi. Olej ten tłoczony 
jest na ogół na zimno. Nasiona konopi zawiera-
ją przede wszystkim duże ilości, bo aż 25-35% 
kwasów tłuszczowych (głównie wieloniena-
syconych), 20-25% białka, 20-30% węglowo-
danów oraz do 15% błonnika pokarmowego. 
Nasiona są również źródłem wszystkich nie-
zbędnych aminokwasów, dzięki czemu stano-
wią bardzo cenny składnik zbilansowanej die-
ty. Uzyskany z nasion olej zawiera ponad 80% 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych 
(ang. polyunsaturated fatty acids – PUFA). 
Głównymi kwasami omega-6 i omega-3 wystę-
pującymi w oleju z nasion konopi są odpowied-
nio: kwas linolowy (LA) oraz α-linolenowy 
(ALA). Stosunek kwasów omega-6 do omega-3 
(n6/n3) utrzymujący się w oleju konopnym na 
poziomie pomiędzy 2:1 a 3:1 uważany jest za 
optymalny dla zachowania zdrowia z punktu 
widzenia zasad dietetyki. Ponadto olej konopny 
zawiera kwas γ-linolenowy (GLA), który spo-
żywany posiada wiele korzyści zdrowotnych, 
jednak nie występuje we wszystkich olejach 
pochodzenia roślinnego. Dobrej jakości olej 
konopny pozyskiwany jest ze starannie oczysz-
czonych nasion konopi. Tłoczony powinien być 
na zimno, dzięki czemu uzyskuje kolor od zie-
lonego do oliwkowego oraz charakterystyczny 
orzechowy posmak i zapach. Rafinacja i biele-
nie oleju konopnego doprowadza do pozbycia 
się chlorofilu z oleju (i zaniku koloru) oraz jed-
noczesnego usunięcia korzystnych dla zdrowia 
składników, w tym antyoksydantów. Podczas 
procesu tłoczenia oleju z nasion konopi może 
dojść do zanieczyszczenia innymi fragmentami 
rośliny, między innymi organami, na których 
znajdują się włoski wydzielnicze. W związku 
z tym w oleju konopnym mogą znajdować się 
niewielkie ilości CBD oraz terpenoidów. Mimo, 
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że ilości tych składników w oleju konopnym są 
niewielkie, są one wystarczalne, aby korzystnie 
wpływać na organizm. Nawet niewysoka za-
wartość CBD może skutkować działaniem prze-
ciwpadaczkowym, przeciwdrgawkowym czy 
przeciwbakteryjnym. Terpeny, które znajdują 
się w oleju w stężeniu zbliżonym do stężenia 
CBD, mogą decydować o działaniu przeciwza-
palnym czy przeciwalergicznym tego produk-
tu. Ze względu na fakt, że odmiany włókniste 
i oleiste konopi zarejestrowane w Unii Euro-
pejskiej i Polsce nie mogą zawierać więcej niż 
0,2% THC oraz dokładny proces oczyszczania 
nasion przed ich tłoczeniem, zanieczyszczenie 
tym fitokanabinoidem może występować, lecz 
w ilościach śladowych, wręcz pomijalnych (do 
50 ppm). Jednak, gdy olej pozyskiwany jest ze 
źle oczyszczonych nasion odmian zawierają-
cych >1% THC (np. oleje tłoczone z chińskich 
odmian konopi), zawartość tego psychoaktyw-
nego składnika w końcowym produkcie może 
być wystarczająca, aby testy diagnostyczne 
wykrywające narkotyki dały wynik pozytyw-
ny [43-45]. Ze względu na wysoką zawartość 
PUFA, olej konopny ma zastosowanie jako 
składnik kosmetyków przeznaczonych dla su-
chej skóry. Uważany jest za produkt, który nie 
zatyka porów oraz odbudowuje naturalną hydro-
lipidową warstwę ochronną skóry, dzięki czemu 
zapobiega transdermalnej utracie wody [46].

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że olej 
konopny pozyskiwany z nasion konopi nie jest 
tożsamy z innymi produktami olejowymi po-
zyskiwanymi z tej rośliny. Olej kanabidiolowy 
(olej CBD) – produkt o znaczeniu medycz-
nym – pozyskiwany jest poprzez ekstrakcję 
rozpuszczalnikami kwiatów konopi bogatych 
w kanabidiol. Ekstrakt ten rozpuszczany jest 
następnie w oleju. To właśnie olej CBD jest 
uważany za leczniczy produkt o działaniu prze-
ciwlękowym, uspakajającym i usprawniającym 
zasypianie oraz neuroprotekcyjnym. Kolejnym 
olejem pozyskiwanym z konopi jest olej haszy-
szowy, który jest półpłynnym lub stałym skon-
centrowanym wyciągiem pozyskiwanym z ha-
szyszu (mieszanki żywicy kwiatostanów żeń-
skich i kwitnących szczytów roślin bogatych 
w THC). Olej haszyszowy zawiera od 15-50% 
THC, co czyni go najbogatszym źródłem tego 
fitokanabinoidu i, jednocześnie, najsilniejszym 

produktem psychoaktywnym pozyskiwanym 
z konopi [47-49]. Poprzez destylację z parą 
wodną kwiatostanów i/lub liści konopi można 
uzyskać również aromatyczny olejek eterycz-
ny, który również nie powinien być nazywany 
olejem konopnym. Przykładem może być ole-
jek eteryczny pozyskany z kwiatów przemy-
słowych odmian konopi, który wykazuje silne 
działanie przeciwbakteryjne [50, 51].

V. KONTROWERSJE, ŚRODKI 
OSTROŻNOŚCI I PRZECIWWSKAZANIA 

DO STOSOWANIA PREPARATÓW 
Z KONOPI

Wykorzystanie Cannabis sativa w lecznictwie 
wywołuje wiele kontrowersji. Z jednej strony 
jej zwolennicy przywołują szereg pozytyw-
nych działań konopi popartych badaniami na-
ukowymi, z drugiej zaś przeciwnicy wysuwają 
liczne argumenty przeciwko ich wprowadzeniu 
do obrotu. Najważniejszym z argumentów jest 
zakwalifikowanie marihuany jako narkotyku. 
Twierdzą, że częściowa legalizacja na polu far-
maceutycznym ugruntuje jej dobrą opinię jako 
leku i co za tym idzie będzie postrzegana jako 
substancja, po którą można „sięgnąć” jak po 
każdy inny lek. Obawiają się również, że nie-
które osoby będą skłonne sięgnąć po inne, moc-
niejsze narkotyki, nie ma jednak jednoznacz-
nych badań, których wyniki potwierdzałyby tę 
teorię. Pomimo swoich zalet wprowadzanie do 
organizmu związków zawartych w konopiach 
powoduje szereg niekorzystnych efektów. 
Przypuszcza się, że palenie suszu Cannabis sa-
tiva może być równie groźne dla zdrowia jak 
palenie tytoniu wywołując negatywne efekty 
jak osłabienie układu odpornościowego, stany 
zapalne dróg oddechowych (tchawicy, oskrzeli, 
płuc) lub w skrajnych przypadkach sprzyjając 
rozwojowi m.in. nowotworu płuc. W przy-
padku marihuany zostały opracowane m.in. 
waporyzery, czyli urządzenia, które umożli-
wiają odparowanie oraz inhalację aktywnych 
substancji. Eliminuje to tym samym wdycha-
nie zawartych w dymie szkodliwych substan-
cji powstałych w wyniku spalania. Eksperci 
ostrzegają również o bardzo długim okresie, 
jaki upływa zanim substancje aktywne zosta-
ną usunięte z organizmu. Jest on o wiele dłuż-
szy niż efekt bezpośredni działania konopi.  
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Nagromadzenie związków aktywnych z Can-
nabis sativa może być przyczyną negatywnego 
wpływu na zdolność koncentracji, logicznego 
myślenia i koordynacji ruchowej. Przyjęcie 
20 mg THC powoduje upośledzenie aktywno-
ści psychomotorycznej na 24 godziny. W tym 
czasie istnieje zwiększone ryzyko spowodo-
wania np. wypadków samochodowych przez 
osoby, które paliły konopie. W wyniku dłuż-
szego stosowania Cannabis sativa istnieje nie-
bezpieczeństwo wystąpienia zmian w obrębie 
mózgu, które mogą spowodować zachowania 
aspołeczne oraz kłopoty z koncentracją i po-
dejmowaniem decyzji. Stwierdzono również 
u osób długotrwale palących marihuanę m.in. 
drażliwość, urojenia prześladowcze i psychozy 
a nawet zaburzenia schizoidalne. Nie stwier-
dzono uzależnienia fizycznego, jednak często 
może dochodzić do uzależnienia psychicznego 
spowodowanego wprowadzaniem się w błogo-
stan po przyjęciu THC. Według WHO przyjmo-
wanie marihuany przez kobiety w ciąży może 
powodować zmniejszoną masą urodzeniową 
u dzieci oraz wystąpieniem chorób nowotworo-
wych, jednak aby to potwierdzić niezbędne są 
obszerniejsze badania.

Również zarejestrowane leki, takie jak Sativex, 
mają opisane przeciwskazania do ich stosowa-
nia zawarte w ulotce, które wykluczają poten-
cjalnych pacjentów przed jej przyjmowaniem. 
Są to np.: ciąża, padaczka, zaburzenia funkcjo-
nowania nerek, wątroby i serca, dusznica bole-
sna, arytmia, podeszły wiek [29, 52-54].

Zgodnie z punktem 37 „Interwencje o nieudo-
wodnionej skuteczności w praktyce klinicznej” 
Deklaracji Helsińskiej Światowego Stowarzy-
szenia Lekarzy (WMA) o etycznych zasadach 
prowadzenia badań medycznych z udziałem 
ludzi: „Podczas leczenia pacjenta tam, gdzie 
sprawdzone interwencje nie istnieją lub też oka-
zały się nieskuteczne, lekarz, po zasięgnięciu 
porady eksperta i uzyskaniu świadomej zgody 
pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, 
może zastosować interwencję o nieudowodnio-
nej skuteczności, jeśli w ocenie lekarza daje 
ona nadzieję na ratowanie życia, przywróce-
nie zdrowia lub przyniesienie ulgi w cierpie-
niu. Następnie interwencja taka powinna stać 
się przedmiotem badań naukowych mających 

na celu ocenę jej bezpieczeństwa i skuteczno-
ści. We wszystkich przypadkach nowe infor-
macje powinny być rejestrowane i tam, gdzie 
jest to stosowne, powinny zostać udostępnione 
publicznie.” W związku z tym zapisem zasto-
sowanie „medycznej marihuany” może być 
zasadne u cierpiących pacjentów w celu polep-
szenia ich komfortu życia [55]. 
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"Qualität in der Beratung: mehr wissen, ganz-
heitlich beraten, vertrauen erwerben" – "Jakość 
w doradzaniu pacjentom: więcej wiedzieć, 
kompleksowo doradzać, zyskiwać zaufanie" 
– to maksyma Austriackiej Izby Aptekarskiej, 
która wskazuje przede wszystkim na jakość 
świadczonych usług w aptece przez dyplomo-
wanych farmaceutów, którzy cieszą się ogrom-
nym zaufaniem pacjentów. To hasło nie jest 
sloganem ale sprawdza się w praktyce. Opieka 
farmaceutyczna w Austrii, świadczona przez 
wykwalifikowany personel jest podstawową 
działalnością apteki. 

W Austrii funkcjonuje 1 340 aptek ogólno-
dostępnych, których właścicielami mogą być 
tylko dyplomowani farmaceuci. Przy ludności 
kraju 8 579 747 stanowi to 6 402 mieszkańców 
na aptekę. Jest to ilość pacjentów gwarantująca 
stabilność funkcjonowania apteki przy jedno-
czesnym łatwym do niej dostępie dla pacjenta. 
Dla porównania, w Polsce funkcjonuje 13 491 
aptek, co przy liczbie ludności 38 454 576 ozna-
cza 2 850 mieszkańców na aptekę. W austriac-
kich aptekach zatrudnionych jest 16 000 osób, 
co daje ok. 12 pracowników na aptekę. Z moich 
obserwacji wynika, że farmaceuci (magistrzy 
farmacji) stanowią połowę personelu apteki. 
Należy podkreślić, że pojęcie „farmaceuta” 
zarezerwowane jest wyłącznie dla magistrów 
farmacji, którzy w Austrii zajmują się przede 
wszystkim fachową obsługą pacjentów, pod-
czas gdy do zadań PKA (Pharmazeutisch-kauf-
männische AssistentInnen) – odpowiednika 
polskich techników farmacji, należy przygoto-
wywanie i realizacja zamówień, wprowadzanie 
faktur, analizowanie ofert handlowych, pomoc 
farmaceutom w obsłudze pacjentów i w czę-
ściowym przygotowywaniu niektórych postaci 
leków recepturowych oraz sprawy organiza-
cyjne. 

Austria Polska
Liczba aptek 1.340 13.491

Liczba mieszkańców 8.579.747 38.454.576
Liczba 

mieszkańców/aptekę 6.402 2.850

W austriackich aptekach realizuje się rocznie 
7 000 000 recept magistralnych, co w przeli-
czeniu oznacza 5 224 recept magistralnych na 
rok na aptekę oraz 21 leków wykonywanych 
w każdej aptece codziennie. Cały system ap-
tek austriackich obsługuje każdego dnia ok. 
400 000 pacjentów, co daje w przeliczeniu na 
aptekę wynik 299 pacjentów dziennie. Jest to 
w zasadzie „gwarantowana” liczba pacjen-
tów, która wynika z regulacji demograficznych  
i geograficznych dotyczących rozmieszcze-
nia aptek i ulega ona dodatkowo zwiększeniu  
w regionach turystycznych. Dla zdobycia kon-
cesji na prowadzenia apteki, oprócz dyplomu 
magistra farmacji i wymaganego stażu pracy, 
kryterium jest także liczba 5500 mieszkańców 
oraz czynnik geograficzny, którym jest minimal-
na odległość od innej apteki wynosząca 500 m.  
System pracy farmaceuty w aptece jest zor-
ganizowany w tzw. „Zehntel”, który oznacza  
4 godziny pracy. Przy pełnym etacie farmaceuta 
pracuje więc w czasie odpowiadającym 10 razy 
„Zehntel”, czyli 40 godzin tygodniowo. Bio-
rąc pod uwagę godziny funkcjonowania aptek  
w Austrii, od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8:00 do 18:00 i w soboty od 8:00 do 
12:00 (w niedziele nieczynne), farmaceuci pra-
cują w systemach czterogodzinnych z przerwą, 
a więc od 8:00 do 12:00 i od 14:00 do 18:00 lub 
w czasie trwania przerwy w godzinach od 10:00 
do 14:00 i 14:00 do 18:00. Zarobki farmaceutów 
podzielone są na 18 poziomów w zależności od 
stażu pracy (co 2 lata kolejny poziom), przy czym 
I poziom to 3 854 Euro brutto/miesięcznie.  

Logo austriackich aptek 
Źródło: www.buergermeisterzeitung.at/oesterreich/mehr.html.php?nr=42009

Organizacja pracy farmaceuty 
w systemie austriackim 
w oparciu o doświadczenia nabyte 
podczas praktyki 
w aptece w Wiedniu

dr Marcin Delijewski
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W Austrii nie ma negocjacji płacowych  
z właścicielem apteki lub sieci, ponieważ wy-
sokość płacy farmaceutów jest ustawowo za-
gwarantowana, jawna i stosunkowo wysoka  
w porównaniu z innymi zawodami wymagają-
cymi dyplomu uczelni wyższej. 

W Austrii dopuszczonych do obrotu jest 8 970 
produktów leczniczych, z czego 7 619 stanowią 
substancje czynne pochodzenia chemicznego. 
Dodatkowo, dużą grupę leków stanowią leki 
weterynaryjne (1 375 dopuszczonych do obro-
tu), które dostępne są w sprzedaży OTC oraz na 
receptę tylko w aptekach. 

Refundacja leków odbywa się na podstawie 
przynależności leku do danej grupy refundacyj-
nej (Boxu), a opłata pacjenta za lek refundowa-
ny to 5,70 Euro za opakowanie leku, co stanowi 
stosunkowo niski koszt dla pacjenta biorąc pod 
uwagę siłę nabywczą waluty w Austrii. Leki 
należące do kategorii „zielonej” (Grüne Box)  
w liczbie 5 830 pozycji, są refundowane nie-
zależnie od wskazań, natomiast leki znajdujące 
się w kategorii jasnożółtej (Hellgelbe Box) – 
475 pozycji, ciemnożółtej (Dunkelgelbe Box) 
– 775 pozycji oraz czerwonej (Rote Box) – 137 
pozycji, są refundowane w zależności od spe-
cyficznych wskazań. 5 987 pozycji jest niere-
fundowanych.

Poziomy refundacji leków w Austrii 
Źródło: Apotheken in Zahlen 2016, Österre-
ichische Apothekerkammer, Wien 2016

Substancje lecznicze dopuszczone do obrotu 
w aptekach na terenie Austrii
Źródło: Apotheken in Zahlen 2016, Österre-
ichische Apothekerkammer, Wien 2016

Leki weterynaryjne dopuszczone do obrotu 
w aptekach na terenie Austrii
Źródło: Apotheken in Zahlen 2016, Österre-
ichische Apothekerkammer, Wien 2016

Obrót roczny aptek w Austrii wynosi 
2 271 000 000 Euro co w przeliczeniu na aptekę 
daje obrót 6 725,30 Euro dziennie, gwarantując 
stabilną perspektywę funkcjonowania apteki. 
W całym kraju realizuje się 105 000 dyżurów 
nocnych w ciągu roku, co w przeliczeniu na 
każdą aptekę oznacza 1 dyżur nocny co 4-5 dni, 
według ustaleń Izby Aptekarskiej. 

W Austrii funkcjonuje prowadzona przez Izbę 
Aptekarską infolinia oraz aplikacja dla pacjen-
tów, którzy mogą dzwonić po poradę farma-
ceutyczną lub zgłosić działania niepożądane 
terapii. Na tzw. Aptekarski Numer Alarmowy 
„Apotheken Ruf” pod numer 1455 rejestruje się 
60 000 połączeń telefonicznych rocznie. 

Na uwagę zasługuje fakt, że każda apteka zo-
bowiązana jest do przeprowadzania analiz 
tożsamościowych wszystkich surowców far-
maceutycznych oraz analiz kontroli jakości 
preparatów gotowych, które dostarczane są do 
apteki z hurtowni. Procedura ta przeprowadza-
na jest przez farmaceutów i dotyczy wszystkich 
surowców recepturowych oraz losowo wybra-
nych preparatów gotowych. Wykonanie anali-
zy tożsamościowej polega na przeprowadzenia  
w laboratorium aptecznym reakcji chemicznych 
potwierdzających lub wykluczających obecność 
określonych grup chemicznych oraz określenie 
właściwości fizykochemicznych substancji. 
Procedura ta minimalizuje ryzyko powstania 
pomyłek podczas pakowania substancji i leków 
na etapie produkcji lub przepakowywania ich  
w dalszych etapach dystrybucji. Wykonanie 
analizy zostaje udokumentowane poprzez spo-
rządzenie odpowiedniego raportu i podpisanie 
go przez farmaceutę. Cyklicznej analizie ja-
kości podlegają też bardzo liczne surowce ro-
ślinne dostępne w każdej aptece do produkcji 
leków magistralnych i aptecznych. Farmaceuta  
w Austrii często korzysta z prawa do przygoto-
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wania leku aptecznego zgodnie z własną wiedzą 
i doświadczeniem, który następnie może zapro-
ponować pacjentowi. Preparaty takie, często 
o złożonych recepturach, a nawet zastrzeżo-
nych dla danej apteki przepisach, sporządza się 
i przechowuje w aptece w ściśle określonych 
warunkach. Do często sporządzanych postaci 
leków aptecznych należą herbaty, mieszanki do 
użytku wewnętrznego oraz maści. 

Stażyści w Austrii (tzw. Aspiranten) odbywa-
ją całoroczny staż w aptece, podczas którego 
uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach 
w ok. 10-osobowych grupach z opiekunem, 
który jest osobą czynnie wykonującą zawód. 
Umożliwia to bieżące wyjaśnianie wszelkich 
wątpliwości związanych z praktycznym wyko-
nywaniem zawodu oraz kwestiami prawnymi. 
Spotkania takie odbywają się w siedzibie Izby 
Aptekarskiej, obecność na nich jest obowiązko-
wa i stanowią one dobrze zorganizowany dal-
szy etap kształcenia młodych adeptów farmacji. 
Na końcu stażu aspirant zobowiązany jest do 
przystąpienia do publicznego egzaminu przed 
4-osobową komisją złożoną z przedstawicieli 
uczelni, farmaceutów czynnie wykonujących 
zawód oraz prawnika. W 2015 roku staż aspi-
rancki odbywało 258 absolwentów farmacji,  
a staż zawodowy 1 204 techników. 

Liczba stażystów (VI rok farmacji) w Austrii 
w wybranych latach
Źródło: Apotheken in Zahlen 2016, Österre-
ichische Apothekerkammer, Wien 2016

W zakres usług austriackich aptek wchodzi tak-
że prowadzenie terapii substytucyjnej dla osób 
uzależnionych. W skali kraju terapią objęte jest 
16 287 osób, co daje liczbę 12 pacjentów na ap-
tekę, którzy codziennie zgłaszają się po dzien-
ną dawkę terapii substytucyjnej. Prowadzenie 
terapii dla pacjentów uzależnionych jest ściśle 
kontrolowane przez aptekę, która we współpra-
cy z wyznaczonym przez sąd lekarzem, prowa-
dzi kartę pacjenta uzależnionego. 

Farmaceutom w Austrii ufają zarówno pacjenci 
jak i instytucje kontrolujące apteki. Przykładem 
tego jest możliwość realizacji każdej pozycji  
z recepty w innej aptece (dotyczy to leków na 
receptę z odpłatnością 100%), co zostaje po-
twierdzone przez farmaceutę na tejże recepcie 
odpowiednią pieczęcią. Po wydaniu wszyst-
kich leków recepta zostaje w archiwum apteki,  
w której została zrealizowała jej ostatnia pozy-
cja.

Ponadto, jeżeli nazwa podmiotu ubezpiecza-
jącego jest niewyraźnie napisana lub gdy bra-
kuje jej na recepcie, pacjent sam deklaruje czy  
i gdzie jest ubezpieczony. W tym przypadku 
na rewersie recepty umieszcza się naklejkę, na 
której pacjent wpisuje numer swojego ubezpie-
czenia i podpisuje się. 

Apteczny program komputerowy wyposażony 
jest we wszelkie potrzebne informacje o leku. 
Szczególnie pomocne są czytelne piktogramy 
pojawiające się przy wyborze leku, np. talerz  
z jedzeniem - przyjmować podczas posiłku,  
talerz z odłożonymi sztućcami – przyjmować 
po posiłku, kobieta w ciąży – lek może być sto-
sowany w ciąży, butelka z mlekiem – lek może 
być stosowany u niemowląt, informacje doty-
czące stosowania leku w cukrzycy, informacje 
o możliwości dzielenia tabletek, pełny skład 
leku oraz wskazania do stosowania.

Dużą pomocą dla farmaceutów są materiały in-
formacyjne i szkoleniowe, próbne opakowania 
oraz urządzenia instruktażowe (np. inhalatory, 
glukometry) dostarczane systematycznie do 
aptek przez firmy farmaceutyczne, które w ra-
mach usług dla aptek prowadzą także szkolenia 
dla farmaceutów.

Pacjenci bardzo często przychodzą do ap-
tek w celu uzyskania prostych porad, na-
wet dotyczących higieny, czy w celu opa-
trzenia rany. Są przyzwyczajeni do tego, że  
w aptece zawsze uzyskają pomoc oraz rzetelną 
i fachową odpowiedź na nurtujące ich pytania. 
Apteki pełnią niezastąpioną funkcję placów-
ki informacji medycznej. Wykwalifikowany 
farmaceuta, mając do dyspozycji dobrze za-
opatrzoną aptekę, potrafi na miejscu rozwią-
zać wiele problemów, a gdy jest taka potrzeba, 
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odsyła pacjenta do lekarza. To właśnie apteki 
stanowią pierwszy punkt kontaktu pacjenta ze 
służbą zdrowia, a współpraca lekarzy i farma-
ceutów układa się na optymalnym poziomie. 

Austriacki system funkcjonowania aptek, jest 
klasycznym i wręcz podręcznikowym przykła-
dem aptekarstwa, który może stanowić godny 
przykład do naśladowania. Nie wszystkie roz-
wiązania nadają się oczywiście do bezpośred-
niego zaadoptowania w Polsce, ale na pewno 
warto przejąć niektóre wzorce.

dr n. farm. Marcin Delijewski
Katedra i Zakład Farmakologii,

Wydział Lekarski 
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym  

w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny  
w Katowicach

Źródła: 

• Apotheken in Zahlen 2016, Österreichische 
Apothekerkammer, Wien 2016

• Impressumhttps://www.lbg.at/static/con-
tent/e173427/e188234/file/ger/Apotheke_
in_Zahlen_2016.pdf

• Gesetzliche Rahmenbedingungen der öster-
reichischen Apotheken Österreichische 
Apothekerkammer, Wien 2010
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Szanowni Państwo, przypominam, że 
zgodnie z art. 4e ust. 3 ustawy o izbach 
aptekarskich (Dz. U. 2016 poz. 1429 ze 

zm.), mają Państwo prawny obowiązek infor-
mować okręgową izbę aptekarską m.in. o aktu-
alnym adresie do korespondencji.

Zaniechanie tego obowiązku może mieć dla 
Państwa negatywne skutki prawne. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, korespondencja 
wysyłana pod adres, który ostatni Państwo po-
dali do izby jako korespondencyjny, w przypad-
ku niepodjęcia będzie uważana za doręczoną ze 
wszystkimi skutkami prawnymi z tego faktu 
wynikającymi.

Proszę nie zaniedbywać obowiązków wyni-
kających z art. 4e, który poniżej Państwu za-
mieszczam. Zaniedbywanie tych obowiązków 
może także stanowić podstawę do wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego.

art. 4e ust. 3 (Dz. U. z 2016 poz. 1496):

3. Farmaceuta jest obowiązany informować 
właściwą okręgową radę aptekarską o zmianie 
danych osobowych dotyczących farmaceuty, 
w szczególności: imienia (imion), nazwiska, 
posiadanych przez niego kwalifikacji, numeru 
prawa wykonywania zawodu, adresu do kore-
spondencji, obywatelstwa oraz informacji od-
noszących się do wykonywania zawodu farma-
ceuty i wpisu do rejestru farmaceutów, w termi-
nie 30 dni od dnia zmiany danych osobowych.

Procedura zmiany adresu stałego pobytu oraz 
korespondencyjnego dostępna jest na stronie:

www.katowice.oia.pl/news/show/id/5199

Krystian Szulc

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

mec. Krystian Szulc
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Minęło już ponad 5 miesięcy od wejścia 
w życie zmian w ustawie prawo far-
maceutyczne wprowadzających „ap-

tekę dla aptekarza”. Znamy już pierwsze efekty 
i pojawiają się pierwsze problemy związane 
z jej stosowaniem.

Efektem pierwszym jest, że od 25 czerwca 
do 30 listopada 2017 r. do Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej nie wpłynął ani jeden wniosek 
o otwarcie nowej apteki złożony po 25 czerwca 
2017 r.

W tym zakresie ustawa zahamowała otwieranie 
nowych aptek na terenie działania Śląskiej Izby 
Aptekarskiej.

Wpływ na taki stan rzeczy ma z pewnością duże 
nasycenie aptek na terenie Śląska. Trudno jest 
znaleźć miejsce, które spełniałoby kryteria de-
mograficzne i geograficzne określone w art. 99 
ust 3b i 3c ustawy (3000 mieszkańców i 500 m  
od czynnej apteki).

Należy pamiętać, że dalej obowiązują kryteria 
antykoncentracyjne o zakazie kontrolowania 
w sposób pośredni lub bezpośredni więcej niż 
1% aptek w województwie. W tym zakresie 
sytuacja jest niejasna, gdyż co prawda NSA 
w wyroku II GSK 153/16 oddalił skargę ka-
sacyjną przedsiębiorcy na uchwałę Rady OIA 
w W., która pozytywnie zaopiniowała ode-
branie przez WIF zezwolenia na prowadze-
nie apteki z powodu przekroczenia zakazu 
kontrolowania więcej niż 1% aptek w woje-
wództwie. Prawomocny stał się w tej sprawie 
wyrok WSA w Warszawie VI Sa/Wa 399/15, 
który przyznawał rację Naczelnej Radzie Ap-
tekarskiej i pośrednio WIF w W., że artykuł 
37a prawa farmaceutycznego może w tej sy-
tuacji być podstawą do odebrania przez WIF  

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej z powodu naruszenia zakazu antykon-
centracyjnego.

Jednak później pojawiły się wyroki WSA 
w Warszawie, które nie rozstrzygały co do za-
sady, czy można, czy nie można kontrolować 
więcej niż 1% aptek w województwie ale wska-
zywały na różne formalne warunki i problemy 
z tą sprawą związane.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy ponownie 
przez Naczelny Sąd Administracyjny dyskusje 
będę się toczyć.

Wejście w życie ustawy o zmianie prawa far-
maceutycznego zbiegło się z wejściem w życie 
dużej reformy postępowania administracyjne-
go. Jedna z tych zmian okazała się kluczowa 
dla skutków wejścia w życie zmiany prawa 
farm. w dniu 25.06.2017 r., a właściwie w czę-
ści pozwoliła na ich pominięcie.

Do 1.06.2017 r. zgodnie z art. 64 ust. 2 KPA, 
termin na uzupełnianie wniosku był zawity 
i wynosił 7 dni od daty wezwania do uzupeł-
nienia przez WIF. Od 1.06.2017 r. jest otwar-
ty i wynosi co najmniej 7 dni, nie ma jednak 
określenia ile ostatecznie może wynosić. Czyli 
wnioskodawca składa np.: 20.06.2017 r. wnio-
sek o otwarcie apteki z brakami formalnymi 
i otrzymuje np. 1000 dni na jego uzupełnienie. 
Nie wiadomo ile takich wniosków złożono i ile 
aptek będzie jeszcze otwieranych na ich pod-
stawie według przepisów obowiązujących do 
25.06.2017 r.

Rozstrzygnięcie, jak będzie stosowany ten 
przepis i jakie są właściwe zgodnie z nim wy-
znaczane terminy, będzie chyba w przyszłości 
przedmiotem orzecznictwa sądów. Ja ze swojej  

mec. Krystian Szulc
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strony biorąc pod uwagę uzasadnienie do  
zmiany art. 64 ust. 2 KPA wyrażam pogląd, że 
ma on służyć faktycznemu uzupełnianiu do-
kumentacji, a nie np.: wybudowaniu budynku. 
Jest to jednak tylko mój pogląd i dla praktyki 
stosowania KPA przez WIF-y nie ma żadnego 
znaczenia.

Do Rady wpłynęło wiele skarg na procedowa-
nie przed dniem wejścia w życie ustawy wnio-
sków oraz wpłynęły też kopie kilku zawiado-
mień skierowanych anonimowo do prokuratury 
o możliwości popełnienia czynów zabronio-
nych przy składaniu przez podmioty wniosków 
do WIF po 1.06.2017 r., a przed 25.06.2017 r.

SIA w sprawach, które się toczą, stara się brać 
czynny udział jako organizacja społeczna zain-
teresowana wynikiem postępowania.

W jednej ze spraw, w której prokurator umo-
rzył postępowanie, Sąd Rejonowy Katowice 
Wschód uchylił to postanowienie i sprawę prze-
kazał prokuratorowi do dalszego prowadzenia. 

W tej właśnie sprawie WIF w Katowicach wy-
znaczył stronie termin na uzupełnienie braków 
do 28.12.2019 r. czyli 2 i pół roku.

W sprawach stosowania nowego prawa na 
uznanie zasługuje zapis umożliwiający nabycie 
przez farmaceutów, spółkę jawną lub partner-
ską farmaceutów apteki, jako zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa zgodnie z art. 55(1) 
KC. Sprawy takie już się toczą, nie wiem czy 
były finalizowane.

W takim przypadku, zdaniem części prawni-
ków, leki wraz z apteką (i oczywiście zezwo-
leniem) przechodzą na nabywcę. Przepisów 
o ograniczeniach demograficznych i geogra-
ficznych nie stosuje się w tym trybie.

Ten tryb jest też drogą, na której aptekarze mogą 
odkupywać apteki od nie aptekarzy, gdyż co do 
osoby zbywającej (lub spółki) nie ma żadnych 
ograniczeń.

Krystian Szulc
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej
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Wynagrodzenia (Dz. U. z 15 wrze-
śnia 2017 r. poz. 1747 http://dzien-
nikustaw.gov.pl/du/2017/1747):

• minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 
w 2018 roku 2.100,00 zł,

• minimalna stawka godzinowa wynosi 
w 2018 roku 13,70 zł.

ZUS

- płacimy wszystkie składki na jedno konto ban-
kowe, które powinniście już Państwo otrzymać 
pocztą z ZUS, jeżeli ktoś nie otrzymał infor-
macji może zgłosić się do dowolnej placówki 
ZUS po numer swojego konta lub sprawdzić na 
Platformie Usług Elektronicznych ZUS (w za-
kładce płatnik).

Od 01.01.2018 r. nie będą aktywne stare konta 
51, 52, 53.

Składki płacimy w łącznej kwocie, ZUS roz-
dzieli kwoty zgodnie z deklaracjami DRA. 
Wspólnicy spółek osobowych mają odrębne 
konta bankowe (www.nia.org.pl/2017/11/17/
od-1-stycznia-2018-roku-jeden-przelew-do-
-zus/)

Podatek dochodowy CIT i PIT 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2175 http://dzienniku-
staw.gov.pl/du/2017/2175/1):

- w obu ustawach zwiększono limit wartości 
środków trwałych umożliwiający jednorazową 
amortyzację z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł,

- również zakup części składowej lub peryferyj-
nej środka trwałego, o ile nie przekroczy warto-
ści 10.000,00 zł będzie mógł być zaliczony jed-
norazowo do kosztów uzyskania przychodów.

Podatek VAT

Od 1.01.2018 r. wszyscy podatnicy VAT są zo-
bowiązani do:

• prowadzenia rejestrów VAT w formie elek-
tronicznej,

• przekazywania plików JPK.

Powyższy obowiązek wynika ze zmiany Ordy-
nacji Podatkowej ustawą z dnia 10.09.2015 r.  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), która to 
zmiana wprowadziła kilka terminów do wdro-
żenia JPK – od 1.01.2018 r. objęto tym  obo-
wiązkiem mikroprzedsiębiorców (www.nia.
org.pl/2017/10/27/jednolity-plik-kontrolny-
-dla-potrzeb-vat/)

Podsumowanie

W ustawach o CIT i PIT jest szereg zmian do-
tyczących między innymi zwolnień od podat-
ku, ulgi rehabilitacyjnej, zmiany definicji źró-
dła przychodów i następne. Zainteresowanych 
odsyłam do wymienionego Dziennika Ustaw. 
Opisałam zmiany dotyczące bezpośrednio osób 
prowadzących działalność gospodarczą.

Co do podatku VAT spodziewamy się zmian od 
1.04.2018 r. Z zapowiedzi wynika, że wejdzie 
w życie tzw. podzielona płatność, zmienią się 
również zasady wystawiania faktur do parago-
nów, prawdopodobnie zlikwidowane zostaną 
kwartalne rozliczenia podatku VAT.

Informacje przekażemy Państwu, jak zapowia-
dane zmiany zostaną opublikowane, jako kolej-
ne zmiany do ustaw podatkowych.

mgr Ewa Kłoda 
Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

mgr Ewa Kłoda
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W związku z często powtarzającym się 
z Państwa strony pytaniem, do jakie-
go terminu sprzedawca ma obowią-

zek wystawienia faktury na żądanie pacjenta, 
informuję, że godnie z art. 106 b ust. 3 pkt 1 
ustawy o VAT nabywca ma prawo zwrócić 
się w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca 
miesiąca, w którym wydano towar lub wy-
konano usługę, z żądaniem wystawienia fak-
tury.

Oznacza to, że fakturę wystawiamy do trzech 
miesięcy po dokonaniu sprzedaży udokumen-
towanej paragonem fiskalnym. Na wystawionej 
fakturze data wystawienia winna być zgod-
na z datą wystawienia faktury, natomiast data 
sprzedaży powinna pokrywać się z datą z para-
gonu fiskalnego. Nabywca musi oddać paragon, 
który zgodnie z art.106 h ust. 1 ww. ustawy 
sprzedawca dopina do egzemplarza pozostają-
cej u niego faktury.

W ustawie o VAT jest szereg innych terminów 
związanych z wystawianiem faktur, cytowany 
powyżej przepis i termin dotyczy sprzedaży 
wcześniej zafiskalizowanej, czyli odnosi się też 
do sprzedaży aptecznej.

Termin trzymiesięczny jest obligujący dla 
sprzedawcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby wystawić fakturę nawet po trzech miesią-
cach. Sprzedaż jest opodatkowana w miesiącu 
fiskalizacji, faktura jest dla odbiorcy innym ro-
dzajem dokumentu potwierdzającego sprzedaż 
(paragon oddaje), jeżeli dotyczy osoby fizycz-
nej pozostaje u nas bez księgowania.

Niestety, jeżeli faktura dotyczy podmiotu go-
spodarczego (odbiorca podał nam NIP), taka 
faktura wystawiona po złożeniu deklaracji VAT 
i wysłaniu pliku JPK wymaga korekty JPK.

Należy wówczas w pliku JPK pomniejszyć ob-
rót wynikający z raportu fiskalnego o wartość 
faktury i dopisać do rejestru fakturę z wszystki-
mi wymaganymi danymi odbiorcy.

mgr Ewa Kłoda 
Doradca podatkowy Śląskiej Izby Aptekarskiej

mgr Ewa Kłoda
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Szanowni Członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej

Decyzją Rady naszej Izby, jak 
i za zgodą Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej 

(OROZ) oraz Przewodniczącej Okręgo-
wego Sądu Aptekarskiego (OSA), posta-
nowiliśmy informacyjnie, jak i ku prze-
strodze, prezentować Członkom naszej 
Izby prawomocne wyroki Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego w różnych sprawach.

Sprawy takie są wnoszone do Rzecznika 
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 Ap-
tekarskiego w celu orzeczenia wniosko-
wanej kary, którą może być upomnienie  
(na 1 rok), nagana (na 2 lata), zawieszenie 
prawa wykonywania zawodu lub jego ode-
branie.

Ukaranemu przysługuje odwołanie się do 
Naczelnego Sądu Aptekarskiego, a w spra-
wach 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.

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

dr Piotr Brukiewicz
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Sprawa ASFF .../2016

ORZECZENIE

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach 
w składzie … po rozpoznaniu w dniu w Kato-
wicach na rozprawie przy udziale Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
sprawy przeciwko farmaceucie mgr farm. ... 
obwinionemu o:

• prowadzenie w okresie ... w ramach funk-
cjonowania apteki ... sprzecznego z prawem 
obrotu produktami leczniczymi polegające-
go na sprzedaży produktów leczniczych do 
podmiotów nieuprawnionych tj. hurtowni 
farmaceutycznych i aptek ogólnodostęp-
nych, co stanowi naruszenie art. 87 ust. 2 
pkt 1, art. 72 ust. 1 oraz art. 96 ust. 1 pkt 1 
i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne. 

orzeka:

1. Uznaje mgr farm. ... za winną zarzuca-
nego jej przewinienia zawodowego po-
legającego na prowadzeniu w okresie 
... w ramach funkcjonowania apteki ... 
sprzecznego z prawem obrotu produkta-
mi leczniczymi polegającego na sprzeda-
ży produktów leczniczych do podmiotów 
nieuprawnionych tj. hurtowni farmaceu-
tycznych i aptek ogólnodostępnych, co 
stanowi naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 1, 
art. 72 ust. 1 oraz art. 96 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy Prawo farmaceutyczne i za to wy-
mierza karę nagany. 

2. Kosztami postępowania ... obciąża obwi-
nioną. 

UZASADNIENIE

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej Śląskiej Izby Aptekarskiej występując 
do Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Kato-
wicach z wnioskiem z ... wniósł o ukaranie mgr 
farm. ..., obwinionej o prowadzenie w okresie 
... w ramach funkcjonowania apteki ... sprzecz-
nego z prawem obrotu produktami leczniczy-
mi, polegającego na sprzedaży produktów 

leczniczych do podmiotów nieuprawnionych tj. 
hurtowni farmaceutycznych i aptek ogólnodo-
stępnych, co stanowi naruszenie art. 87 ust. 2 
pkt 1, art. 72 ust. 1 oraz art. 96 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy Prawo farmaceutyczne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 

Do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej w Ka-
towicach wpłynęło zawiadomienie ŚlWIF, za 
sprawą którego został poinformowany o wyni-
ku kontroli przeprowadzonej w aptece ... w któ-
rej funkcję kierownika pełniła mgr farm. ... Mgr 
farm. ... wraz z mgr farm. ... byli jednocześnie 
zezwoleniobiorcami apteki w ramach działal-
ności prowadzonej w formie spółki cywilnej. 

Z treści zawiadomienia ŚlWIF wynikało, że 
w latach ... w ramach funkcjonowania apteki 
dokonano sprzedaży produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych (w tym także objętych 
refundacją ze środków publicznych) do pod-
miotów nieuprawnionych tj. hurtowni farm. 
i aptek ogólnodostępnych prowadzonych przez 
innych zezwoleniobiorców. Ujawnione w toku 
kontroli dokumenty sprzedaży na łączną kwotę 
2.703.953,27 zł były wystawione przez przed-
siębiorcę Apteka ...

Rzecznik wystosował do ŚlWIF pismo, w któ-
rym zwrócił się o doprecyzowanie w jakim 
okresie prowadzony był obrót produktami lecz-
niczymi wykryty w trakcie przeprowadzonej 
kontroli i ustalił, że dokumentacja sprzedaży 
produktów leczniczych i pozostałego asorty-
mentu zakwestionowana przez ŚlWIF obejmo-
wała przedział czasowy ... Faktury sprzedaży 
w ilości 387 sztuk na w/w kwotę 2.703.953,17 
zł dokumentujące rozchód produktów leczni-
czych do podmiotów nieuprawnionych zostały 
wystawione w okresie ... Rzecznik dwukrotnie 
wzywał mgr farm. ... do stawiennictwa w sie-
dzibie ŚIA w celu ogłoszenia postanowienia 
o przedstawieniu zarzutów i umożliwienia 
farmaceutce złożenia wyjaśnień, jednakże ob-
winiona nie stawiała się prawidłowo powia-
domiona o terminach posiedzeń. W odpowie-
dzi na pierwsze wezwanie przesłała wniosek 
o umorzenie postępowania dyscyplinarnego 
z dnia ..., z którego uzasadnieniem Rzecznik się 
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zapoznał, aczkolwiek uznał go za niezasadny. 
Drugie wezwanie do stawiennictwa, mimo że 
zostało prawidłowo doręczone, nie spotkało się 
z jakimkolwiek odzewem farmaceutki. 

Wobec niemożności ogłoszenia postanowienia 
o przedstawieniu zarzutów na posiedzeniu, ce-
lem wypełnienia dyspozycji z § 22 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. 
w sprawie postępowania w sprawach odpowie-
dzialności zawodowej farmaceutów, Rzecznik 
przesłał je farmaceutce pocztą wraz z postano-
wieniem o zamknięciu postępowania wyjaśnia-
jącego. Mgr farm. ... nie skorzystała z upraw-
nienia do złożenia dodatkowych wniosków do-
wodowych i wyjaśnień w ustawowym terminie, 
wobec czego Rzecznik oparłszy się na materiale 
dowodowym z akt sprawy, zdecydował o skie-
rowaniu do Okręgowego Sądu Aptekarskiego 
w Katowicach wniosku o ukaranie mgr farm. ...

Sąd wyznaczył w sprawie trzy terminy rozpraw, 
jednakże mgr farm. ... nie stawiła się na żadnej 
z nich. W odpowiedzi na pierwsze ze wzmianko-
wanych wezwań, do biura ŚIA wpłynęło pismo 
z dnia ..., podpisane przez ..., który w imieniu 
państwa ... poinformował, że nie mogą oni stawić 
się na rozprawie, z uwagi na sprawy rodzinne, 
a ponadto stwierdził, że „sprawa w tym momen-
cie jest bezprzedmiotowa” w załączeniu prze-
syłając decyzję GIF, mającą w jego mniemaniu, 
stanowić potwierdzenie tej okoliczności. Sąd po 
zapoznaniu się z treścią wzmiankowanej decy-
zji, włączył ją w poczet materiału dowodowego 
i celem umożliwienia stronie realizacji prawa do 
obrony odroczył rozprawę z terminem z urzędu. 

W odpowiedzi na drugie zawiadomienie o wy-
znaczeniu terminu rozprawy, do Sądu wpłynę-
ło pismo sygnowane zarówno przez mgr farm. 
...jak i mgr farm. ..., w którym zawnioskowali 
o zmianę terminu rozprawy w związku z nie-
uzyskaniem z ŚlWIF „istotnych orzeczeń GIF 
znajdujących się w posiadaniu WIF”. Na po-
twierdzenie tej okoliczności do pisma załą-
czono kopię wniosku mgr farm. ... z dnia ... 
o udostępnienie akt sprawy wystosowanego do 
ŚlWIF. Sąd po zapoznaniu się z treścią pisma 
wydał zarządzenie o uzupełnieniu materiału 
dowodowego i ponownie odroczył rozprawę 
z terminem z urzędu. 

Odpowiadając na trzecie z kolei wezwanie do 
stawienia się na rozprawie przed Okręgowym 
Sądem Aptekarskim, mgr farm. ... w piśmie 
z dnia ... zawnioskowała o wyznaczenie inne-
go terminu rozprawy „w związku z otrzyma-
niem informacji o rozprawie, na krótko przed 
jej terminem”, usprawiedliwiając nieobecność 
własną chorobą, a także „niemożnością skon-
taktowania się z obrońcą ... w celu przekazania 
wcześniej deklarowanych orzeczeń w sprawie.” 

Na trzeciej z rzędu rozprawie, Sąd uznał nie-
obecność obwinionej za nieusprawiedliwioną, 
ponieważ nie przedstawiła zwolnienia lekar-
skiego, a zgodnie z obowiązująca procedurą 
karną usprawiedliwienie nieobecności spowo-
dowanej chorobą może nastąpić tylko na pod-
stawie zwolnienia lekarskiego wydanego przez 
lekarza sądowego. Sąd stwierdził ponadto, że 
osoba wskazana przez obwinioną jako obroń-
ca, nie może formalnie występować w sprawie 
w tym charakterze z uwagi na brak pełnomoc-
nictwa, a także nie wykazanie, że jest adwo-
katem, radcą prawnym, albo członkiem Izby 
Aptekarskiej, co na gruncie ustawy o izbach 
aptekarskich stanowi przesłankę umożliwiającą 
reprezentowanie strony w postępowaniu dyscy-
plinarnym w charakterze obrońcy. 

Sąd po przeanalizowaniu materiału dowodowe-
go uznał sprawę za gotową do rozstrzygnięcia 
i wydał orzeczenie w sprawie.

Sąd zważył co następuje: 

Kolejna z rzędu absencja obwinionej na roz-
prawie, która w niniejszym postępowaniu nie 
jest obowiązkowa, nie stanowiła przeszkody 
dla rozpoznania sprawy, ponieważ jako trzecia 
z kolei i nie potwierdzona dowodem zaistnienia 
oświadczonych przez obwinioną okoliczności, 
w ocenie Sądu, nie zasługiwała na usprawie-
dliwienie. Sąd wcześniej dwukrotnie odraczał 
rozprawy z terminem z urzędu, w celu umoż-
liwienia stronie realizacji prawa do obrony 
i złożenia wyjaśnień, natomiast nie mógł po-
zwolić na przedłużanie postępowania wskutek 
ustawicznego niestawiennictwa strony, której  
obecność na rozprawie nie jest obowiązkowa. 
Na rozprawie w dniu ... wobec uznania nieobec-
ności obwinionej za nieusprawiedliwioną, Sąd 
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stwierdził, że materiał dowodowy jest komplet-
ny i pozwala na ustalenie wszystkich istotnych 
okoliczności oraz rozstrzygnięcie sprawy. 

Sąd nie dał wiary twierdzeniom mgr farm. ..., 
iż nie mogła stawić się na rozprawie z uwagi na 
chorobę, ponieważ nie przedłożyła zwolnienia 
lekarskiego na potwierdzenie tej okoliczności. 
Nie dał również wiary temu, że mgr farm. ... 
nie zdołała przed terminem rozprawy otrzy-
mać dokumentacji uzyskanej przez ... z ŚlWIF, 
ponieważ, jak wynika z pisma mgr farm. ... 
z dnia .... to on zwracał się do ŚlWIF o uzy-
skanie wzmiankowanych dokumentów, a nie 
... i według przepisów postępowania admini-
stracyjnego, do których stosowania ŚlWIF jest 
zobowiązany, winien on otrzymać od organu 
zawnioskowane dokumenty do dnia trzeciej 
rozprawy. Tym niemniej, nawet gdyby przyjąć, 
że dokumenty wnioskowane przez stronę znaj-
dowałyby się faktycznie w posiadaniu ..., nic 
nie stało na przeszkodzie, aby zawnioskować 
przeprowadzenie dowodu z w/w dokumentów 
w toku rozprawy przed Sądem i włączyć je do 
akt sprawy po ich uzyskaniu. Niezależnie od 
powyższego, Sąd z urzędu uzyskał z ŚlWIF 
informacje dotyczące przebiegu i zakończenia 
postępowania administracyjnego dotyczącego 
zezwolenia na prowadzenie apteki ... Na margi-
nesie stwierdzić należy, iż uzyskanie przedmio-
towych danych zajęło Sądowi 4 dni. 

Z materiału dowodowego w sposób jedno-
znaczny wynika, że w okresie objętym zarzu-
tem, w aptece kierowanej przez mgr farm. ... 
prowadzono sprzeczny z prawem obrót produk-
tami leczniczymi, polegający na sprzedaży pro-
duktów leczniczych do podmiotów nieupraw-
nionych tj. hurtowni farm. i aptek ogólnodo-
stępnych, co stanowi naruszenie art. 87 ust. 2 
pkt 1, art. 72 ust. 1 oraz art. 96 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy Prawo farmaceutyczne. 

Sąd podzielił stanowisko Rzecznika wyrażo-
ne we wniosku o ukaranie, że prowadzenie  
w ramach działalności apteki obrotu hurtowe-
go z podmiotami nieuprawnionymi narusza art. 
72 ust. 3 i art. 96 ust. 1 ustawy Prawo farm.  
Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, pro-
dukty lecznicze kategorii Rp. mogą być wyda-
wane z apteki jedynie na podstawie recepty lub 

zapotrzebowania. Natomiast art. 87 ust. 2 pkt 1 
stanowi, że apteki ogólnodostępne przeznaczo-
ne są do zaopatrywania ludności w produkty 
lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wy-
roby medyczne i inne artykuły, o których mowa 
w art. 86 ust. 8. Apteka może prowadzić zatem 
wyłącznie obrót detaliczny produktami leczni-
czymi i nie jest uprawniona do prowadzenia ob-
rotu hurtowego, bowiem zgodnie z art. 72 ust. 
1 ustawy obrót hurtowy produktami leczniczy-
mi, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2 ustawy mogą 
prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutycz-
ne, składy celne i konsygnacyjne produktów 
leczniczych. Ponadto, działalność gospodar-
cza w zakresie prowadzenia hurtowni wymaga 
uzyskania zezwolenia GIF, a jej prowadzenie 
bez zezwolenia jest sprzeczne z art. 127 usta-
wy Prawo farm. i na jego podstawie zagrożone 
karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia 
wolności. Z wykładni art. 80 ust. 1 pkt 3, art. 
99 ust. 3 pkt 1 oraz art. 101 pkt 3 ustawy Pra-
wo farmaceutyczne wynika, że nie wydaje się 
zezwolenia na prowadzenie jednocześnie hur-
towni farm. oraz apteki ogólnodostępnej, zatem 
niedozwolone jest łączenie obrotu detalicznego 
z hurtowym. Art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo 
farm., stwierdza, że do zadań kierownika apteki 
należy organizacja pracy w aptece polegająca 
między innymi na wydawaniu produktów lecz-
niczych. Mgr farm. ... miała zatem za zadanie 
czuwać, by wydawanie leków w kierowanej 
przez nią aptece dokonywane było zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w celu realizacji 
zadań apteki jako placówki ochrony zdrowia 
publicznego. Niedopuszczalne jest, by kierow-
nik apteki będący odpowiedzialny za wyda-
wanie produktów leczniczych dopuszczał do 
sprzedaży leków podmiotom nieuprawnionym. 
Odpowiedzialność za funkcjonowanie apteki 
zgodnie z prawem w zakresie prowadzonego 
obrotu produktami leczniczymi w przedmioto-
wej sprawie obciąża mgr farm. ... w dwójnasób, 
ponieważ była zarówno kierownikiem apteki, 
jak i jej zezwoleniobiorcą. 

Sąd w ocenie materiału dowodowego oparł się 
na dowodach z dokumentów urzędowych jakimi  
są zawiadomienie ŚlWIF z dnia ... i pisma 
ŚlWIF z ..., w treści którego stwierdzono sze-
reg naruszeń wykrytych w trakcie kontroli 
w aptece ..., którym strona w toku postępowania,  
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w kierowanych do OSA pismach, nie zaprze-
czyła. Za nieuzasadnione Sąd uznał zaś twier-
dzenia pisma z ..., na podstawie których mgr 
farm. ... wnioskowała o umorzenie postępo-
wania stwierdzając, że jego prowadzenie jest 
bezzasadne. Argumenty uzasadnienia nie znaj-
dowały zastosowania do niniejszej sprawy. 
Również decyzja GIF uchylająca decyzję WIF 
i umarzająca postępowanie w przedmiocie cof-
nięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostępnej o nazwie ..., wbrew stanowisku 
strony, nie potwierdza argumentu obwinionej, 
że prowadzone postępowanie dyscyplinarne 
jest bezpodstawne. W uzasadnieniu decyzji 
GIF jednoznacznie stwierdzono, że postępo-
wanie zostało umorzone wskutek bezprzedmio-
towości o charakterze podmiotowym. W ana-
lizowanym przypadku bowiem postępowanie 
w przedmiocie cofnięcia zezwolenia nie mogło 
być prowadzone, z uwagi na to, że mgr farm. ... 
i mgr farm. ... wykreślili się z CEIDG. Okolicz-
ność ta jednak pozostaje bez wpływu na zasad-
ność ustaleń faktycznych poczynionych przez 
organ I instancji. Powyższe potwierdza również 
sama decyzja ŚlWIF o stwierdzeniu wygaśnię-
cia zezwolenia z dnia ..., która wydana została 
na wniosek strony z ... z uwagi na zakończenie 
działalności gospodarczej polegającej na pro-
wadzeniu apteki ...

Powołane dokumenty wskazują w sposób nie 
budzący wątpliwości, że mgr farm. ... nie wywią-
zywała się należycie z obowiązków kierownika 
apteki, z uwagi na co Sąd orzekł jak we wstępie. 
Sąd nie ukarał mgr farm. ... karą surowszą, po-
nieważ proceder prowadzony był w aptece przed 
nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne z lip-
ca 2015 r., kiedy to ustawodawca wprowadzając 
art. 86a do ustawy Prawo farm., jednoznacznie 
usankcjonował całkowity zakaz prowadzenia 
w ramach działalności apteki obrotu z innymi 
aptekami, punktami aptecznymi i hurtownia-
mi farmaceutycznymi. Przewinienie mgr farm. 
... jest czynem o dużym ciężarze gatunkowym, 
ze względu na skalę dokonywanej sprzedaży 
i w związku z tym wypacza rolę apteki jako pla-
cówki ochrony zdrowia publicznego służącej pa-
cjentom, a skutkiem tych działań było zwiększe-
nie niedostępności leków. Z uwagi na powyższe, 
wymierzona farmaceutce kara jest współmierna 
do wagi popełnionego czynu.

Sprawa ASFF .../2016

ORZECZENIE

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach 
w składzie … po rozpoznaniu w dniu w Kato-
wicach na rozprawie przy udziale Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
sprawy przeciwko aptekarzowi mgr farm. ... 
obwinionemu o:

• niezapewnienie prawidłowej organizacji 
pracy w dziale farmacji szpitalnej podmiotu 
leczniczego ..., w okresie w którym pełnił 
funkcję jego kierownika poprzez:

1. nieuczestniczenie w zaopatrywaniu pod-
miotu leczniczego w produkty lecznicze 
i wyroby medyczne oraz w gospodarowa-
niu w/w produktami i racjonalizacji farma-
koterapii, w tym nieprzyjmowanie na stan 
magazynowy działu farmacji szpitalnej za-
mówionego asortymentu, co stanowi naru-
szenie art. 86 ust. 3 pkt 5 i 10 ustawy Prawo 
farmaceutyczne 

3. niewydawanie produktów leczniczych i wy-
robów medycznych na oddziały, włącznie ze 
środkami odurzającymi (towar umieszczany 
i pobierany był przez personel medyczny) 
oraz nieprowadzenie ewidencji przychodu 
i rozchodu środków odurzających (wpisy 
w książce kontroli dokonywane były przez 
lekarza anestezjologa), co stanowi narusze-
nie art. 86 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo farma-
ceutyczne 

4. nieprowadzenie dokumentacji zakupu pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych oraz ich wydawania na oddziały, co 
stanowi naruszenie § 10 ust. 1 pkt. 1 i 3 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
podstawowych warunków prowadzenia apteki 

5. nieprowadzenie wymaganej procedurą 
o wstrzymywaniu lub wycofywaniu z ob-
rotu dokumentacji dotyczącej produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, w od-
niesieniu do których wydano decyzję o wy-
cofaniu z obrotu lub uchylającą decyzję 
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o wstrzymaniu w obrocie oraz niekontrolo-
wanie stanów magazynowych w tym zakre-
sie, co stanowi naruszenie § 5 ust. 3 pkt 1-4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie określenia szczegółowych zasad i trybu 
wstrzymywania i wycofywania z obrotu pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycznych

orzeka:

1. Uznaje mgr farm. ... winnego zarzucanego 
mu czynu polegającego na niezapewnieniu pra-
widłowej organizacji pracy w dziale farmacji 
szpitalnej podmiotu leczniczego ..., w okresie 
w którym pełnił funkcję jego kierownika tj. ... 
poprzez:

1. nieuczestniczenie w zaopatrywaniu pod-
miotu leczniczego w produkty lecznicze 
i wyroby medyczne oraz w gospodarowa-
niu w/w produktami i racjonalizacji farma-
koterapii, w tym nieprzyjmowanie na stan 
magazynowy działu farmacji szpitalnej za-
mówionego asortymentu, co stanowi naru-
szenie art. 86 ust. 3 pkt 5 i 10 ustawy Prawo 
farmaceutyczne 

3. niewydawanie produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych na oddziały, 
włącznie ze środkami odurzającymi (towar 
umieszczany i pobierany był przez personel 
medyczny) oraz nieprowadzenie ewidencji 
przychodu i rozchodu środków odurzają-
cych (wpisy w książce kontroli dokonywa-
ne były przez lekarza anestezjologa), co sta-
nowi naruszenie art. 86 ust. 3 pkt 5 ustawy 
Prawo farmaceutyczne 

4. nieprowadzenie dokumentacji zakupu pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych oraz ich wydawania na oddziały, co 
stanowi naruszenie § 10 ust. 1 pkt. 1 i 3 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie podstawowych warunków prowadzenia 
apteki 

5. nieprowadzenie wymaganej procedurą 
o wstrzymywaniu lub wycofywaniu z ob-
rotu dokumentacji dotyczącej produk-
tów leczniczych i wyrobów medycznych, 
w odniesieniu do których wydano decyzję  

o wycofaniu z obrotu lub uchylającą decy-
zję o wstrzymaniu w obrocie oraz niekon-
trolowanie stanów magazynowych w tym 
zakresie, co stanowi naruszenie § 5 ust. 3 
pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie określenia szczegółowych zasad 
i trybu wstrzymywania i wycofywania z obro-
tu produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych i za to wymierza karę upomnienia.

2. Kosztami postępowania, które zostaną okre-
ślone w odrębnym zarządzeniu Przewodniczą-
cej Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Kato-
wicach obciąża obwinionego. 

UZASADNIENIE

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do 
Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowi-
cach wniosek o ukaranie mgr farm. ... obwinio-
nego o niezapewnienie prawidłowej organiza-
cji pracy w dziale farmacji szpitalnej podmiotu 
leczniczego ... w okresie w którym pełni funk-
cję jego kierownika poprzez:

1. nieuczestniczenie w zaopatrywaniu pod-
miotu leczniczego w produkty lecznicze 
i wyroby medyczne oraz w gospodarowa-
niu w/w produktami i racjonalizacji farma-
koterapii, w tym nieprzyjmowanie na stan 
magazynowy działu farmacji szpitalnej za-
mówionego asortymentu, co stanowi naru-
szenie art. 86 ust. 3 pkt. 5 i 10 ustawy Pra-
wo farmaceutyczne 

3. niewydawanie produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych na oddziały, 
włącznie ze środkami odurzającymi (towar 
umieszczany i pobierany był przez personel 
medyczny) oraz nieprowadzenie ewidencji 
przychodu i rozchodu środków odurzają-
cych (wpisy w książce kontroli dokonywa-
ne były przez lekarza anestezjologa), co sta-
nowi naruszenie art. 86 ust. 3 pkt 5 ustawy 
Prawo farmaceutyczne 

4. nieprowadzenie dokumentacji zakupu pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych oraz ich wydawania na oddziały, co 
stanowi naruszenie § 10 ust. 1 pkt. 1 i 3 
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rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie podstawowych warunków prowadzenia 
apteki 

5. nieprowadzenie wymaganej procedurą 
o wstrzymywaniu lub wycofywaniu z ob-
rotu dokumentacji dotyczącej produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, w od-
niesieniu do których wydano decyzję o wy-
cofaniu z obrotu lub uchylającą decyzję 
o wstrzymaniu w obrocie oraz niekontrolo-
wanie stanów magazynowych w tym zakre-
sie, co stanowi naruszenie § 5 ust. 3 pkt. 1-4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie określenia szczegółowych zasad i trybu 
wstrzymywania i wycofywania z obrotu pro-
duktów leczniczych i wyrobów medycznych

Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 

Do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej w Ka-
towicach wpłynęło zawiadomienie ŚlWIF, 
w którym poinformowano o wynikach kontroli 
planowej przeprowadzonej w dniu ... w dzia-
le farmacji szpitalnej podmiotu leczniczego ... 
w której funkcję kierownika ...

Jak wynikało z zawiadomienia ŚlWIF, mgr farm. 
... nie wypełniał obowiązków kierownika działu 
farmacji szpitalnej. Nie uczestniczył w zaopa-
trywaniu podmiotu leczniczego ... w produkty 
lecznicze i wyroby medyczne, a także w gospo-
darowaniu w/w produktami i racjonalizacji far-
makoterapii, do czego jako kierownik działu był 
zobowiązany. Wszelkie leżące w zakresie jego 
kompetencji czynności dotyczące przyjmowania 
na stan magazynowy działu farmacji i wydawa-
nia produktów leczniczych oraz wyrobów me-
dycznych, w tym także środków odurzających 
na oddziały, wykonywał personel medyczny. 

Mgr farm. ... nie prowadził również dokumen-
tacji, nie podpisywał nawet ewidencji przycho-
du i rozchodu środków odurzających, a wpisy 
w książce kontroli dokonywane były przez 
lekarza anestezjologa. Inspektorzy ustalili, 
że w dziale farmacji nie prowadzono również 
ewidencji produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych w odniesieniu do których wy-
dano decyzję o wstrzymaniu bądź wycofaniu  

z obrotu, a stany magazynowe w tym zakresie 
nie są weryfikowane. 

Rzecznik stanął na stanowisku, że wymienio-
ne w zawiadomieniu uchybienia uzasadniają 
przedstawienie mgr farm. ... zarzutu niepra-
widłowej organizacji pracy w dziale farmacji 
szpitalnej i wezwał go do stawienia się w sie-
dzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej celem złoże-
nia wyjaśnień. 

Farmaceuta stawiwszy się na wezwanie czę-
ściowo przyznał się do stawianych mu zarzu-
tów i złożył wyjaśnienia. Stwierdził, że wspól-
nicy spółki będącej zezwoleniobiorcą podmiotu 
leczniczego ... byli częstymi bywalcami w apte-
ce w ..., w której pracował. Wówczas okazało 
się, że ... potrzebuje do swojej przychodni far-
maceuty, ponieważ prowadzone są tam zabiegi 
z użyciem fentanylu. Przedstawiła mu to w ten 
sposób, że rozchodem fentanylu zajmuje się le-
karz, a on będzie ustanowiony formalnie kierow-
nikiem działu farmacji, ponieważ takie wymogi 
stawiają przepisy prawa. Mgr farm. ... wyjaśnił, 
że nigdy wcześniej nie pełnił funkcji kierowni-
ka działu farmacji szpitalnej, a w konsekwencji 
nie był - jak się potem okazało - do końca świa-
domy odpowiedzialności jaka się z tym wiąże. 
Stwierdził, że nie został szczegółowo wprowa-
dzony w obowiązki kierownika działu farmacji. 
W okresie wakacyjnym, w trakcie którego mgr 
farm. ... znalazł pracę w aptece w ... nie dyspo-
nował już czasem, który umożliwiałby mu nad-
zorowanie działu farmacji, a we wrześniu odbyła 
się tam kontrola ŚlWIF. Farmaceuta wyjaśnił, że 
w dziale farmacji, którym kierował było niewie-
le leków. Jak sam stwierdził, po kontroli ŚlWIF 
okazało się, że na stanie działu farmacji znajdo-
wała się jeszcze lidokaina, środki opatrunkowe 
i odkażające. Przyznał, że zaniedbał procedur, 
podkreślając jednak, że z tego powodu nie do-
szło do zagrożenia niczyjego zdrowia lub życia. 
Podkreślił, że wszystkie zalecenia pokontrolne 
zostały spełnione. Obwiniony zakupił książkę 
kontroli i uzupełnił ją, a także zaczął prowadzić 
ewidencję produktów leczniczych wycofanych 
lub wstrzymanych od obrotu. 

Rzecznik stwierdził, że materiał dowodowy jest 
kompletny i zamknął postępowanie wyjaśniają-
ce. Mgr farm. ... nie skorzystał z uprawnienia 
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do złożenia dodatkowych wniosków dowodo-
wych i wyjaśnień. Następnie Rzecznik zdecy-
dował o skierowaniu do Okręgowego Sądu Ap-
tekarskiego w Katowicach wniosku o ukaranie 
mgr farm. ...

Sąd wyznaczył w sprawie rozprawę, na której 
mgr farm. ... prawidłowo powiadomiony o jej 
terminie nie stawił się, natomiast przekazał 
w rozmowie telefonicznej z pracownikiem biu-
ra Śląskiej Izby Aptekarskiej, co następnie po-
twierdził za pośrednictwem maila przesłanego 
w dniu ..., by rozprawę przeprowadzić pod jego 
nieobecność. Sąd wobec powyższego, mając na 
względzie okoliczność, iż obecność obwinio-
nego na rozprawie nie jest wymagana przepro-
wadził przewód sądowy, a następnie po prze-
prowadzeniu wszystkich dowodów zebranych 
w sprawie zamknął rozprawę. 

Sąd zważył co następuje: 

Sąd po przeanalizowaniu materiału dowodo-
wego stanął na stanowisku, że fakt popełnienia 
przytoczonych w zawiadomieniu ŚlWIF uchy-
bień w zakresie organizacji pracy w dziale far-
macji podmiotu leczniczego ... jest bezsporny. 
Mgr farm. .. w wyjaśnieniach złożonych przed 
Rzecznikiem, na których Sąd się oparł, nie za-
kwestionował, że nie wykonywał czynności 
należących do ustawowych zadań zatrudnio-
nego w dziale farmacji kierownika. Okolicz-
ność, że mgr farm. ... podjął się pełnienia tej 
odpowiedzialnej funkcji bez znajomości od-
nośnych przepisów jak również to, że miał ją 
pełnić „jedynie formalnie”, nie może stanowić 
okoliczności łagodzącej w niniejszej sprawie. 
Sąd podziela stanowisko Rzecznika wyrażone 
we wniosku o ukaranie, że mgr farm. ... go-
dząc się na pełnienie funkcji kierownika działu 
farmacji podmiotu leczniczego przyjął na sie-
bie odpowiedzialność za jego funkcjonowanie 
nie tylko w aspekcie formalnym, ale przede 
wszystkim merytorycznym. Farmaceuta chcąc 
prawidłowo świadczyć usługi farmaceutyczne 
nie może opierać się na cudzych sugestiach. 
Funkcja kierownika placówki ochrony zdrowia 
publicznego, zawsze wiąże się ze wzmożoną 
odpowiedzialnością za jej działanie i rola ta nie 
może być w żadnej mierze bagatelizowana lub 
wręcz pozorowana. Mgr farm. ... nie powinien 

był w kwestiach dotyczących jego obowiązków 
zawodowych zawierzać osobom trzecim. Każ-
dy kierownik winien bowiem dawać rękojmię 
należytego wykonywania zawodu farmaceuty, 
gwarantując że prowadzony obrót produktami 
leczniczymi i wyrobami medycznymi będzie 
służyć ochronie zdrowia publicznego. 

Okolicznością łagodzącą jest natomiast to, że 
w dziale farmacji szpitalnej w okresie kiedy 
jego kierownikiem pozostawał mgr farm. ... 
nie doszło do żadnych uchybień w zakresie 
obrotu środkami odurzającymi ani substan-
cjami psychotropowymi, toteż zaniedbania 
w zakresie prawidłowej organizacji pracy 
w dziale ... przyznając się do nieprzygotowa-
nia do pełnienia tej funkcji potwierdził swoje 
niedoświadczenie zawodowe, co w przypadku 
młodego farmaceuty może znajdować uzasad-
nienie. Nie wolno jednak farmaceucie, bez 
względu na wiek i posiadane doświadczenie, 
biorąc pod uwagę odpowiedzialność zwią-
zaną z wykonywaniem zawodu publicznego, 
podejmować się pełnienia jakiejkolwiek funk-
cji, nie będąc do tego przygotowanym jedynie 
„dla formalności”. Może to świadczyć o nie-
kompetencji, która nie tylko naraża na szwank 
opinię o zawodzie farmaceuty w ogóle, ale 
w skrajnych wypadkach może także doprowa-
dzić do dalekosiężnych negatywnych skutków 
zdrowotnych dla pacjentów. Sąd wziął pod 
uwagę, że mgr farm. ... nie był wcześniej ka-
rany w postępowaniu w przedmiocie odpowie-
dzialności zawodowej farmaceutów oraz to, że 
po kontroli niezwłocznie naprawił stwierdzo-
ne uchybienia. Sąd zważył również, że mgr 
farm. ... stawił się przed organem Rzecznika 
i złożył wyjaśnienia w sprawie, dopuszczając 
możliwość bycia ukaranym. 

Umiejętność przyznania się do błędu świadczy 
w gruncie rzeczy o prawidłowej postawie za-
wodowej mgr farm. ... i rokuje, że będzie on 
czerpać z tego doświadczenia na swojej dalszej 
drodze zawodowej naukę na przyszłość. 

Mając na względzie powyższe, stwierdzając że 
postawa mgr farm. ... uzasadnia przekonanie, 
że obwiniony nie będzie więcej lekceważąco 
podchodził do obowiązków zawodowych jak 
również ulegał w tej mierze sugestiom osób 
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trzecich, ukarał farmaceutę karą najłagodniej-
szą spośród ustawowego katalogu kar, uznając 
że jest adekwatna i będzie miała dla mgr farm. 
... wymiar edukacyjny oraz spełni funkcję dys-
cyplinującą realizując zasadę prewencji szcze-
gólnej. Z uwagi na powyższe, Sąd orzekł jak 
w sentencji. 

O kosztach postępowania Sąd orzekł na mocy  
§ 55 ust. 2 w zw. z § 56 ust. 4 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. 
w sprawie postępowania w sprawach odpowie-
dzialności zawodowej farmaceutów (Dz. U. Nr 
65, poz. 612) obciążając nimi mgr farm. ... 

Pouczenie:

Obwinionemu, obrońcy oraz Okręgowemu 
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej 
przysługuje prawo złożenia odwołania od ni-
niejszego orzeczenia do Naczelnego Sądu Apte-
karskiego. Odwołanie można wnieść w nieprze-
kraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia 
orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednic-
twem Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Ka-
towicach, składając je wraz z dwoma odpisami.

Sprawa ASFF .../2016

ORZECZENIE

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach 
w składzie … po rozpoznaniu w dniu w Kato-
wicach na rozprawie przy udziale Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
sprawy przeciwko aptekarzowi mgr farm. ... 
obwinionej o:

• niewywiązanie się z obowiązku szkolenio-
wego, polegającego na uzyskaniu co naj-
mniej 100 punktów edukacyjnych za udział 
w wybranych formach szkoleń ciągłych 
w minionym pięcioletnim okresie eduka-
cyjnym, co stanowi naruszenie art. 89e ust. 
1 ustawy Prawo farmaceutyczne w zw. z §4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
25.06.2003 r. w sprawie ciągłych szko-
leń farmaceutów zatrudnionych w apte-
kach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. 
U.2003.132.1238.07.29) oraz art. 14 ust. 2 
Kodeksu Etyki Aptekarza RP. 

orzeka:

1. Uznaje mgr farm. ... winną zarzucanego 
jej czynu polegającego na niewywiąza-
niu się z obowiązku szkoleniowego, po-
legającego na uzyskaniu co najmniej 100 
punktów edukacyjnych za udział w wy-
branych formach szkoleń ciągłych w mi-
nionym pięcioletnim okresie edukacyj-
nym, co stanowi naruszenie art. 89e ust. 1 
ustawy Prawo farmaceutyczne w zw. z §4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
25.06.2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń 
farmaceutów zatrudnionych w aptekach 
i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. 
U.2003.132.1238.07.29) oraz art. 14 ust. 2 
Kodeksu Etyki Aptekarza RP i za to wy-
mierza karę upomnienia.

2. Kosztami postępowania, które zosta-
ną określone odrębnym zarządzeniem 
Przewodniczącej Okręgowego Sądu Ap-
tekarskiego w Katowicach obciąża ob-
winioną.
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UZASADNIENIE

... 2015 r. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej 
skierował do Okręgowego Sądu Aptekarskiego 
w Katowicach wniosek o ukaranie mgr farm. ... 
obwinionej o niewywiązanie się z obowiązku 
szkoleniowego, polegającego na uzyskaniu co 
najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział 
w wybranych formach szkoleń ciągłych w mi-
nionym pięcioletnim okresie edukacyjnym, co 
stanowi naruszenie art. 89e ust. 1 ustawy Prawo 
farmaceutyczne w zw. z §4 rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 25.06.2003 r. w sprawie 
ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych 
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych 
(Dz. U.2003.132.1238.07.29) oraz art. 14 ust. 2 
Kodeksu Etyki Aptekarza RP. 

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
wpłynęło zawiadomienie ze Śląskiej Izby Ap-
tekarskiej, za pośrednictwem którego został 
poinformowany o niewywiązaniu się z obo-
wiązku rozliczenia punktów edukacyjnych za 
miniony okres edukacyjny przez farmaceutów 
wymienionych na znajdującej się w załączeniu 
do wzmiankowanego pisma liście. Wśród tych 
osób znalazła się mgr farm. ... 

Rzecznik wszczął postępowanie wyjaśniają-
ce, a jako że materiał dowodowy to uzasadniał, 
zdecydował o ogłoszeniu farmaceutce postano-
wienia o przedstawieniu zarzutów. W tym celu 
wezwał mgr farm. ... do stawiennictwa w sie-
dzibie Izby, umożliwiając farmaceutce złożenie 
wyjaśnień. Mgr farm. ... nie stawiła się, mimo że 
Rzecznik wzywał ją trzykrotnie na przestrzeni 
kilku miesięcy. Wobec konieczności wypełnie-
nia dyspozycji z § 22 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie po-
stępowania w sprawach odpowiedzialności za-
wodowej farmaceutów, jako że absencja farma-
ceutki uniemożliwiała ogłoszenie postanowienia 
o przedstawieniu zarzutów w trakcie posiedze-
nia, Rzecznik zdecydował o przesłaniu farma-
ceutce zarzutów pocztą wraz z postanowieniem 
o zamknięciu postępowania. Obwiniona nie 
skorzystała w ustawowym terminie z upraw-
nienia do złożenia dodatkowych wniosków  

i wyjaśnień. Jako że w ocenie Rzecznika ma-
teriał dowodowy był kompletny i na to pozwa-
lał, zdecydował o skierowaniu do Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego w Katowicach wniosku 
o ukaranie mgr farm. ... 

Sąd wyznaczył w sprawie dwa terminy roz-
praw, przy czym obwiniona nie stawiła się na 
żadnym z nich. Pierwszą rozprawę Sąd odro-
czył z terminem z urzędu, celem umożliwienia 
obwinionej stawiennictwa i realizacji prawa do 
obrony. W nawiązaniu do powiadomienia o ter-
minie drugiej rozprawy obwiniona powiadomi-
ła telefonicznie pracownika biura ŚIA, że nie 
stawi się na rozprawie, deklarując że prześle 
mailowe usprawiedliwienie. Informacja o nie-
stawiennictwie farmaceutki wpłynęła 3 dni po 
rozprawie, którą Sąd przeprowadził pod nie-
obecność strony, gdyż nie była ona obligatoryj-
na, a materiał dowodowy był kompletny i po-
zwalał na rozstrzygnięcie sprawy. 

Sąd zważył co następuje: 

Z materiału dowodowego jednoznacznie wyni-
ka, że mgr farm. ... nie wywiązała się z obowiąz-
ku rozliczenia szkoleń za miniony okres edu-
kacyjny i mimo że od wszczęcia postępowania 
minął długi czas, nie nadrobiła zaległości w tym 
zakresie. Mgr farm. ... będąc farmaceutką z dłu-
goletnim stażem zawodowym winna być świa-
doma, że odbywanie obowiązkowych szkoleń 
nie jest jedynie formalnoprawnym wymogiem 
stawianym farmaceutom. Sąd podziela stano-
wisko Rzecznika wyrażone we wniosku o uka-
ranie, że obowiązek podnoszenia kwalifikacji 
jest nieodłącznie związany z wykonywaniem 
zawodu farmaceuty i każdy jego przedstawiciel 
winien go skrupulatnie wypełniać. Konieczność 
odbywania szkoleń fachowych pełni bowiem 
funkcję gwarancyjną i ma uzasadnienie etyczne, 
co znajduje swój wyraz w art. 14 ust. 2 Kodek-
su Etyki Aptekarza RP, który mówi: świadom 
ciągłego postępu w dziedzinie nauki Aptekarz 
powinien stale doskonalić swe umiejętności za-
wodowe i przekazywać je swoim współpracow-
nikom. Każdy czynny zawodowo farmaceuta wi-
nien dawać rękojmię należytego wykonywania 
zawodu tj. świadczenia opieki farmaceutycznej 
o możliwie najwyższym standardzie z uwagi na 
społeczne znaczenie i wagę zawodu farmaceuty. 
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Już na etapie postępowania przed Rzecznikiem 
farmaceutka miała wystarczającą ilość czasu na 
rozliczenie szkoleń, tymczasem zlekceważyła 
ten obowiązek, twierdząc jednak, w rozmowach 
z pracownikiem biura ŚIA, że wkrótce rozliczy 
punkty edukacyjne w Izbie, celem odsunięcia 
od siebie konsekwencji swojego postępowania. 
Co więcej, mgr farm. ... była pierwotnie tak 
dalece nie zainteresowana przedmiotem postę-
powania wyjaśniającego, że w kierowanej do 
Izby korespondencji odnosiła się do zaległości 
składkowych, które pozostawały bez związku 
z tą sprawą, błędnie sądząc, że przedmiotowe 
postępowanie toczy się w sprawie zaległości 
składkowych. 

Sąd podziela stanowisko Rzecznika wyrażone 
we wniosku o ukaranie, że biorąc pod uwagę 
okoliczności wynikające z maili przesłanych 
przez mgr farm. ..., nie sposób stwierdzić, aby 
po stronie farmaceutki wystąpiły nadzwyczaj-
ne okoliczności obiektywnie uzasadniające 
niewypełnienie obowiązku odbycia szkoleń, 
a tym samym po stronie farmaceutki nie wystą-
piły racjonalne przesłanki usprawiedliwiające 
fakt niezgromadzenia w pięcioletnim okresie 
edukacyjnym (a także potem, w okresie mo-
nitowania przez pracowników ŚIA i w toku 
postępowania wyjaśniającego prowadzonego 
przed Rzecznikiem, a kolejno także toczącego 
się przed Sądem Aptekarskim) 100 punktów 
szkoleniowych. 

Postawa prezentowana przez farmaceutkę, któ-
ra przez cały czas trwania postępowania nie sta-
wiała się na wezwania organów, nie usprawie-
dliwiła w sposób racjonalny przyczyny niewy-
wiązania się z obowiązku szkoleniowego, jak 
również nie nadrobiła rzeczonych 100 punktów 
szkoleniowych w tak długim okresie jaki był jej 
dodatkowo dany na ten cel, nie licuje z godno-
ścią zawodu farmaceuty. 

Z uwagi na powyższe, Sąd orzekł jak w sen-
tencji, mając na względzie ciężar gatunkowy 
stwierdzonego przewinienia zawodowego oraz 
to, że kara upomnienia winna uzmysłowić far-
maceutce powagę i konieczność wypełniania 
obowiązku szkoleniowego, który zlekcewa-
żyła, a to z uwagi na rolę zawodu farmaceuty 
w społeczeństwie. Sąd wymierzył mgr farm. ... 

najlżejszą karę spośród ustawowego katalogu 
kar mając na względzie, iż obwiniona nie była 
wcześniej karana w postępowaniu w przedmio-
cie odpowiedzialności zawodowej farmaceu-
tów. 

O kosztach postępowania Sąd orzekł na mocy 
§ 55 ust. 2 w zw. z § 56 ust. 4 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. 
w sprawie postępowania w sprawach odpowie-
dzialności zawodowej farmaceutów (Dz. U. Nr 
65, poz. 612) obciążając nimi mgr farm. ...

Pouczenie:

Obwinionemu, obrońcy oraz Okręgowemu 
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej 
przysługuje prawo złożenia odwołania od ni-
niejszego orzeczenia do Naczelnego Sądu Apte-
karskiego. Odwołanie można wnieść w nieprze-
kraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia 
orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednic-
twem Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Ka-
towicach, składając je wraz z dwoma odpisami.



XXIII Naukowy Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

„Farmacja w Polsce–perspektywy nauki i zawodu”

Kraków, 19–22 września 2017 r.
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Organizatorami tegorocznego zjazdu było 
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 
(PTF) oraz Wydział Farmaceutyczny 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Me-
dicum, zaś współorganizatorem Okręgowa Izba 
Aptekarska w Krakowie. Członkiem komitetu 
honorowego została Pani Elżbieta Piotrowska-
-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekar-
skiej (NIA). Sam ten fakt napawa optymizmem 
na przyszłość, tym bardziej, że obecni przed-
stawiciele samorządu na poziomie krakowskiej 
izby okręgowej, ale przede wszystkim aktywnie 
uczestnicząca grupa reprezentująca Naczelną 
Izbę Aptekarską nie tylko miały okazję zapre-
zentować aktualną sytuację aptekarstwa w Pol-
sce, ale podjęły merytoryczny dialog ze śro-
dowiskiem akademickim. Nadal jednak udział 
praktykujących aptekarzy w zjazdach jest zni-
komy, co można tłumaczyć stosunkowo wy-
sokim kosztem udziału, niską punktacją w ra-
mach ustawicznego kształcenia, koniecznością 
skonsumowania czterech dni urlopowych oraz 
brakiem zainteresowania praktyków taką formą 
aktualizowania swojej wiedzy ogólnej z zakre-
su farmacji. Spóźnioną nowością była możli-
wość opłacenia udziału w zjeździe aptekarzom, 
którzy zgłosili na sesję ustną lub posterową cie-
kawy temat i przeszli pozytywną weryfikację. 
Niestety odzew był niewielki, przypuszczalnie 
ze względu na krótki okres czasu na przygo-
towanie tematu. Może na kolejnym zjeździe 
będzie lepiej jeśli pomysł byłby podtrzymany 
i odpowiednio wcześniej udostępniony poprzez 
Izby Aptekarskie?

Dzień rozpoczynający zjazd to dzień powital-
ny, okazja do wręczenia odznaczeń i medali 
PTF, a także coś dla wprowadzenia w atmos-
ferę naukową zjazdu czyli wykład inaugura-
cyjny wygłoszony przez Profesora Jeana Mar-
tineza z Uniwersytetu Montpellier we Francji.  

Zgodnie z tradycją koniec dnia to spotkanie 
z kulturą. Występ Zespołu Pieśni i Tańca Uni-
wersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” spotkał 
się z ciepłym przyjęciem. Przy lampce wina 
w kuluarach można było rozpocząć nieoficjalne 
powitania i rozmowy.

Kolejne dwa dni wypełnione są tematyką na-
ukową: wykłady plenarne, sesje tematyczne 
w sekcjach naukowych oraz dwudniowa sesja 
posterowa. Wiodącym tematem tegorocznego 
Zjazdu była „Farmacja w Polsce – perspekty-
wy nauki i zawodu”, w panelach tematycznych: 
„Kierunki rozwoju nauk farmaceutycznych 
w Polsce”, „Farmacja społeczna – naukowe 
aspekty praktyki zawodowej”, „Kształcenie 
w obszarze nauk farmaceutycznych”, „Innowa-
cyjne badania polskich firm farmaceutycznych– 
komercjalizacja wyników badań naukowych” 
oraz „Forum młodych – studencka sesja nauko-
wa” (dwa ostatnie w dniu zamykającym zjazd). 
Dużym zainteresowaniem ze względu na ciągle 
aktualny problem „dopalaczy” cieszył się wy-
kład Pani Jolanty Zawilskiej (UM w Łodzi) na 
temat nowych związków psychoaktywnych. 
Nowoczesną wiedzę na temat receptorów, li-
gandów i sygnałów uruchamianych w komórce 
przedstawił w bardzo interesujący sposób Pan 
Krzysztof Jóźwiak (UM w Lublinie), w sesji 
poświęconej kształceniu czynny udział wziął 
Pan Marek Tomków z NIA prezentując kwestie 
nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, 
zaprezentowano również najciekawsze tren-
dy nowoczesnego kształcenia w wybranych  
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ośrodkach akademickich (m.in. studia w sys-
temie PharmD, interdyscyplinarne studia 
zapewniające wzajemny kontakt studentom 
medycyny i farmacji czy staże dla studen-
tów w zakładach przemysłu farmaceutyczne-
go), Pan Jan Pawlaczyk (Profesor senior UM 
w Poznaniu) zaproponował zmiany w syste-
mie kształcenia, które finalnie miałyby zmie-
nić sposób praktykowania zawodu aptekarza 
w kierunku fachowego doradcy zaangażo-
wanego w profilaktykę i promocję zdrowia, 
większego umedycznienia zawodu ze wzglę-
du na trendy w ochronie zdrowia i w oparciu 
o wytyczne światowych organizacji anali-
zujących globalną sytuację w tym sektorze. 
Także w dyskusji panelowej pojawiły się su-
gestie o konieczności wprowadzania w tema-
tykę zawodu (aptekarza) już od pierwszego 
roku studiów.

Sesje tematyczne interesujące farmaceutów 
z aptek ogólnodostępnych to przede wszyst-
kim: praktyka farmaceutyczna oraz opieka 
i prawo farmaceutyczne. Zaprezentowano 
m.in. wyniki badań ankietowych wykona-
nych w aptekach ogólnodostępnych w za-
kresie zażywania nierefundowanych leków 
psychotropowych (materialnym efektem tych 
badań jest ulotka dotycząca zolpidemu przy-
gotowana dla pacjenta, a dedykowana farma-
ceutom i lekarzom, dołączona do materiałów 
zjazdowych), ocena praktyk wakacyjnych wg 
studentów, wystąpienie aptekarki o pacjen-
cie doktora Google oraz prezentacja części 
wyników ankiety NIA (Pani Natasza Staniak) 
dotyczącej oczekiwań farmaceutów w za-
kresie edukacji podyplomowej (wynikające 
z niej sugestie to m.in. urlop na dokształca-
nie, kwestia kosztów specjalizacji oraz pre-
ferencje związane ze szkoleniami) – temat 
ten spotkał się z zainteresowaniem strony 
akademickiej; zaprezentowano również pra-
ce dotyczące leczenia osób starszych, proble-
my związane z naukową informacją o leku 
czy kwestie zgodności substytucji aptecznej 
z prawem farmaceutycznym na podstawie da-
nych z NFZ.

Tematyka zjazdów jest bardzo obszerna w swo-
im zakresie, pojawiają się tematy dotyczące 
problematyki analizy i zarządzania ogromnymi 

zasobami informacji – Big Data oraz ery wy-
druku przestrzennego 3D, która wkracza do 
technologii farmaceutycznej, a nawet już do 
aptek…

Ostatni dzień poświęcono studentom – młodym 
naukowcom, którzy mają na zjeździe własną 
sesję. Zaproszono także polskie firmy farma-
ceutyczne prowadzące badania innowacyjne 
do przedstawienia swoich projektów; firmy te 
spodziewają się wprowadzenia swoich nowych 
cząsteczek do pierwszej fazy badań klinicznych 
w najbliższych dwóch latach (onkologia, schi-
zofrenia i choroba Huntingtona, depresja oraz 
demencja). Polski lek oryginalny? Trzymamy 
kciuki!

Za cztery lata spotkamy się znowu. Jak zmieni 
się w tym czasie farmacja?...

mgr farm. Aleksandra Szymura
Ogólnopolska Sekcja 

Opieki Farmaceutycznej PTF



Drużyna OIA Katowice Wicemistrzem 
Polski OIA w Piłce Nożnej

Łęczyca, 16 września 2017 r.
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W sobotę, 16 września 2017 r. na mura-
wie przy hurtowni farmaceutycznej 
Hurtap w Łęczycy odbył się Puchar 

Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce 
Nożnej. W zawodach tradycyjnie wzięły udział 
cztery najlepsze drużyny ostatnich Mistrzostw 
Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce 
Nożnej Halowej, które odbyły się 1 kwietnia 
2017 r. w Sosnowcu, tj.: OIA Katowice, OIA 
Łódź, OIA Poznań oraz OIA Bydgoszcz.

Tuż po godzinie 11.00 oficjalnego otwarcia roz-
grywek dokonała Karolina Sobczak – przedsta-
wicielka Hurtap, mgr farm. Wiktor Napióra - 
Prezes Hurtap oraz mgr farm. Paweł Stelmach - 
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi.

Poszczególne mecze odbywały się systemem 
każdy z każdym, a czas gry wynosił 2 x 15 mi-
nut. Obowiązywały przepisy PZPN. O kolejno-
ści zajętych miejsc decydowały sumy punktów 
zdobyte przez poszczególne drużyny: 3 punkty 
za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za 
porażkę oraz tzw. „mała tabela”.

Śląską Izbę Aptekarską reprezentowali: mgr 
farm. Olgierd Batoryna, mgr farm. Karol Będ-
kowski, mgr farm. Szymon Biadacz, dr farm. 
Piotr Brukiewicz, mgr farm. Jacek Bryś, mgr 
farm. Konrad Kotapka, mgr farm. Jakub Kny-
sak, mgr farm. Rafał Ludwig, mgr farm. Marek 
Lysko (bramkarz), mgr farm. Tomasz Majka, 
mgr farm. Roman Misiak, mgr farm. Patryk Rę-
kawek oraz mgr farm. Christian Touma.

,Wyniki poszczególnych meczy:

OIA Bydgoszcz-OIA Łódź – 3:7
OIA Katowice-OIA Poznań – 6:3
OIA Łódź-OIA Katowice – 5:2
OIA Bydgoszcz-OIA Poznań – 2:9

OIA Łódź-OIA Poznań – 3:4
OIA Bydgoszcz-OIA Katowice – 2:14

Zawodnicy zostawili na boisku wiele sił i wy-
kazali się walecznością, ale wygrać mogła tyl-
ko jedna drużyna. Mistrzem Polski OIA  w Pił-
ce Nożnej została drużyna gospodarzy – OIA 
Łódź. Na drugim miejscu uplasowała się nasza 
drużyna. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Po-
znania, z czwarte z Bydgoszczy.

Piłkarzem z drużyny OIA Katowice, który wy-
różnił się w szczególny sposób był mgr farm. 
Rafał Ludwig. Został uznany królem strzel-
ców (w 3 spotkaniach zdobył aż 12 goli). Naj-
lepszym  zawodnikiem został  mgr farm.  Łu-
kasz Jędrzejewski z OIA Poznań, a najlepszym 
bramkarzem – mgr farm. Piotr Radzikowski 
z OIA Łódź.

Organizatorom Pucharu Polski OIA w Piłce 
Nożnej: hurtowni Hurtap oraz OIA w Łodzi 
gratulujemy jak zwykle bardzo dobrej organi-
zacji, a drużyny ze wszystkich okręgowych izb 
aptekarskich zapraszamy do rywalizacji na hali 
w kwietniu 2018 r., gdzie będziemy starali się 
utrzymać na najwyższym stopniu podium.

Fotorelacja z mistrzostw dostępna jest na: 
www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska/

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

dr farm. Piotr Brukiewicz

dr Piotr Brukiewicz



XIII Rajd SIA – Góry Izerskie
Świeradów, 6–8 października 2017 r.
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W dniach 6-8 października 2017 r. od-
był się kolejny, XIII Rajd Śląskiej 
Izby Aptekarskiej. Tym razem miło-

śnicy turystyki górskiej udali się w mało znane 
większości piechurów Góry Izerskie.

Z racji znacznej odległości do Świeradowa 
Zdroju, wyjazd nastąpił już w piątek w godzi-
nach popołudniowych. Jak się okazało, był to 
dobry pomysł, ponieważ na miejsce dotarliśmy 
dopiero ok. 22.00. W sam raz, żeby porządnie 
wyspać się przed wyruszeniem na szlak.

Niestety, ostrzeżenia organizatora, że to XIII-
-ty, czyli „pechowy rajd”, częściowo znalazły 
odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sobotni 
poranek powitał nas przenikliwym zimnem 
i mżawką. Ale cóż to znaczy dla uczestników 
rajdów SIA – ubraliśmy po jednej warstwie 
ubrań więcej niż zazwyczaj, naciągnęliśmy 
stuptuty na nogi – no i w drogę. 

A droga ta różne oblicza miała. Najwytrwalsi 
podjęli wyzwanie i wyruszyli na Wysoką Kopę. 
Pełen sukces: plan wykonali na 100% (zmocze-
ni, wysuszeni i ponownie zlani deszczem dotar-
li akurat na kolację :-D ).

Druga grupa, równie ambitna jak pierwsza, wy-
ruszyła pieszo na szlak. Nie zważając na słotę, 
omijając kałuże wielkie jak sadzawki, zosta-
ła nagrodzona chwilowym rozpogodzeniem, 
możliwością wysuszenia i uroczymi widokami. 
Chatka Górzystów, klimatyczna i mimo desz-
czu, pełna turystycznej braci, amatorów sławet-
nych naleśników - to miejsce naprawdę godne 
polecenia. Ta grupa tylko trochę spóźniona za-
łapała się na obiad. 

Lwia część ekipy wjechała na Stóg Izerski 
kolejką gondolową. Stąd wędrowcy poszli 

w kierunku Smreka (1124 m. n.p.m.) w Cze-
chach. Niestety, na szlaku dopadła nas ulewa 
połączona z silnym, dokuczliwym wiatrem. Jak 
mogliśmy się przekonać, termometr pod wieżą 
widokową na Smreku wskazywał imponujący 
wynik: 3,5 st. powyżej zera. Jednakże w tych 
warunkach odczuwalna temperatura była dużo 
niższa. Kto miał ze sobą czapkę i rękawiczki, 
w duchu gratulował sobie dobrego pomysłu …. 
Co bardziej odważni (szaleni ?) wspięli się na 
wieżę widokową, by z góry spojrzeć na roz-
lewającą się dookoła gęstą mgłę. Cóż robić? 
Trzeba było wrócić do schroniska na Stogu 
Izerskim i tam ogrzać zmarznięte ręce. 

Najedzeni i ogrzani wyszliśmy z budynku. 
I cóż to? Czyżby „13-tka” zobowiązywała? Czy 
to XIII-ty pechowy rajd, czy to przewrotność 
pogody? Jak na ironię – po południu przestało 
padać, mgła rozeszła się i stojąc przed schro-
niskiem mogliśmy podziwiać Góry Izerskie 
w pełnej krasie. Piękne, czarujące bogatą, je-
sienną paletą barw. Jakby próbowały nas kusić, 
że powinniśmy tu jeszcze wrócić, że warto …

Mając odrobinę czasu, postanowiliśmy skorzy-
stać z możliwości poznania Świeradowa Zdro-
ju, niewielkiego uzdrowiskowego miasta z kli-
matycznym Domem Zdrojowym, w którym 
można napić się wód zalecanych przy choro-
bach reumatycznych, narządach ruchu, układu 
krążenia i chorobach ginekologicznych.

Późnym popołudniem chętni uczestniczyli 
w wykładzie pt.: ”Wpływ wysokości na funk-
cjonowanie organizmu”, wygłoszonym przez 
Wiceprezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, 
mgr farm. Andrzeja Bednarza. Bazując na 
wiedzy i doświadczeniach z własnych, wy-
sokogórskich wypraw, mgr Andrzej Bednarz 
tak zainteresował słuchaczy, że ograniczenie  

mgr Dorota Hapeta
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czasowe spowodowało pewien niedosyt. My-
ślę, że farmaceuci upomną się o dalszy ciąg wy-
kładu przy najbliższej nadarzającej się okazji. 

Wieczorem, z powodu niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych, nie odbyło się zwycza-
jowe ognisko; zastąpiono je spotkaniem we-
wnątrz budynku, gdzie spędzono mile czas.

Następnego dnia, w drodze powrotnej, organi-
zator rajdu zapewnił nam dodatkową atrakcję. 
Było to zwiedzanie zamku Grodziec. To późno-
gotycka budowla, wzniesiona na wzgórzu o tej 
samej nazwie. Pomimo burzliwych dziejów, za-
mek zachował się w dobrym stanie, prezentując 
obecnie mieszankę stylów architektonicznych. 
Odbywają się tu liczne imprezy o zasięgu re-
gionalnym i międzynarodowym. Nam udało 
się trafić na „XI Agroturystyczne Święto Win 
i Miodu Pitnego” i zaopatrzyć się w różne re-
gionalne wyroby.

Pomimo feralnej nazwy, pomimo nienachalnie 
pięknej pogody, XIII Rajd SIA na pewno zapi-
sze się miło w pamięci uczestników. Wszyscy 
jesteśmy wdzięczni mgr. farm. Tomaszowi Klo-
cowi za to, że po raz kolejny zajął się organi-
zacją tej imprezy, która niezmiennie cieszy się 
wielką popularnością wśród członków Śląskiej 
Izby Aptekarskiej. Dziękując za czas i wysiłek 
włożony w przygotowanie rajdu, z niecierpli-
wością wyczekujemy kolejnych.

Na koniec polecam wszystkim zainteresowa-
nym deszczową fotorelację z XIII Rajdu SIA, 
przygotowaną przez mgra inż. Lecha Wróblew-
skiego, dostępną na www.facebook.com/Sla-
skaIzbaAptekarska/

mgr Dorota Hapeta

Uczestnicy XIII. Rajdu SIA (Dom Wczasowy "Nad Strumykiem", Świeradów-Zdrój, 7.10.2017 r.)



V Konkurs Śląskiej Izby Aptekarskiej 
Nalewek Własnej Receptury - Katowice 2017

Katowice, 10 listopada 2017 r.
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10 listopada 2017 r. w siedzibie izby 
odbył się V jubileuszowy Konkurs 
Śląskiej Izby Aptekarskiej Nalewek 

Własnej Receptury – Katowice 2017 połączony 
z wręczeniem nagród laureatom III Konkursu 
Fotograficznego Farmaceutów.

Dr farm. Piotr Brukiewicz, po powitaniu go-
ści oraz uczestników konkursu nalewkarskie-
go, wręczył „Laur Śląskiej Izby Aptekarskiej” 
Panu Arkadiuszowi Tarasińskiemu, który od 
pierwszej edycji konkursu pomaga fachowo 
oceniać trunki, wspiera nas organizacyjnie oraz 
wprowadza w tajniki degustacji.

W trakcie spotkania odbyło się także wręcze-
nie nagrody jednemu z laureatów III Konkur-
su Fotograficznego Farmaceutów – FotoFarm 
2017. Mgr farm. Michał Rzepczyk, przewod-
niczący jury konkursu, przekazał mgr. farm. 
Rafałowi Pawlik (członkowi OIA Katowice) 
nagrody w postaci vouchera do sieci sklepów 
Fotojoker oraz książki. Warto dodać, że Pan 
mgr farm. Rafał Pawlik był również wyróż-
niony w I konkursie fotograficzny w 2015 r. za 
zdjęcie „Stambuł”. Zwycięstwo w III konkursie 
Panu Rafałowi Pawlik przyniosło zdjęcie „Ap-
teka po maltańsku to Spizerija”, które ocenione 
było w kategorii K2 „Farmacja na świecie”.

Ze względu na brak możliwości przyjazdu pozo-
stałych laureatów, często pochodzących z różnych 
stron Polski, nagrody zostały wysłane pocztą.

Poniżej przedstawiam zestawienie pozostałych 
zwycięzców konkursu z podziałem na kategorie:

Kategoria K1: Apteka i aptekarz w obiektywie
Tytuł zdjęcia: Apteka w Karpaczu z 1913 r.
Autor: mgr farm. Anna Bielasik
OIA: Wrocław

Kategoria K3: Nie samą pracą żyje aptekarz
Tytuł zdjęcia: Zachód Słońca w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich
Autor: mgr farm. Tomasz Banaczek
OIA: Bydgoszcz

Kategoria K4: Varia
Tytuł zdjęcia: Portret córki - Dama z "łasiczką"
Autor: mgr farm. Anna Bielasik
OIA: Wrocław

Kategoria - plebiscyt publiczności:
Tytuł zdjęcia: Mała Fatra
Autor: mgr farm. Maciej Birecki
OIA: Katowice

Mgr farm. Michał Rzepczyk pogratulował 25 
uczestnikom konkursu z 11 Okręgowych Izb 
Aptekarskich (Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Czę-
stochowa, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, 
Opole, Poznań, Wrocław, Zielona Góra) wyso-
kich umiejętności, które z roku na rok przyspa-
rzają wiele dylematów jury w wyborze najlep-
szych prac.

Aby wprowadzić uczestników w konkurs nale-
wek i poszerzyć umiejętności przybyłych, Pan 
Arkadiusz Tarasiński wygłosił część szkolenio-
wą na temat win. Omówił w jaki sposób czy-
tać etykietę wina oraz wyjaśnił pojęcia apelacji 
i kupażu. Określił także na czym polega dojrze-
wanie wina i jak powinno być przechowywane.

Bogatsi o świeżo nabytą wiedzę, zgromadzeni 
przystąpili do „praktycznej” części spotkania, 
a mianowicie do konkursu nalewek (i innych 
trunków). W tym roku, jako że konkurs był ju-
bileuszowy, zmieniły się nieco zasady. Organi-
zatorzy zdecydowali, że oprócz nagród głów-
nych, upominek otrzyma każdy uczestnik. Do-
datkowo udostępniono możliwość zgłaszania 

mgr Lech Wróblewski
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nalewek przez „przyjaciół farmacji”. W ko-
lejnej części dokonano wyboru jury, który-
mi zostali: Arkadiusz Tarasiński (ekspert), 
prof. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik 
Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitoche-
mii, Wydziału Farmaceutycznego z Oddzia-
łem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Ka-
towicach), dr Kazimiera Klementys (Prezes 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego w Katowicach), lek. Stanisław My-
siak (Członek Śląskiej Okręgowej Rady Le-
karskiej w Katowicach). Jury oraz przybyła 
na spotkanie publiczność przystąpiła do we-
ryfikacji barwy oraz walorów zapachowych 
i smakowych 15 trunków, wśród których zna-
lazły się:

1. „Benedyktynka” 
 mgr farm. Teresy Stychlok,
2. „Nalewka śliwkowa”
 mgr farm. Moniki Wróblewskiej,   
3. „Rozkoszna malina” 
 mgra farm. Marka Reimanna,
4. „Korzenie na pobudzenie” 
 mgra farm. Marka Reimanna,
5. „Żurawinowa świeżość” 
 mgra farm. Marka Reimanna,
6. „Głębia aronii” 
 również mgra farm. Marka Reimanna,
7. „Czarna porzeczka'17” 
 mgra farm. Krzysztofa Majka,
8. „Nalewka orzechowa” 
 mgra farm. Marka Lysko,
9. „Nalewka rabarbarowa” 
 mgr farm. Katarzyny Roos-Pilch,
10. „Nalewka leśna” 
 mgr farm. Agaty Kołodziej,   
11. „Nalewka piekielna” 
 mgra farm. Dariusza Maćczaka,
12. „Nalewka "świąteczna" wędzona” 
 mgra farm. Tomasza Kloca,
13. „Nalewka wiśniowa babuni” 
 mgr Doroty Hapeta,
14. „Piwo - Go to the Hel” 
 mgra farm. Łukasza Przewoźnika,   
15. „Piwo - Hakuna banana” 
 także mgra farm. Łukasza Przewoźnika.

W podsumowaniu wyników okazało się, że 
różnice pomiędzy poszczególnymi wyrobami 

były minimalne, a ich walory bardzo zbliżone, 
jednak trzeba było wybrać najlepsze.

Wyniki jury V Konkursu Śląskiej Izby Aptekar-
skiej Nalewek Własnej Receptury - Katowice 
2017:

1. miejsce - mgr farm. Teresa Stychlok 
za nalewkę „Benedyktynka”,

2. miejsce - mgr farm. Krzysztof Majka 
za nalewkę „Czarna porzeczka'17”,

3. miejsce - mgr farm. Tomasz Kloc 
za nalewkę „Świąteczną wędzoną”.

Wśród piw za najlepsze uznano „Hakuna bana-
na”, które uwarzył mgr Łukasz Przewoźnik.

Przybyła na konkurs publiczność dokonała 
podobnego wyboru, gdyż za najlepszą uznała 
nalewkę mgra farm. Krzysztofa Majki "Czar-
na porzeczka'17".

Każdy z uczestników konkursu nalewkarskie-
go otrzymał wykwintne wino ufundowane 
przez hurtownię farmaceutyczną „Hurtap” oraz 
voucher do sieci sklepów Duka. Zwycięzcom 
konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody.

Konkurs oczywiście nie mógłby się odbyć bez 
pomocy sponsorów – hurtowni farmaceutycz-
nych Salus International oraz Hurtap i firmy 
Alvogen.

Zapraszam już do udziału w kolejnych edy-
cjach konkursów: fotograficznego oraz nale-
wek, których podsumowanie planowane jest na 
9.11.2018 r.

Z poważaniem
mgr inż. Lech Wróblewski
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Protokół z obrad 18 posiedzenia  

Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej  
VII kadencji w dniu 24 maja 2017 r.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył Pre-
zes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 
9.15. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu 
obecnych było 13/15 osób. Na podstawie listy 
obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność ob-
rad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla ważności 
podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych 
i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący 
posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował po-
rządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty 
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokół z 17 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII ka-
dencji w dniu 25 kwietnia 2017 r.

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

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

- mgr farm. Katarzyna Bredschneider w aptece 
ogólnodostępnej w 44-304 Wodzisław Śląski, ul. 
Armii Ludowej 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Paulina Zielewska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Zdrowit” w 41-806 Zabrze, ul. 
Korczaka 52;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Beata Mikołajczyk w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Lux” w 43-100 Tychy, ul. 
Kopernika 33;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Szymon Kudla w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Pod Różami – Markowice 
Centrum Farmaceutyczne” w 47-400 Racibórz, ul. 
Gliwicka 21B;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Ewa Pietruszka w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Max Czechowickie Centrum 
Tanich Leków” w 43-502 Czechowice-Dziedzice, 
ul. Niepodległości 10A;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Agnieszka Kara w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Novum V” w 44-121 Gliwice, 
ul. Kozielska 135D;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

W związku z niedawnym opiniowaniem kandydata 
na kierownika, mgr farm. nie była zaproszona na 
rozmowę z komisją opiniującą.

- mgr farm. Monika Popiołek w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Dbam o Zdrowie” w 43-
170 Łaziska Górne, ul. Chopina 17;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Alicja Koper-Gruszewska w apte-
ce ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Centralna” 
w 44-240 Żory, os. Powstańców Śl. PU-7;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Marcin Łokieć w aptece ogólnodostępnej  

Wybrane fragmenty protokołów VII kadencji:  
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oraz 18, 19, 20, 21, 22, 23 
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o nazwie „Apteka Europejska” w 43-300 Bielsko-
-Biała, ul. Sarni Stok 2;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Urszula Żak w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Przyjazna” w 41-200 Sosnowiec, 
ul. Wojska Polskiego 25/27;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

W związku z niedawnym opiniowaniem kandydata 
na kierownika, mgr farm. nie była zaproszona na 
rozmowę z komisją opiniującą.

- mgr farm. Lucyna Grząba w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Śląska-Twoja Apteka”  
w 40-018 Katowice, ul. Graniczna 45;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Elżbieta Goc-Turza w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Opieka i Zdrowie”  
w 41-506 Chorzów, ul. Jubileuszowa 42;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Tomasz Płonka w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Damian” w 43-600 Jaworzno,  
ul. Mickiewicza 19;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-
ki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki 
ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wy-
daniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego w Katowicach:

- mgr farm. Maria Kappel-Zioła w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Maria-Pharm” w 43-200 
Pszczyna, ul. Szymanowskiego 23, w związku ze 
złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsię-
biorcę Maria-Pharm Sp. z o.o. z siedzibą w 43-200 
Pszczyna, ul. Gen. Hallera 13;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należyte-
go prowadzenia apteki, jak również jednogłośnie  

pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Ka-
towicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

- mgr farm. Anna Mazur w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Premium-Lek” w 40-145 Kato-
wice, ul. Józefowska 100, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Pre-
mium-Lek Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w 23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Ko-
ściuszki 35;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

Mgr farm. Anna Mazur nie była zapraszana na roz-
mowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kie-
rownika w tej aptece od 11/5015 r. Wniosek opinio-
wano ze względu na zmianę właściciela apteki.

- mgr farm. Katarzyna Słowik w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Topfarm” w 44-253 Rybnik, ul. 
Patriotów 11, w związku ze złożeniem wniosku 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę MFP Biz-
nes sp. z o.o. z siedzibą 62-030 Luboń, ul. Mariana 
Buczka 14;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

Mgr farm. Katarzyna Słowik nie była zapraszana na 
rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję 
kierownika w tej aptece od 2011 r. Wniosek opinio-
wano ze względu na zmianę właściciela apteki.

- mgr farm. Krzysztof Kuc w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 44-304 Wo-
dzisław Śląski, ul. Armii Ludowej 3A, w związku 
ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przed-
siębiorcę World Pharm Jargan-Szklorz spółka jaw-
na z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należyte-
go prowadzenia apteki, jak również jednogłośnie  
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pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego Wo-
jewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Ka-
towicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

Mgr farm. Krzysztof Kuc nie był zapraszany na 
rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję 
kierownika w tej aptece od 03/2017 r. Wniosek opi-
niowano ze względu na zmianę właściciela apteki.

- mgr farm. Arnold Płaczek w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 44-304 
Wodzisław Śląski, ul. 26 marca 18, w związku ze 
złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsię-
biorcę World Pharm Jargan-Szklorz spółka jawna 
z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

- mgr farm. Hanna Kamińska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka pod Kwiatami VI” w 40-
750 Katowice, ul. Boya-Żeleńskiego 77, w związ-
ku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
przez przedsiębiorcę Apteka pod Kwiatami B. Gaw-
lik i A. Potyka Sp. j. z siedzibą w 40-367 Katowice, 
Pl. Powstańców Śl. 6;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogól-
nodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Anna Nurczyńska-Zaporowska w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „MARPHARM” 
w 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 12A, w związ-
ku z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
przez przedsiębiorcę MARPHARM Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 42-500 Będzin, ul. Podskarpie 44;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniu-
jącą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego pro-
wadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej. 

3d. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kato-
wicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Książęca” w 40-596 Katowice, ul. Win-
centego Pola 14 w związku ze złożeniem wniosku 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez Bartłomieja Bojdylla, Kata-
rzynę Bojdylla;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie 
rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej 
apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym 
z wcześniejszych posiedzeń.

- „Apteka Mandragora” w 41-303 Dąbrowa Górni-
cza, ul. Wybickiego 7A, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Man-
dragora Sp. z o. o. z siedzibą w 43-600 Jaworzno, 
ul. Grunwaldzka 104;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie 
rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej 
apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym 
z wcześniejszych posiedzeń.

3e. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wydanie 
opinii zawierającej stwierdzenie rękojmi należyte-
go prowadzenia hurtowni przez kandydata na funk-
cję kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- dr n. farm. Mateusz Surma w hurtowni farmaceu-
tycznej w Katowicach, ul. Szopienicka w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie hurtowni farmaceutycznej złożonym przez 
„Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. z siedzibą w 40-
941 Katowice, ul. Rzepakowa 2;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3f. Pismo wyjaśniające Max-Pharma Sp. z o.o. 
i prośba o ponowne rozpatrzenie wniosku dotyczą-
cego wydania opinii na wniosek Śląskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kato-
wicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:
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- „Dr.Max” w 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszo-
wy 1B, w związku ze złożeniem wniosku o udziele-
nie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostęp-
nej przez przedsiębiorcę MAX-PHARMA Sp. z o.o. 
z siedzibą 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4;

W piśmie z 19.05.2017 r. wnioskodawca MAX-
-PHARMA Sp. z o.o. wskazał przesłanki do nie-
naruszania zakazu antykoncentracyjnego 1% ap-
tek zapisanego w art. 99 ust.3 p. 2 ustawy – Prawo 
Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2142). Po 
ponownym zbadaniu sprawy, Prezydium Rady SIA 
przyjęło te wyjaśnienia, gdyż jako organ samorządu 
nie ma możliwości dokładnej weryfikacji powiązań 
spółek zgodnie z treścią przepisu antykoncentra-
cyjnego art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy - Prawo farma-
ceutyczne. Kompetencja w tym zakresie należy do 
ŚWIF w Katowicach.

Biorąc po uwagę powyższe okoliczności Prezydium 
Rady SIA jednogłośnie postanowiło pozytywnie za-
opiniować wniosek.

3g. W dalszej kolejności opiniowano farmaceu-
tów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę 
nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką 
zawodową studentów VI roku kierunku farmacja 
Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM 
w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, 
które są wymagane od opiekunów Prezydium Rady 
Śląskiej Izby Aptekarskiej jednogłośnie podjęło na-
stępujące decyzje - zaopiniowało częściowo pozy-
tywnie przesłaną listę kandydatów na opiekunów ze 
względu na:

- zaległości w opłacie składek na rzecz Śląskiej 
Izby Aptekarskiej, co stanowi naruszenie podsta-
wowych obowiązków członków izby wobec samo-
rządu zgodnie z ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1496)

- brak wypełnienia obowiązku podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szko-
leniach ciągłych i zaliczanie odpowiedniej liczby 
szkoleń w okresach 5 letnich zgodnie z art. 89e 
ustawy Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2142) oraz przepisów wykonawczych.

Zdaniem Prezydium Rady SIA takie postępowanie 
jest podstawą do odmowy rekomendacji do opieki 
nad studentami lub absolwentami.

Mgr farm. … oraz mgr farm. … otrzymali negatyw-
ną opinię Prezydium Rady SIA, gdyż nie spełniają 
wymogu art. 2c pkt 4 ustawy o izbach aptekarskich, 
który mówi że „4. … Opiekun musi posiadać co 
najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub specjaliza-
cję z farmacji aptecznej lub szpitalnej.”
Zgodnie z Centralnym Rejestrem Farmaceutów mgr 
farm. … jest członkiem Okręgowej Izby Aptekar-
skiej w Krakowie, wobec powyższego Prezydium 
Rady SIA odstąpiło od wydania opinii.

Działając na podstawie art. 7 w związku z art. 29 
ustawy o izbach aptekarskich Prezydium Rady SIA 
wskazało, że nazwy aptek, w których ma być odby-
wany staż:
- „Apteka Tęczowa - Centrum Tanich Leków”
- „Apteka Główna - Centrum Niskich Cen”
- „Apteka Zdrowit Najtańsza Apteka w Regionie”

mogą naruszać zakaz reklamy aptek wynikający 
z art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. W związku 
z powyższym Prezydium Rady SIA Panu Prodzieka-
nowi pozostawiło decyzję w tym zakresie, mając na 
względzie punkt programu stażu „prawne, etyczne 
i administracyjne aspekty pracy farmaceuty”.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Podpisanie przez Prezydenta ustawy o zmianie 
ustawy Prawo farmaceutyczne.

Prezes SIA poinformował o prawdopodobnym ju-
trzejszym terminie publikacji łamach Rządowego 
Centrum Legislacji ustawy o zmianie ustawy Prawo 
farmaceutyczne, za którą biegnie 30 dniowy vacatio 
legis. Dyskusję przeniesiono na dalszy punkt obrad.

4b. Posiedzenie Prezydium NRA - Warszawa 
9.05.2017 r.

Omawianie niniejszego punktu obrad przeniesio-
no do punktu 4f. Jedną sprawę zaakcentował mgr 
Krzysztof Majka. Nadmienił, iż ostatecznie za-
mknięto sprawę składek, które były punktem spor-
nym pomiędzy SIA i NRA wynikającą z błędnego 
wyliczenia podstawy przez NRA. Udało się osią-
gnąć satysfakcjonującą ugodę pomiędzy stronami.

4c. II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu 
- Kraków 19-20.05.2017 r

W dniach 19-20 maja na torze Krakowskiego Klu-
bu Kajakowego przy ul. Kolnej 2, odbyły się przy 
udziale dwunastu ekip II Mistrzostwa Polski Far-
maceutów w Raftingu. Bardzo udana impreza spor-
towa, gdzie w miłym towarzystwie reprezentacja 
naszej izby z kapitanem Piotrem Brukiewiczem wy-
walczyła trzecie miejsce ustępując zwycięskiej dru-
żynie Hurtapu pod dowództwem Wiktora Napióry 
oraz na drugim miejscu załodze z olszyńskiej izby 
aptekarskiej kierowanej przez Romana Grzechnika.

Warto nadmienić, iż najlepsza załogę mieszaną do-
wodziła sama Pani Prezes NRA Elżbieta Piotrow-
ska-Rutkowska. Z tej samej izby łódzkiej wywodzi-
ła się zwycięska kobieca załoga, której kapitanem 
była Izabela Kromlowska.

4d. Posiedzenie Rady Śląskiego OWNFZ - 
19.05.2017 r.

Prezes SIA przekazał skrót informacji ze spotkania 
z Rady OW NFZ. Głównym tematem posiedzenia 
była kwestia ustalenia sieci placówek szpitalnych 
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objętych kontraktem od nowego roku. Dość istot-
ną kwestią dla aptek staje się w okresie przejścio-
wym zabezpieczenie środków na refundacje leków 
dla aptek. W tej chwili jest to osobny budżet rezer-
wowany w NFZ. Po jego likwidacji środki te będą 
prawdopodobnie dysponowane z pułapu samorzą-
dów wojewódzkich jednak sposób tego oraz kwota 
nie jest na ten moment doprecyzowana nawet w fa-
zie projektu co budzi pewien uzasadniony niepokój.

4e. 25-lecie OIA w Bielsku-Białej – 20.05.2017

W sobotę 20 maja 2017 r. delegacja SIA z osobie 
prezesa dr Piotra Brukiewicza oraz wiceprezesa 
mgr Andrzeja Bednarza brała udział w obchodach 
XXV-lecia Beskidzkiej Izby Aptekarskiej, które od-
były się w jej siedzibie.

Uroczyste spotkanie, na które przybyli prezesi oko-
licznych izb aptekarskich, przedstawiciele Nadzoru 
Farmaceutycznego oraz red. Wiktor Szukiel z „Cza-
sopisma Aptekarskiego”, prowadziła Prezes mgr 
Magdalena Baścik.

W trakcie spotkania zebrani usłyszeli prelekcję na 
temat historii izby, jej dokonaniach, a także wyróż-
niono zasłużonych członków samorządu oraz wrę-
czono Prawa Wykonywania Zawodu. Po części ofi-
cjalnej miała miejsce część artystyczna.

4f. Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej - War-
szawa 23.05.2017 r.

- korespondencja ws. Porozumienia z GIF

Prezes SIA przekazał informacje na temat posiedze-
nia NRA. Spotkanie rozpoczęło się od owacji ty-
czących podpisania ustawy przez Pana Prezydenta 
oraz finalizacji pracy, które kończy wytężony okres 
prac NRA. W tym miejscu Pani Prezes NRA po-
dziękowała wszystkim zaangażowanym w tę pracę 
osobom. Jak podała Pani Prezes nadchodzi czas 
przygotowania płynnego wejścia w życie zapisów 
ustawy pracy nad jej przestrzeganiem i oceną skut-
ków tej regulacji.

W trakcie dyskusji uwypuklono wiele pytań, które 
na pewno powstaną po zakończeniu 30 dniowego 
okresu vacatio legis nowej ustawy, na które w tym 
momencie nie ma odpowiedzi. Proponowano spo-
tkanie prawników wszystkich izb aptekarskich 
w Warszawie by znaleźć rozwiązanie, które będzie 
przesłane do wszystkich okręgowych izb. Postulo-
wano także spotkanie z regulatorem, by także pew-
ne wspólne rozwiązania wypracować do niejasnych 
sytuacji, które na pewno powstaną.

Prezes SIA przekazał przy okazji informację, iż na 
następnym spotkaniu Rady SIA będzie gościem dy-
rektor firmy IMS Stanisław Kasprzyk, który przy-
bliży w prezentacji aktualny obraz rynku apteczne-
go oraz złoży propozycję współpracy dla aptek.

Kolejnym tematem obrad było przyjęcie porozu-
mienia w sprawie zasad współdziałania w sprawach 
udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie ap-
teki oraz w temacie ustanawiania i zmiany kierow-
nika aptek czyli tzw. opiniowania. Punkt ten wraz 
z niedawno ukazanym wyrokiem NSA omówił Me-
cenas Krystian Szulc.

Ważną kwestią omawianą na obradach było ujedno-
licenie zagadnienia lat pracy magistra farmacji do 
objęcia funkcji kierownika pomiędzy wszystkimi 
okręgowymi izbami aptekarskimi. Stanowisko to 
opiera się na fakcie, iż ma to być okres w całości 
przepracowany, kiedy to kandydat świadczył pracę 
bez włączania w ten czas np. urlopu macierzyńskie-
go czy urlopu rehabilitacyjnego i innych. Więcej 
szczegółów będzie wkrótce podane w osobnym 
komunikacje i zamieszczone na stronach interneto-
wych izby.

4g. III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Far-
maceutów - FotoFarm. - termin nadsyłania prac do 
29.09.2017 r.

Prezes SIA zaprosił wszystkich chętnych do prze-
syłania prac na trzeci już konkurs fotograficzny – 
regulamin wkrótce zostanie zamieszczony na stro-
nach internetowych izby.

4h. V Konkurs Śląskiej Izby Aptekarskiej Nalewek 
Własnej Receptury - Katowice 2017 - 10.11.2017 r.

W kolejnym punkcie obrad Prezes SIA zaprosił 
chętnych do wzięcia udziału w już piątej edycji 
„Nalewki Własnej Receptury”- finał konkursu pla-
nowany jest na listopad. Wkrótce zostanie zamiesz-
czony regulamin konkursu na stronach izby.

4i. Prośba Sanprobi Sp. z o.o. o możliwość wydania 
publikacji „Kiedy i jak stosować probiotyki Sanpro-
bi” pod patronatem SIA.

Przewodniczący prezydium odczytał prośbę fir-
my Sanprobi o pomoc przy wydaniu publikacji 
kierowanej do wszystkich członków SIA - spra-
wę uszczegółowił kierownik biura mgr inż. Lech 
Wróblewski omawiając różne aspekty publikacji 
broszury. W toku dyskusji sprawę pomocy przy 
wydaniu publikacji przełożono do decyzji Rady na 
następnym jej spotkaniu.

5. Wolne głosy i wnioski.

- propozycja programu ubezpieczeniowego Eskulap

Przy udziale kierownika biura mgr inż. Lecha Wró-
blewskiego omówiono propozycję firmy Eskulap 
skierowaną do członków SIA. Zdecydowano, iż zo-
stanie ona skierowana do farmaceutów by każdy mógł 
wybrać dla siebie dogodną formę ubezpieczania.

- Konferencja - Samorząd Zawodowy Gwarantem 
Bezpieczeństwa Jednostki – Warszawa 2.06.2017 r.
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Prezes SIA odczytał zaproszenie do senatu RP na 
konferencje zorganizowaną przez Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Mazo-
wieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego. Na spotkanie wybiera się delegacja 
SFZZF w osobie dziekana izby adwokackiej Roma-
na Kusza oraz dr Piotra Brukiewicza.

- Prezes Piotr Brukiewicz zwrócił się z prośbą o uży-
czenie sali konferencyjnej w dniu 19.06.2017 r.  
na potrzeby katowickiego oddziału PTFarm. w celu 
przeprowadzenia walnego zebrania. Prezydium 
Rady SIA jednogłośnie zgodę wyraziło.

- mgr farm. Andrzej Bednarz zgłosił problem my-
słowickich aptek dotyczący realizacji recept przez 
MOPS w Mysłowicach w jednej aptece. Biuro SIA 
wystosuje pismo do Prezydenta Miasta Mysłowice 
w tej sprawie.

- W związku z licznymi telefonami mgr farm., dr 
Mikołaj Konstanty wniósł prośbę o organizację 
spotkania z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceu-
tycznym w kwestii wejścia w życie zmiany ustawy 
Prawo farmaceutyczne.

6. 18 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniu 17 kwietnia 2017 r. zakończo-
no ok. godz. 11.40.

Protokołował

Mgr farm. Jan Stasiczek

 
Protokół z obrad 19 posiedzenia  

Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej  
VII kadencji w dniu 6 czerwca 2017 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA 
dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.15. Zgod-
nie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 
18/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes 
SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia dla 
ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu ze-
branych i stwierdzeniu prawomocności obrad, pro-
wadzący posiedzenie zaproponował porządek obrad. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 18 po-
siedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 9.05.2017 r.

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

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

- mgr farm. Grzegorz Skrzypczyk w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Super-Pharm” w 41-800 Za-
brze, Pl. Teatralny 14;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Anna Ślizankiewicz w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. 
"Górnicza" w 43-600 Jaworzno, ul. Gwarków 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Urszula Bulanowska w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Bracka” w 44-145 Pil-
chowice, ul. Damrota 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Marek Reimann w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Centrum Zdrowia” w 40-
709 Katowice, ul. Panewnicka 5;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Renata Kańtoch w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Natura” w 94-046 Łódź, 
ul. Armii Krajowej 35;O

kł
ad

ka
 p

ub
lik

ac
ji 

„K
ie

dy
 i 

ja
k 

st
os

ow
ać

 p
ro

bi
ot

yk
i S

an
pr

ob
i”



www.katowice.oia.pl72 APOTHECARIUS nr 47/2017

PROTOKOŁY

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Aneta Szuster w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-200 So-
snowiec, ul. Modrzejowska 26;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Magdalena Hrabia-Kocińska w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” 
w 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 44;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Anna Kupczak-Latacz w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Centrum Kościelna 1” 
w 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Kościelna 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Monika Kamińska-Siewiorek w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Pod Orłem-Na Sokoła” 
w 32-500 Chrzanów, ul. Sokoła 19;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika hur-
towni farmaceutycznej – wydanie zaświadczenia 
w związku ze zmianą na stanowisku kierownika 
hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Magdalena Czech w hurtowni farma-
ceutycznej ZARYS International Group Sp. z o.o. 
Sp. k. w 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Daria Wierczenko w hurtowni farma-
ceutycznej Farmbud Sp. z o.o. w 43-100 Tychy, ul. 
Murarska 28;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-
ki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki 
ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wy-
daniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek 
Śląskiego WIF w Katowicach:

- mgr farm. Krzysztof Rezner w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Pod Lwem” w 44-300 
Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 94A, w związku 
ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przed-
siębiorcę Apteka „Pod Lwem” Ryszard Rezner Sp. 
z o.o. z siedzibą w 44-200 Rybnik, ul. Jana III So-
bieskiego 4;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

- mgr farm. Anna Jędrszczyk w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Super-Pharm Apteka” w 41-800 
Zabrze, Plac Teatralny 12, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Super-
-Pharm Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 02-672 War-
szawa, ul. Domaniewska 39;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

W związku z niedawnym opiniowaniem kandydata 
na kierownika, mgr farm. nie była zaproszona na 
rozmowę z komisją opiniującą. Wniosek opiniowa-
no w związku ze zmianą lokalizacji apteki.

- mgr farm. Marta Wąsowicz w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Agafarmax” w 43-603 
Jaworzno, ul. Tysiąclecia 3, w związku ze złoże-
niem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę 
Apteka Agafarmax Agnieszka Smok-Wilisowska 
z siedzibą w 40-055 Katowice, ul. Księcia Józefa 
Poniatowskiego 14V/2;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogól-
nodostępnej na wniosek farmaceuty:
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- mgr farm. Małgorzata Chrzeszczyk w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 42-300 
Myszków, ul. Pułaskiego 6a, w związku z planowa-
nym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przed-
siębiorcę CITO Sp. z o.o. z siedzibą w 30-644 Kra-
ków, ul. Kamieńskiego 51;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego 
prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodo-
stępnej.

Ze względu na położenie apteki poza terenem dzia-
łania SIA, wniosek o wydanie opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostępnej rozpatrywany będzie w OIA w Często-
chowie.

- mgr farm. Barbara Kulpińska w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Rodzinna” w 41-506 
Chorzów, ul. Graniczna 88, w związku z planowa-
nym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przed-
siębiorcę Brzezina Sp. J. z siedzibą w 40-881 Kato-
wice, ul. Chrobrego 29;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego 
prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodo-
stępnej.

Mgr farm. Barbara Kulpińska nie była zapraszana 
na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funk-
cję kierownika w tej aptece od 2013 r. Wniosek opi-
niowano ze względu na zmianę zezwoleniobiorcy.

- mgr farm. Paweł Wontek w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Na Rogu” w 41-200 Sosnowiec, ul. 
Sobieskiego 21, w związku z planowanym złoże-
niem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę 
Apteka Wontek S.J. z siedzibą w 42-500 Będzin, ul. 
Partyzantów 8a;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego 
prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodo-
stępnej.

Mgr farm. Paweł Wontek nie był zapraszany na 
rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję 
kierownika w tej aptece od 2015 r. Wniosek opinio-
wano ze względu na zmianę zezwoleniobiorcy.

- mgr farm. Tomasz Płonka w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka 4 Pory Roku” w 43-600 
Jaworzno, ul. Mickiewicza 19, w związku z plano-
wanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwole-
nia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez 
przedsiębiorcę BWK-FARM Sp. z o.o. z siedzibą 
w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 229 B;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, większością głosów przy jednym głosie 
wstrzymującym udzielono rękojmi należytego pro-
wadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

Mgr farm. Tomasz Płonka nie był zapraszany na 
rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję 
kierownika w tej aptece od 05/2017 r. Wniosek opi-
niowano ze względu na zmianę zezwoleniobiorcy.

3e. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kato-
wicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Nova Sieciowa” w 41-100 Siemianowice 
Śląskie, ul. Okrężna 19, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Far-
macja i My E. Siwy-Kamińska spółka jawna z sie-
dzibą w 41-506 Chorzów, ul. Ks. J. Czempiela 8;

Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowa-
ła wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wy-
dania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek 
farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi 
należytego prowadzenia nowopowstającej apteki 
ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcze-
śniejszych posiedzeń.

- „Pod Różami-Wojska Polskiego” Centrum Farma-
ceutyczne w 47-400 Racibórz, ul. Wojska Polskiego 
15/11, w związku ze złożeniem wniosku o udziele-
nie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej przez przedsiębiorcę Malaya Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 47-400 Racibórz, ul. Mickiewicza 18/6;

Rada SIA większością głosów, przy jednym gło-
sie „przeciw” pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii 
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie 
ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty 
o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego pro-
wadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej 
zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posie-
dzeń.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że jest to 10 apte-
ka tego przedsiębiorcy na terenie miasta Raciborza, 
gdzie ogólna liczba aptek w tym mieście wynosi 24.

- „Apteka Super Nowa” w 41-922 Radzionków, 
ul. Szymały 1a, w związku ze złożeniem wniosku 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę MEDIX Sp. 
z o.o. z siedzibą w 83-110 Tczew, ul. Jodłowa 13a;

Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowa-
ła wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
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Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wy-
dania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek 
farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi 
należytego prowadzenia nowopowstającej apteki 
ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcze-
śniejszych posiedzeń.

- „MARPHARM” w 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 
12A, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
przez przedsiębiorcę MARPHARM Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 42-500 Będzin, ul. Podskarpie 44;

Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopiniowa-
ła wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego w Katowicach dotyczący wy-
dania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek 
farmaceuty o wydanie opinii w sprawie rękojmi 
należytego prowadzenia nowopowstającej apteki 
ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym z wcze-
śniejszych posiedzeń.

- „Apteka Dobrych Rad” w 42-582 Rogoźnik, ul. 
Kościuszki 220B, w związku ze złożeniem wnio-
sku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Primus-Farm 
Frączek & Wypiór Sp. J. z siedzibą w 42-470 Bru-
dzowice, ul. Szkolna 12;

Rada SIA większością głosów przy dwóch głosach 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego w Katowicach dotyczący wydania opinii 
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie 
ww. apteki ogólnodostępnej. Wniosek farmaceuty 
o wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego pro-
wadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej 
zaopiniowano na jednym z wcześniejszych posie-
dzeń.

Jednocześnie Rada SIA negatywnie oceniła zapro-
ponowaną przez zezwoleniobiorcę nazwę apteki 
„Apteka Dobrych Rad” ze względu na niezgodność 
z obowiązującym prawem nazwy apteki.

Art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne w brzmie-
niu obowiązującym od 01.01.2012 r. zakazuje 
wszelkiej reklamy aptek (Dz.U. 2016 poz.1496), co 
uzasadnia negatywne stanowisko Rady SIA w tej 
kwestii.

Stanowisko takie prezentują zarówno organy Ad-
ministracji Państwowej (pismo M. Zdrowia MZ-
-PLO-024-15186-1/DR/12 z dnia 31.05.2012 r.), 
jak też organy samorządu aptekarskiego, a ostatnio 
sądy administracyjne (VI SA/Wa 456/16 - Wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 22.09.2016 r.). W uza-
sadnieniu wyroku WSA w Warszawie wskazał „Sąd 
w niniejszym składzie podziela zatem utrwalony 
pogląd - aktualny na gruncie art. 94a cyt. ustawy - 

zawarty w wyrokach WSA w Warszawie z dnia 17 
grudnia 2007 r., VII SA/Wa 1707/07, z dnia 6 mar-
ca 2008 r., VII SA/Wa 2216/07, czy też w wyroku 
z dnia 14 maja 2008 r. VII SA/Wa 2215/07, a także 
w wyroku z dnia 20 września 2010 r., VI SA/Wa 
838/10, stanowiący, że za reklamę działalności apte-
ki należy uznać każde działanie, skierowane do pu-
blicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i me-
tody jego przeprowadzenia oraz środków użytych 
do jego realizacji, jeżeli jego celem jest zwiększenie 
sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych oferowanych w danej aptece.” W ocenie 
Rady SIA nazwa „Apteka Dobrych Rad” niezgodna 
jest ze wskazanym zapisem art. 94a ustawy Prawo 
farmaceutyczne oraz w sposób niedozwolony suge-
ruje, że ta apteka będzie oferowała „dobre rady”, 
a pozostałe apteki tego nie czynią. Wskazując na 
powyższe Rada SIA wyraziła pogląd, że nazwa taka 
jest sprzeczna z prawem i nie powinna zostać zare-
jestrowana przez WIF w Katowicach, jako nazwa 
apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie art. 94a 
prawa farmaceutycznego w dniu 1.01.2012 r.

3f. Prośba ŚlWIF w Katowicach o wydanie opinii 
w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
dla farmaceutki, która została ukarana karą upo-
mnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Kato-
wicach.

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach uznał 
mgr farm. … za winną zarzucanego jej przewinie-
nia zawodowego polegającego na niewywiązywa-
niu się z obowiązku szkoleniowego, polegającego 
na uzyskaniu 100 punktów edukacyjnych za udział 
w wybranych formach ciągłych szkoleń w danym 
okresie rozliczeniowym i ukarał karą upomnienia. 
Pomimo prawomocnego ukarania mgr farm. przez 
Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach, biorąc 
pod uwagę okoliczności sprawy oraz zważywszy 
na fakt, że mgr farm. uzupełniła w biurze izby bra-
kujące punkty edukacyjne, a co za tym idzie ustały 
przyczyny ukarania, Rada SIA jednogłośnie posta-
nowiła uznać, że mgr farm. daję rękojmię należyte-
go prowadzenia apteki ogólnodostępnej …

3g. Opiniowanie listy farmaceutów – opiekunów, 
którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomo-
wą sześciomiesięczną praktyką zawodową studen-
tów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farma-
ceutycznego na wniosek SUM w Katowicach – cd. 
sprawy

W związku ze złożonymi przez kandydatów na 
opiekunów wyjaśnieniami i ponownym rozpatrze-
niu sprawy, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowa-
no farmaceutów, gdyż ustały powody, dla których 
wcześniej wstrzymano się od wydania opinii.

3h. Następnie jednogłośnie pozytywnie zaopinio-
wano farmaceutę – opiekuna, który ma sprawować 
opiekę nad przeddyplomową sześciomiesięczną 
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praktyką zawodową studentów VI roku kierunku 
farmacja Wydziału Farmaceutycznego – na wnio-
sek ŚUM Katowice.

Mgr farm. Katarzyna Mierzwa spełnia wszystkie 
wymagania opiekuna stażysty, wobec powyższego 
Rada SIA nie wniosła zastrzeżeń i jednogłośnie wy-
dała opinie pozytywną.

3i. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych działających na terenie Bytomia, wobec 
powyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie za-
opiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA jednogłośnie pozytywnie przyjęła ter-
miny kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium 
SIA, z możliwością w okresie wakacyjnym zwo-
łania zamiennie tylko posiedzeń Prezydium Rady 
SIA: 04.07 – R, 25-07 – P (3 tyg. przerwy, okres 
urlopowy), 8-08 – R, 22-08 – P, 6-09 – R, 19-09 – P.

4b. Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w spra-
wie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego Aptekarzy SIA w Katowicach 
w 2017 r.

Zjazd odbędzie się w dniu 18.11.2017 roku w Hote-
lu Szafran w Czeladzi, ul. Będzińska 82.

Zobowiązano również Prezesa SIA oraz biuro izby 
do opracowania programu zjazdu i przedstawienia 
Członkom Rady SIA do 29.09.2017 r. oraz przesła-
nia zawiadomień do delegatów wraz z programem 
zjazdu i wynikami finansowymi izby z zachowa-
niem terminów wynikających z par. 1 p. 3 regulami-
nu (14 dni przed terminem zjazdu + 7 dni na obrót 
pocztowy).

4c. Do Rady SIA wpłynął wniosek o zapomogę fi-
nansową. Po wnikliwym rozpatrzeniu przez komisję 
ds. Socjalno-Bytowych wniosku złożonego przez 
mgr farm. …, Rada SIA postanawia udzielić wnio-
skodawczyni bezzwrotnej zapomogi finansowej 
… Izba posiada konto, na którym gromadzone są 
fundusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trud-
nych sytuacjach życiowych. W dniu 12.05.2017 r. 
do biura SIA wpłynął wniosek mgr farm. o udzie-
lenie zapomogi finansowej w związku z trudną 
sytuacją materialną związaną z wydatkami na le-
czenie. Wniosek został uzupełniony dokumentami 
otrzymanymi w dniu 2.06.2017 r. potwierdzającymi 
wskazaną przez Panią magister sytuację.

4d. Nowe zasady obliczania stażu pracy niezbęd-
nego do wykonywania funkcji kierownika apteki 
w związku ze Stanowiskiem Nr VII/1/2017 z dnia 
23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej 

w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo far-
maceutyczne.

W związku ze Stanowiskiem Nr VII/1/2017 z dnia 
23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej 
w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 
88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2142 
z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy nie-
zbędnego do wykonywania funkcji kierownika ap-
teki, na podstawie art. 1 ustawy o izbach aptekar-
skich, Rada SIA po zapoznaniu się z prawomocnym 
orzeczeniem WSA w Warszawie s. akt VI SA/WA 
1389/07 oraz mając na względzie cel przepisu art. 
88 ust.2 ustawy – Prawo farmaceutyczne, jakim jest 
zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa w korzy-
staniu z usług apteki, większością głosów przy 3 
głosach „wstrzymujących” oraz 1 „przeciw” uzna-
ła, że przedstawione stanowisko NRA jako mające 
na celu interes pacjentów oraz ich bezpieczeństwo 
jest w pełni zasadne. Powołany prawomocny wyrok 
WSA w Warszawie uzasadnia wprowadzenie poniż-
szych kryteriów zaliczania okresów wykonywania 
zawodu do stażu do nabycia uprawnień kierowania 
apteką ogólnodostępną. Stanowisko Rady obowią-
zuje od dnia jego podjęcia tj. 06.06.2017 r.

Zasady zaliczania 5 lub 3 lat wykonywania zawodu 
farmaceuty w aptece uprawniające do uzyskania pra-
wa kierowania apteką przedstawiają się następująco:

Do 5 lub 3 letniego stażu pracy w aptece, o którym 
mowa w art. 88 ust 2 ustawy Prawo farmaceutyczne 
zalicza się:

1. Okres wykonywania zawodu w aptece w pełnym 
wymiarze czasu pracy zgodnie z przepisami Kodek-
su pracy (w tym urlop wypoczynkowy).

2. Okres wykonywania zawodu w aptece na pod-
stawie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia), 
pod warunkiem przedłożenia dokumentów, z któ-
rych będzie wynikała ilość przepracowanych go-
dzin.

3. Okres otrzymywania wynagrodzenia przewidzia-
nego w art. 92 Kodeksu pracy (wynagrodzenie za 
czas choroby do 33 dni w roku kalendarzowym).

Pozostałe przerwy w wykonywaniu czynności za-
wodowych nie są zaliczane do stażu pracy niezbęd-
nego do uzyskania rękojmi należytego prowadzenia 
apteki na stanowisku kierownika apteki.

Informacja niezwłocznie zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej izby.

4e. Spotkanie z przedstawicielem firmy IMS. 
Przedstawiciel określił sytuację na rynku aptek oraz 
przedstawił narzędzia IMS wspomagające pracę ap-
tek.
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4f. Umowy aptek z hurtowniami. Zaproszeni zosta-
li farmaceuci, którzy podpisali umowę z hurtownią 
wchodząc w organizowany przez nią program i pod-
pisując umowę na 5 lat. Umowa ta w ocenie mec.  
K. Szulca była jednostronna i krzywdząca drugą 
stronę. Zapisane kary umowne dotyczyły tylko ap-
teki. Po wypowiedzeniu umowy przez aptekę przy-
jechał przedstawiciel hurtowni okleić okna w kolo-
rach wizualizacji programu. Mec. Krystian Szulc 
zarekomendował udzielenie pomocy przez Radę, 
bo takie praktyki mogą się powtarzać i powiedział, 
że może zająć się tym tematem. Mgr Krzysztof 
Majka dodał, że jego zdaniem taka umowa zawiera 
błędy formalne i nie powinna być podpisana i za-
stanawia się jak doszło do jej zawarcia. Zaproszeni 
odpowiedzieli, że był to warunek przystąpienia do 
programu; alternatywą było przyjmowanie pakie-
tów produktów, które są trudne do sprzedania. Dr 
Mikołaj Konstanty przychylił się do propozycji 
mec. K. Szulca potwierdzając, że obecnie aptece 
indywidualnej może być trudno bez dodatkowe-
go wsparcia i takie sytuacje mogą wynikać coraz 
częściej. Zaproponował poinformowanie hurtowni 
o nadzorze nad ich umowami z aptekami.

4g. Do izby wpłynęły celem wykonania orzeczenia 
OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. … i mgr 
farm. … karą nagany. Rada zapoznała się z orze-
czeniami OSA, które zgodnie z procedurą zostaną 
przesłane do NIA oraz Wojewody Śląskiego, który 
przekaże sprawę do Śląskiego WIF.

4h. Konferencja „Samorząd Zawodowy Gwarantem 
Bezpieczeństwa Jednostki” - Warszawa 2.06.2017 r. 
Śląskie forum zawodów zaufania publicznego w se-
nacie reprezentował prezes dr Piotr Brukiewicz. 
Organizatorem był senat z forum mazowieckim. 
W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób. 
Spotkania odbywają się cyklicznie. Senat wykazu-
je zrozumienie zagadnień podejmowanych przez 
forum zawodów zaufania publicznego, rozumiejąc 
ich wyjątkowość. Odbyła się dyskusja, przedsta-
wiane były referaty, a SIA wraz z SIL przedstawiły 
obecne prace w wersji elektronicznej. Śląskie Fo-
rum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
zostało powołane 27 kwietnia 2016 r. z inicjatywy 
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowi-
cach dr n.med. Jacka Kozakiewicza przy wsparciu 
Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych r.pr. 
Ryszarda Ostrowskiego i ówczesnego Dziekana 
Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Jerzego Pio-
niora. Forum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, 
poglądów i doświadczeń związanych z działalno-
ścią zawodów zaufania publicznego. Każdy z nich 
ma swoje oparcie w Konstytucji (art. 17) i odgry-
wa ważną rolę w otaczającej nas rzeczywistości. 
Przedstawiciele tych zawodów wykonują zadania 
o szczególnym charakterze z punktu widzenia spo-
łeczeństwa. Podobne projekty, związane z funk-
cjonowaniem zrzeszeń samorządów zawodowych,  

zostały zainicjowane na poziomie krajowym, 
a także na obszarze województwa mazowieckiego 
i łódzkiego.

27 kwietnia 2016 r. Porozumienie podpisali przed-
stawiciele 15 organizacji samorządów zawodowych 
z terenu województwa śląskiego:

Beskidzka Izba Lekarska, Izba Adwokacka w Kato-
wicach, Izba Komornicza w Katowicach, Izba No-
tarialna w Katowicach, Okręg Śląski Polskiej Izby 
Rzeczników Patentowych, Okręgowa Izba Lekar-
ska w Częstochowie, Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, Okręgowa Izba Radców 
Prawnych

Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Re-
widentów w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska, 
Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Lekarsko-Wete-
rynaryjna, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa, Śląska Okręgowa Izba Architektów RP, 
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatko-
wych.

Do grona 15 organizacji samorządów zawodowych, 
które w kwietniu 2016 r. założyły Śląskie Forum 
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 27 
września 2016 roku uroczyście dołączyły 4 kolejne:

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska, Beskidzka 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Często-
chowska Okręgowa Izba Aptekarska, Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego to 19 organizacji samorządów za-
wodowych, które w ważnych dla siebie sprawach 
mówią jednym głosem i wzajemnie się wspierają. 
Powołanie Forum niewątpliwie przyczynia się do 
wzmocnienia idei samorządności na terenie woje-
wództwa śląskiego i integracji przedstawicieli tych 
zawodów.

4i. Prezes poinformował, że 27.06.2017 r. odbędzie 
się kolejne V Spotkanie Śląskiego Forum Samorzą-
dów Zawodów Zaufania Publicznego.

4j. Propozycja objęcia patronatem plebiscytu Grand 
Prix Farmacji.

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej po zapoznaniu się 
z propozycją postanowiła nie obejmować patro-
natem Plebiscytu Grand Prix Farmacji. Zgodnie 
z ustawą o izbach aptekarskich (t.j. Dz. 2016 poz. 
1496 ze zm.) samorząd aptekarski nie jest powołany 
do promowania produktów leczniczych, a w szcze-
gólności ich oceny. W ocenie Rady SIA Plebiscyt 
Grand Prix Farmacji może mieć charakter marke-
tingowy. Zważywszy na ww. okoliczności, Rada 
Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach nie może 
objąć patronatem Plebiscytu.
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4k. Pismo epruf s.a. ws. propozycji spotkania 
z członkami SIA dotyczącego ubezpieczeń leko-
wych. Firma epruf przysłała pismo, w którym za-
chęca do organizacji spotkania z farmaceutami, 
w trakcie którego przedstawi wizję rynku firm 
oferujących ubezpieczenia lekowe. Prezes dr Piotr 
Brukiewicz zarekomendował zorganizowanie spo-
tkania, ponieważ warto być na bieżąco z tym, co 
dzieje się na rynku. Poza tym ubezpieczenia mogą 
stać się jednym ze sposobów finansowania opieki 
farmaceutycznej, co stało się jeszcze ważniejsze 
w świetle ostatnich informacji z ministerstwa, które 
nie zachęca do rozpoczynania programu pilotażo-
wego. Rada jednogłośnie zaakceptowała propozy-
cję organizacji spotkania.

4l. Prośba Sanprobi Sp. z o.o. o możliwość wydania 
publikacji „Kiedy i jak stosować probiotyki Sanpro-
bi” pod patronatem SIA – ciąg dalszy sprawy. Pre-
zes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że informacje 
z materiałów edukacyjnych firmy mogą posłużyć do 
stworzenia kursu w ramach szkoleń ciągłych. Rada 
zdecydowała się zapoznać z materiałami w wersji 
elektronicznej i ocenić ich przydatność jako narzę-
dzi edukacyjnych.

4ł. Nadzwyczajne Posiedzenie Naczelnej Rady 
Aptekarskiej odbędzie się Warszawa 9.06.2017 r. 
Dotyczyć będzie podjęcia uchwały zmieniającej 
obecną uchwałę NRA ws. wdrażania dyrektywy an-
tyfałszywkowej w Polsce. Dotychczasowa uchwa-
ła zezwalała jedynie na działanie na bazie funda-
cji; zostanie to zmienione na możliwość istnienia 
spółki. Odbędą się także rozmowy na temat ustawy 
Budy i jej konsekwencji.

4m. XII Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej Karkono-
sze – 27-28.05.2017 r. Prezes dr Piotr Brukiewicz 
podziękował mgr Tomaszowi Klocowi za kolejną 
doskonałą wycieczkę. Mgr Tomasz Kloc powie-
dział, że następny rajd odbędzie się we wrześniu. 
Zachęcał też do szybkiego rezerwowania miejsc po-
nieważ chętni zapisują się z całej Polski. Mgr An-
drzej Bednarz ze swej strony podziękował za zorga-
nizowanie rajdu przygotowanego doskonale z trasą 
wiodącą przez piękne widokowo okolice.

5. Wolne głosy i wnioski.

- komunikat Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia dotyczący raportowania danych 
przez podmioty uczestniczące w obrocie produkta-
mi leczniczymi. Pojawiła się propozycja przesunię-
cia wprowadzenia z 30 czerwca na 30 grudnia.

6. 19 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w dniu 6 czerwca 2017 r. zakończono ok. godz. 
13.00.

Protokołował

Mgr farm. Michał Rzepczyk

 
Protokół z obrad 19 posiedzenia  

Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej  
VII kadencji w dniu 20 czerwca 2017 r.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył Pre-
zes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 
9.15. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu 
obecnych było 10 z 15 osób. Na podstawie listy 
obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność ob-
rad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla ważności 
podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych 
i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący 
posiedzenie zaproponował porządek obrad. Porzą-
dek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

2. Przyjęcie protokołu z 18 posiedzenia Prezydium 
Rady ŚIA VII kadencji w dniu 24 maja 2017 r.

Do punktu 4b została wniesiona drobna poprawka 
przez mgra farm. Krzysztofa Majkę - przyjęta przez 
Prezydium Rady SIA jednogłośnie, jak również do 
punktu 4f przez dra n. farm. Mikołaja Konstantego 
- przyjęta przez Prezydium Rady SIA także jedno-
głośnie.

Następnie jednogłośnie przyjęto protokół z 18 po-
siedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji w dniu 
24 maja 2017 r.

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

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

- mgr farm. Marta Malik w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka 10” w 43-143 Lędziny, ul. Lę-
dzińska 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Sylwia Karwath w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Damian IV” w 44-335 Jastrzębie 
Zdrój, ul. Heleny Marusarzówny 21;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- dr n. farm. Katarzyna Szarwiło w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Super-Pharm Apteka” w 43-
300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5/165;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.
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- mgr farm. Magdalena Kończk-Łabas w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Super-Pharm Apteka” 
w 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 315;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Beata Murzyn w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Super-Pharm Apteka” w 45-018 Opo-
le, ul. Krakowska 45/47;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- dr n. farm. Marzena Ucherek w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Melissa” w 44-280 Ry-
dułtowy, ul. K. Przerwy-Tetmajera 150;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Joanna Laskowska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Radosna” w 42-600 Tar-
nowskie Góry, ul. Rynek 13;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Grzegorz Banaś w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Uroda” w 31-346 Kraków, ul. 
Stawowa 61/16;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- dr n. farm. Radosław Balwierz w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Dobrych Rad” w 42-582 
Rogoźnik, ul. Tadeusza Kościuszki 220;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Kamil Gratel w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Zdrowit+” w 44-200 Rybnik, ul. 
Rynek 8;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Marcin Gajda w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Zdrowit+” w 40-707 Katowi-
ce, ul. Franciszkańska 1;

 Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki 
- wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na 
stanowisku kierownika apteki szpitalnej:

- mgr farm. Małgorzata Lisok-Krok w aptece szpi-
talnej MEGREZ Sp. z o.o. w 43-100 Tychy, ul. Edu-
kacji 102;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Anna Żuk w aptece szpitalnej Szpitala 
MSWiA w 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię 
należytego prowadzenia apteki do 30.06.2017 r., 
wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
w związku z upływem terminu rękojmi:

- mgr farm. Barbara Dylska-Olszańska w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka na Piłsudskie-
go”

w 44-100 Gliwice, pl. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go 4;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie 
jednogłośnie. Rękojmi udzielono warunkowo do 
30.06.2018 r. Biorąc pod uwagę okoliczności spra-
wy Prezydium Rady SIA postanowiło czasowo 
udzielić rękojmi należytego prowadzenia apteki 
ogólnodostępnej w 44-100 Gliwice, pl. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 4 do dnia 30.06.2018 r., jedno-
cześnie zobowiązując uczestniczkę postępowania 
do spłacania składek zaległych zgodnie z uznaniem 
długu oraz opłacania bieżących składek w wysoko-
ści 40,00 zł miesięcznie pod rygorem utraty rękojmi 
należytego prowadzenia apteki z dniem 1.07.2018 r.

- mgr farm. Monika Kosmala w aptece ogólnodo-
stępnej 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 5;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie 
jednogłośnie. Rękojmi udzielono warunkowo do 
30.09.2017 r. Biorąc pod uwagę okoliczności spra-
wy Prezydium Rady SIA postanowiło czasowo 
udzielić rękojmi należytego prowadzenia apteki 
ogólnodostępnej w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 
Kościuszki 5 do dnia 30.09.2017 r., jednocześnie 
zobowiązując uczestniczkę postępowania do spła-
cania składek zaległych zgodnie z uznaniem dłu-
gu oraz opłacania bieżących składek w wysokości 
40,00 zł miesięcznie pod rygorem utraty rękojmi 
należytego prowadzenia apteki z dniem 1.10.2017 r.
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3d. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-
ki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki 
ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wy-
daniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego w Katowicach:

- mgr farm. Janocha Małgorzata w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Pharmakon” w 41-806 Zabrze, 
ul. Wolności 502, w związku ze złożeniem wnio-
sku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Farmpartner 
Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w 41-800 
Zabrze, ul. Karola Miarki 7;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

- mgr farm. Anna Kudela w aptece ogólnodostęp-
nej w 42-440 Ogrodzieniec, ul. Plac Wolności 17, 
w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
przez przedsiębiorcę Zdrowe Ceny Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 32-005 Niepołomice, ul. Rynek 15

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

- mgr farm. Magdalena Banaczek-Bugaj w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka B&B” w 41-818 
Zabrze, ul. Galileusza 10, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apte-
ka B&B Magdalena Banaczek-Bugaj Spółka jawna 
z siedzibą w 41-818 Zabrze, ul. Galileusza 10;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

- mgr farm. Beata Skotniczna-Janecka w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” 
w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 

34, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
przez przedsiębiorcę World Pharm Jargan-Szklorz 
spółka jawna z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. 3 
Maja 13;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, większością głosów przy jednym głosie 
wstrzymującym udzielono rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki, jak również większością głosów 
przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie 
zaopiniowano wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej.

- mgr farm. Anna Orbaczewska-Andrzejewska 
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Głów-
na” w 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 11, w związku 
z planowanym złożeniem wniosku o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostęp-
nej przez przedsiębiorcę Farmacja Opole Sp. z o.o. 
z siedzibą w 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 11;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

Mgr farm. Anna Orbaczewska-Andrzejewska nie 
była zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, 
gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od maja 
2016 r. Wniosek opiniowano ze względu na zmianę 
zezwoleniobiorcy.

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogól-
nodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Jakub Wilczok w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „ISOFARM” w 32-410 Dobczyce, ul. 
Zarabie 6j, w związku z planowanym złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę ISO-
FARM Sp. z o.o. z siedzibą w 41-300 Dąbrowa 
Górnicza, ul. Ludowa 7;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego 
prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodo-
stępnej. Apteka znajduje się na terenie Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Krakowie.

- mgr farm. Agnieszka Zajdel w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Zdrój przy Biedron-
ce” w 43-410 Zebrzydowice, ul. Jutrzenki 2C 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na  
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prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przed-
siębiorcę Apteki Zdrojowe Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w 44-330 Jastrzębie 
Zdrój, ul. Mikołaja Witczaka 2;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego 
prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodo-
stępnej. Apteka znajduje się na terenie Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Bielsku-Białej,

- mgr farm. Maria Wodarz w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Dr.Max” w 41-100 Siemianowice 
Śląskie, ul. Śląska 15, w związku z planowanym 
złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsię-
biorcę Max-Pharma Sp. z. o.o. z siedzibą w 40-048 
Katowice, ul. Kościuszki 25/4;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego 
prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodo-
stępnej.

3e. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego WIF 
w Katowicach,

w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Rodzinna” w 41-506 Chorzów, ul. 
Graniczna 88, w związku ze złożeniem wniosku 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Brzezina Sp. 
J. z siedzibą w 40-881 Katowice, ul. Chrobrego 29;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie 
rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej 
apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym 
z wcześniejszych posiedzeń.

- „Apteka 4 Pory Roku” w 43-600 Jaworzno, ul. 
Mickiewicza 19, w związku ze złożeniem wnio-
sku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę BWK-FARM 
Sp. z o.o. z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Grun-
waldzka 229 B;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie 
rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej 
apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym 
z wcześniejszych posiedzeń.

- „Apteka Zielona” w 47-480 Pietrowice Wielkie, 
ul. 1 Maja 15a, w związku ze złożeniem wniosku 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Podłowscy 
Spółka Jawna z siedzibą w 48-130 Kietrz, ul. Woj-
ska Polskiego 1D;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Kandydatem na kierownika jest mgr farm. Przemy-
sław Podłowski – członek OIA w Opolu.

- „Apteka Rodzinna” w 42-400 Zawiercie, ul. Po-
wstańców Śląskich 15, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Panią 
Renatę Dyja z siedzibą w 42-400 Zawiercie, ul. Po-
wstańców Śląskich 15;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Kandydatem na kierownika jest mgr farm. Karina 
Hasan – członek OIA w Częstochowie.

- „Apteka Centrum” w 41-902 Bytom, ul. Aleja 
Legionów 10, w związku ze złożeniem wniosku 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Apteki Rado-
sne Franczyzna Spółka z o.o. z siedzibą w 41-902 
Bytom, ul. Piekarska 5;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Kandydatem na kierownika jest mgr farm. Ewa Cie-
ślak – członek OIA w Częstochowie.

- „Galen” w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Jana 
Pawła II 8A, w związku ze złożeniem wniosku 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę „GALEN” J. 
Talik, M. Stolarczyk Spółka Jawna z siedzibą w 30-
347 Kraków, ul. Kapelanka 56;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie negatywnie za-
opiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczą-
cy wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Na 
podstawie otrzymanego wniosku Prezydium Rady 
SIA nie może ocenić, czy apteka spełnia wymaga-
nia prawem przewidziane. Prezydium Rady SIA 
do dnia posiedzenia tj. 20.06.2017 r. nie uzyskało 
żadnych dodatkowych informacji od kandydata na 
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kierownika apteki tj. wniosku o wydanie rękojmi 
należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
zwierającego między innymi informacje, które po-
zwoliłyby dokonać merytorycznej oceny wniosku 
ŚlWIF. Po uzyskaniu od kandydata na kierownika 
apteki informacji niezbędnych, zgodnych z proce-
durą SIA będzie możliwe ponowne merytoryczne 
rozpoznanie sprawy po otrzymaniu nowego wnio-
sku ŚlWIF.

- „Niezapominajka dla całej rodziny” w 41-303 
Dąbrowa Górnicza, ul. Wybickiego 8, lokal U1, 
w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
przez Piotr Kosewski Sp. z o.o. z siedzibą w 41-215 
Sosnowiec, ul. Lucjana Szenwalda 17A przejęta 
przez Insieme Sp. z o.o. z siedzibą w 31-261 Kra-
ków, ul. Rusznikarska 17;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie negatywnie za-
opiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczą-
cy wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Na 
podstawie otrzymanego wniosku Prezydium Rady 
SIA nie może ocenić, czy apteka spełnia wymaga-
nia prawem przewidziane. Prezydium Rady SIA 
do dnia posiedzenia tj. 20.06.2017 r. nie uzyskało 
żadnych dodatkowych informacji od kandydata na 
kierownika apteki tj. wniosku o wydanie rękojmi 
należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
zwierającego między innymi informacje, które po-
zwoliłyby dokonać merytorycznej oceny wniosku 
ŚlWIF. Po uzyskaniu od kandydata na kierownika 
apteki informacji niezbędnych, zgodnych z proce-
durą SIA będzie możliwe ponowne merytoryczne 
rozpoznanie sprawy po otrzymaniu nowego wnio-
sku ŚlWIF.

- „MARIA-PHARM” w 44-336 Jastrzębie-Zdrój, 
ul. Rostków dz. nr 695/63, 236/40, 259/40, 260/40, 
261/40, w związku ze złożeniem wniosku o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólno-
dostępnej przez przedsiębiorcę MARIA-PHARM 
Spółka z o.o. z siedzibą w 43-200 Pszczyna, ul. Ge-
nerała Hallera 13;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie negatywnie za-
opiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczą-
cy wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Na 
podstawie otrzymanego wniosku Prezydium Rady 
SIA nie może ocenić, czy apteka spełnia wymaga-
nia prawem przewidziane. Prezydium Rady SIA 
do dnia posiedzenia tj. 20.06.2017 r. nie uzyskało 
żadnych dodatkowych informacji od kandydata na 
kierownika apteki tj. wniosku o wydanie rękojmi 
należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
zwierającego między innymi informacje, które po-
zwoliłyby dokonać merytorycznej oceny wniosku 

ŚlWIF. Po uzyskaniu od kandydata na kierownika 
apteki informacji niezbędnych, zgodnych z proce-
durą SIA będzie możliwe ponowne merytoryczne 
rozpoznanie sprawy po otrzymaniu nowego wnio-
sku ŚlWIF.

Jednocześnie Śląska Izba Aptekarska wystąpi 
z wnioskiem z art. 31 kpa o dopuszczenie w toczą-
cym się postępowaniu administracyjnym.

- „Aptekum” w 40-124 Katowice, ul. Gustawa Mor-
cinka 17, w związku ze złożeniem wniosku o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej przez przedsiębiorcę AGMED Spółka z o.o. 
z siedzibą w 40-124 Katowice, ul. Gustawa Mor-
cinka 17;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Do biura SIA wpłynęły dokumenty pozwalające po-
zytywnie ocenić wniosek ŚlWIF.

- „Ziko Apteka” w 40-887 Katowice, ul. Ułańska 
8A, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
przez przedsiębiorcę Cito Sp. z o.o. z siedzibą w 30-
644 Kraków, ul. gen. Henryka Kamieńskiego 51;

W dniu posiedzenia wpłynęło pismo ŚlWIF o anu-
lowanie wniosku, wobec powyższego nie procedo-
wano ww. sprawy.

- „Apteka Blisko Ciebie” w 41-200 Sosnowiec, ul. 
Warszawska 18/ul. Modrzejowska 3, w związku ze 
złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsię-
biorcę World Pharm Jargan-Szklorz spółka jawna 
z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie negatywnie za-
opiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczą-
cy wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Na 
podstawie otrzymanego wniosku Prezydium Rady 
SIA nie może ocenić, czy apteka spełnia wymaga-
nia prawem przewidziane. Prezydium Rady SIA 
do dnia posiedzenia tj. 20.06.2017 r. nie uzyskało 
żadnych dodatkowych informacji od kandydata na 
kierownika apteki tj. wniosku o wydanie rękojmi 
należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
zwierającego między innymi informacje, które po-
zwoliłyby dokonać merytorycznej oceny wniosku 
ŚlWIF. Po uzyskaniu od kandydata na kierownika 
apteki informacji niezbędnych, zgodnych z proce-
durą SIA będzie możliwe ponowne merytoryczne 
rozpoznanie sprawy po otrzymaniu nowego wnio-
sku ŚlWIF.
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- „Apteka Św. Stanisława” w 44-266 Świerklany, 
ul. Boryńska 2, w związku ze złożeniem wniosku 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę ART.FARM 
Sp. z o.o. z siedzibą w 43-267 Suszec, ul. Bukowa 1;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie negatywnie za-
opiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczą-
cy wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Na 
podstawie otrzymanego wniosku Prezydium Rady 
SIA nie może ocenić, czy apteka spełnia wymaga-
nia prawem przewidziane. Prezydium Rady SIA 
do dnia posiedzenia tj. 20.06.2017 r. nie uzyskało 
żadnych dodatkowych informacji od kandydata na 
kierownika apteki tj. wniosku o wydanie rękojmi 
należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
zwierającego między innymi informacje, które po-
zwoliłyby dokonać merytorycznej oceny wniosku 
ŚlWIF. Po uzyskaniu od kandydata na kierownika 
apteki informacji niezbędnych, zgodnych z proce-
durą SIA będzie możliwe ponowne merytoryczne 
rozpoznanie sprawy po otrzymaniu nowego wnio-
sku ŚlWIF.

- „Niezapominajka dla całej rodziny” w 41-303 Dą-
browa Górnicza, ul. Wybickiego 4, w związku ze 
złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsię-
biorcę Gruper Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 31-038 
Kraków, ul. Starowiślna 1;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie negatywnie za-
opiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczą-
cy wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Na 
podstawie otrzymanego wniosku Prezydium Rady 
SIA nie może ocenić, czy apteka spełnia wymaga-
nia prawem przewidziane. Prezydium Rady SIA 
do dnia posiedzenia tj. 20.06.2017 r. nie uzyskało 
żadnych dodatkowych informacji od kandydata na 
kierownika apteki tj. wniosku o wydanie rękojmi 
należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
zwierającego między innymi informacje, które po-
zwoliłyby dokonać merytorycznej oceny wniosku 
ŚlWIF. Po uzyskaniu od kandydata na kierownika 
apteki informacji niezbędnych, zgodnych z proce-
durą SIA będzie możliwe ponowne merytoryczne 
rozpoznanie sprawy po otrzymaniu nowego wnio-
sku ŚlWIF.

3f. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów 
- opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad 
przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką za-
wodową studentów VI roku kierunku farmacja Wy-
działu Farmaceutycznego - na wniosek ŚUM w Ka-
towicach. Po przeanalizowaniu warunków, które 
są wymagane od opiekunów Prezydium Rady SIA 
udzieliło jednogłośnie zgody:

- mgr farm. Justyna Lubiszewska - Apteka „Rodzin-
na” w 41-703 Ruda Śląska, Pl. Niepodległości 5;

- mgr farm. Agnieszka Mastalska-Grabka - Apteka 
Ligocka” w 40-733 Katowice, ul. Poleska 4;

- mgr farm. Katarzyna Mierzwa - Apteka św. Barba-
ry w 44-190 Knurów, ul. Koziełka 8;

Mgr farm. Alicja Dragon nie jest Członkiem Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej, wobec powyższego Prezy-
dium Rady SIA odstąpiło od wydania opinii.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Nadzwyczajne Posiedzenie NRA – 9.06.2017 r.

Prezes Rady SIA dr Piotr Brukiewicz przedstawił 
w skrócie przebieg nadzwyczajnego posiedzenia 
NRA, którego głównym celem była konieczność 
podjęcia pilnej uchwały w ramach sposobu orga-
nizacji przedstawicielstwa NRA w ramach NMVO 
(Narodowy System Paszportyzacji Leków). Zbiegł 
się też ten fakt z nieoficjalną informacją o upadłości 
jednego z trzech kandydatów - firm wdrożeniowych 
ww. systemu.

W dalszej części przebiegu posiedzenia omawiano 
m.in.:

- sytuację na rynku w przed wejściem nowelizacji 
ustawy tzw. „AdA” ,
- omawiano temat współpracy z firmą Epruf 
w aspekcie szerszych działań włączających prywat-
ne firmy ubezpieczeniowe do finansowania pozabu-
dżetowych świadczeń zdrowotnych,
- poruszano tematykę pilotażu opieki farmaceutycz-
nej,
- rozmawiano o ukazaniu się za kilka dni (13.06.2017 r.)  
wyroku NSA w temacie 1%,
- ustalono kolejne daty obrad NRA.

4b. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała prośbę mgr farm. Anny Nasiek o wy-
danie duplikatu PWZ w związku z zagubieniem. 
Opłata za wydanie nowego dokumentu została 
wniesiona przez Panią magister.

4c. Walne Zebranie Członków Oddziału PTFarm. 
w Katowicach - 19.06.2017 r.

Wczoraj w godzinach popołudniowych w siedzibie 
SIA odbyło się Walne Zebranie Członków oddziału 
PTF w Katowicach. Celem zebrania było wybranie 
nowych władz. Na funkcję prezesa ZO PTFarm. 
w Katowicach została wybrana dotychczasowa 
wiceprezes oddziału PTF dr Grażyna Janikowska. 
W dalszej części spotkania wybrano m.in. grupę re-
prezentującą oddział katowicki na grudniowy zjazd 
krajowy, podczas którego będą wybierane władze 
centralne na nową kadencję. Celem przypomnienia 
- serdecznie zapraszamy na organizowany w dniach 
19-22.09.2017 r. w Krakowie XXIII Naukowy Zjazd 
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PTF - serdecznie zapraszamy! W tym miejscu także 
składamy serdecznie gratulacje nowej Pani Prezes 
dr Grażynie Janikowskiej oraz kierujemy słowa po-
dziękowania za owocną współpracę przez kilka ka-
dencji na ręce Pani dr Kazimierze Klementys.

4d. Śląskie Forum Samorządów Zawodowych Za-
ufania Publicznego - prezentacja „Doskonalenie 
Zawodowe”

Dołączono w tym punkcie i zaprezentowano popra-
wiony materiał pt. Doskonalenie Zawodowe, które 
było konsekwencją poprzedniego spotkania wol-
nych zawodów zrzeszonych w ramach ŚFSZZP.

4e. Prośba SIL w sprawie pisma dot. tworzenia 
koncepcji wystawy Muzeum Medycyny i Farmacji 
w Rybniku.

Do SIA trafiło pismo z SIL zachęcające do przystą-
pienia do prac nad podjęciem działań by stworzyć 
koncepcję wystawy Muzeum Medycyny i Farmacji 
w Rybniku. SIA niezwłocznie wydeleguje zespół 
kooperujący z tym zakresie z SIL.

5. Wolne głosy i wnioski.

- Rozliczenie finansowe VI Mistrzostw Polski OIA 
w Piłce Nożnej Halowej

Mgr Ewa Kłoda przybliżyła sprawę rozliczenia VI 
Mistrzostw Polski OIA w Piłce Nożnej Halowej, 
której organizatorem była SIA. Omówiono szcze-
góły rozliczeń, które już całkowicie spłynęły na 
konto SIA oraz przedstawiono dualizm spraw po-
datkowych. Jak wiemy za rok znów będzie nasza 
izba ponosiła trud organizacji takiej imprezy i wnio-
ski teraz wyciągnięte pomogą nam zoptymalizować 
następne działania organizacyjne.

- Prezydium Rady SIA jednogłośnie wyraziło zgodę 
na podpisanie umowy o dzieło z mgr farm. Alek-
sandrą Szymura za przygotowanie sprawozdania 
z międzynarodowego sympozjum naukowego pt. 
„Jak ograniczyć polipragmazję wśród osób star-
szych”, które odbyło się w Łodzi w dniu 29.05.2017 
r. Mgr farm. Aleksandra Szymura reprezentowała 
SIA na prośbę Prezesa Piotra Brukiewicza, który 
ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki 
służbowe nie mógł wziąć udziału w tym wydarze-
niu. Sprawozdanie ukaże się w najbliższym wyda-
niu czasopisma SIA „Apothecarius”. Za wykonanie 
wskazanych w umowie czynności Prezydium Rady 
SIA akceptuje wynagrodzenie w wysokości …

- W dniach 3-4.06.2017 r. odbyło się w Łodzi spo-
tkanie integracyjne, które obejmowało między in-
nymi spotkanie koleżeńskie, turniej DARTA (rzu-
canie lotek do tarczy) udział w rodzinnym pikniku 
integracyjnym członków OIA oraz udział w turnie-
ju tenisowym "Mazda-CUP".

W I Turnieju Tenisowym Farmaceutów udział wzię-
li: dr Piotr Brukiewicz, mgr Andrzej Bednarz, mgr 
Karolina Szczepanik, mgr Adam Folwarczny.

Prezydium Rady SIA jednogłośnie postanowiło po-
kryć koszty podróży dla uczestników Śląskiej Izby 
Aptekarskiej biorących udział w I Turnieju Teniso-
wym Farmaceutów w Łodzi, który organizowała 
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi oraz dofinanso-
wać część kosztów pobytu (noclegu) w kwocie …

- Projekt rekomendacji dla pacjentów - propozycja 
Śląskiej Izby Lekarskiej w ramach działań eduka-
cyjnych na rzecz zdrowia publicznego.

Przewodniczący prezydium przekazał informacje 
o nowej idei, która powstała wśród samorządu le-
karskiego by spisać zasady zachowania dobrego 
zdrowia, kierowane w stronę pacjenta. Zasady te ze-
brano jako tzw. „Niezbędne dla zdrowia” i skiero-
wano pod dyskusje do SIA. Po krótkim omówieniu 
przyjęto z małymi poprawkami powstały spis reguł.

- Wyroki ws. przekroczenia 1% w województwie

Prezes SIA przedstawił korzystny dla samorządu 
wyrok z 13.06.2017 r. odrzucający apelacje strony 
przeciwko wyrokowi WSA o sygnaturze VI SA/
WA399/15. W sprawie tej Dolnośląska Izba Apte-
karska pozytywnie oceniła decyzję dolnośląskiego 
WIF ws. odmowy wydania zezwolenia na 11-tą 
aptekę w tym województwie przedsiębiorcy, gdzie 
norma ilości dozwolonej na prowadzenie aptek jest 
10. Zebrani na prezydium przyjęli tą informację 
mając nadzieję, iż w końcu prawo będzie respek-
towane w całej rozciągłości przez podmioty (często 
powiązanych) łamiących prawo koncentracji aptek 
powyżej 1% w województwie.

Drugi ważny wyrok, jaki zapadł o sygnaturze VI/
SA/WA/2476/16 dotyka także kwestii koncentra-
cji aptek na kanwie połączenia dwóch podmiotów 
w spółkę, która po takim zabiegu przekracza mak-
symalną, dozwoloną prawem liczbę aptek w woje-
wództwie. Ważnym jest podnoszony argument, iż 
artykuł (494 Kodeksu Spółek handlowych) trak-
tujący w takim przypadku o przejściu wszystkich 
praw i obowiązków (w tym właśnie zezwolenia) 
ulega ograniczeniu z uwagi na art 99.3 Prawa far-
maceutycznego. Sprawa apelacji nie jest jeszcze 
znana jednak, jak widać po ww. wyrokach, sąd dąży 
do ukrócenia przez przedsiębiorców obchodzenia 
prawa i otwierania na potęgę nowych aptek wbrew 
przepisom.

- Informacja ws. wydania kolejnego biuletynu Apo-
thecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne

Mgr Lech Wróblewski poinformował zebranych 
o przekazanym w tym tygodniu do druku nowym 
wydaniu Apothecariusa. Z uwagi na wiele ważnych 
wydarzeń, które działy się w minionym półroczu 
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w tym XXV-lecie SIA, organizacja Ogólnopolskich 
Mistrzostw Farmaceutów w Piłce Halowej, praca 
z naszym periodykiem zeszła na dalszy plan i prak-
tycznie spowodowała wypadnięcie jednego nume-
ru. Mamy nadzieję, że częstotliwość wróci do nor-
my w następnych wydaniach.

- Karty sportowo-rekreacyjne FitProfit i FitSport

Mgr Lech Wróblewski wraz z mgr Krzysztofem 
Mańka przedstawili dwie propozycje podjęcia przez 
farmaceutów (oraz osób towarzyszących) akcesu do 
przeróżnych form aktywności sportowej (kilkaset 
punktów w całym kraju, ok. 290 obiektów na Ślą-
ska, w tym 30 w Sosnowcu, 60 w Katowicach itd.) 
w ramach karty FitProfit i Fitsport. Dalsze szcze-
góły będą sprawdzone i przedstawione na obradach 
najbliższej rady.

- Pismo NIA ws. wynagradzania pracowników me-
dycznych

Wiceprezes mgr Beatrycze Radlańska - Piątek od-
niosła się do pisma, które skierowało NIA w temacie 
wynagradzania pracowników medycznych w szpi-
talach. Podkreśliła, iż cel jest szczytny, jednak kwo-
ty podane w tym piśmie są dalekie od zaaprobowa-
nia. Niech to będzie przyczynkiem to zastanowienia 
się, jak duże są dysproporcje pomiędzy pracowni-
kami medycznymi, a farmaceutami w szpitalu oraz 
w jakich warunkach są oni zatrudniani.

- Informacje na temat przetwarzanych przesyłek 
w NFZ

Na gorąco dr Piotr Brukiewicz przedstawił bieżące 
problemy, z którymi stykają się apteki wysyłające 
zestawienia refundacyjne. W skrócie - kody błędów:

1.) 60503036 - „pro autore”, „pro familia” przy 
raportowaniu numeru umowy zaczynającej się od 
„98”- w tym przypadku apteka winna sprawozdać 
albo Regon lub ponownie numer PWZ lekarza,
2.) 3002 - brak kodu EAN na opakowaniach (kod 
ten nie jest konieczny do raportowania) - uznany za 
błąd wewnętrzny NFZ - ulega on właśnie poprawie-
niu,
3.) TRADIS - błąd braku ważnej umowy w trakcie 
realizacji recepty - też wewnętrzny błąd po stronie 
NFZ – nie wymaga korekt.

Więcej informacji w komunikacie na stronach izby. 
Ponadto została wystosowana kolejna korespon-
dencja w tej sprawie do ŚOW NFZ.

6. 19 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniu 20 czerwca 2017 r. zakończono 
ok. godz. 11.20.

Protokołowali:
Mgr farm. Jan Stasiczek, 

Mgr farm. Michał Rzepczyk

 
Protokół z obrad 20 posiedzenia  

Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej  
VII kadencji w dniu 4 lipca 2017 r.

1. W związku z brakiem quorum niezbędnego do 
przeprowadzenia posiedzenia Rady SIA, Prezes 
Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz poinformował 
zebranych, że zamiennie odbędzie się posiedzenie 
Prezydium Rady SIA. Prezes Rady SIA dr n. farm. 
Piotr Brukiewicz otworzył posiedzenie o godz. 9.15. 
Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych 
było 9 z 15 członków Prezydium oraz pozostali 
członkowie Rady SIA, którzy uczestniczyli w po-
siedzeniu z głosem doradczym. Na podstawie listy 
obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność ob-
rad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla ważności 
podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych 
i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący 
posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował po-
rządek obrad. Z porządku obrad wykreślono pkt. 2 
oraz pkt 4d, które będą procedowane na najbliższym 
posiedzeniu Rady SIA. Poprawki zostały przyjęte 
jednogłośnie, następnie porządek posiedzenia został 
przyjęty również jednogłośnie. 

2. Przyjęcie protokołu z 19 posiedzenia Rady ŚIA 
VII kadencji w dniu 6.06.2017 r. - nie procedowano.

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

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

- mgr farm. Aleksandra Sęk w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Centrum” w 43-438 Brenna, 
ul. Wyzwolenia 38B;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Anna Kurek-Deląg w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Rodzinna” w 41-506 
Chorzów, ul. Graniczna 88/3;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Agata Matczyńska w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Ziko” w 41-700 Ruda 
Śląska, ul. Zabrzańska 51;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.
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3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-
ki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki 
ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wy-
daniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek 
Śląskiego WIF w Katowicach:

- mgr farm. Anna Wrodarczyk w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Sąsiedzka” w 42-584 Do-
bieszowice, ul. Kościuszki 148, w związku ze zło-
żeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę 
Dylla Sp. z o.o. z siedzibą w 42-600 Tarnowskie 
Góry, ul. Szwedzka 2;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

- mgr farm. Edyta Milińska w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „ZIKO APTEKA” w 43-100 Tychy, ul. 
Stefana Grota-Roweckiego 53, w związku ze złoże-
niem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę 
CITO Sp. z o.o. z siedzibą w 30-644 Kraków, ul. 
Kamieńskiego 51;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

- mgr farm. Bartłomiej Stach w aptece ogólnodo-
stępnej o nawie „Apteka Agafarmax Mysłowice” 
w 41-412 Mysłowice, ul. Gen. Jerzego Ziętka 59, 
w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
przez przedsiębiorcę Apteka Agafarmax Agnieszka 
Smok-Wilisowska 40-055 Katowice, ul. Księdza 
Józefa Poniatowskiego 14V/2;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

- mgr farm. Eliza Gaik-Zaorska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Śląska” w 41-500 Świętochłowice,  

ul. Śląska 7B, w związku ze złożeniem wniosku 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Elizę Gaik-
-Zaorską zam. Katowice prowadzącą firmę FAR-
MED Eliza Gaik-Zaorska;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogól-
nodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Tomasz Kuś w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „APTEKA PEŁNA ZDROWIA” w 32-
220 Białka, przy drodze wojewódzkiej 957 dz. nr 
889/4, w związku z planowanym złożeniem wnio-
sku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Anna Joniec-
-Bieniek z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Budowla-
nych 75;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego 
prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodo-
stępnej. Lokalizacja apteki znajduje się poza zasię-
giem terytorialnym Śląskiej Izby Aptekarskiej.

- mgr farm. Joanna Bugaj w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Marpharm 2” w 41-300 Dąbrowa 
Górnicza, ul. 11 Listopada 24, w związku z plano-
wanym złożeniem wniosku o udzielenie zezwole-
nia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez 
przedsiębiorcę Marpharm Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w42-500 Będzin, ul. 
Podskarpie 44;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego 
prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodo-
stępnej.

- mgr farm. Karolina Grabińska w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Św. Stanisława” w 44-
266 Świerklany, ul. Boryńska 2, w związku ze zło-
żeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę 
ART.FARM Sp. z o.o. z siedzibą w 43-267 Suszec, 
ul. Bukowa 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego 
prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodo-
stępnej.
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- mgr farm. Magdalena Dziwak w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Niezapominajka dla całej rodzi-
ny” w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Wybickiego 
4, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
przez przedsiębiorcę Gruper Sp. z o.o. Sp. k. z sie-
dzibą w 31-038 Kraków, ul. Starowiślna 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego 
prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodo-
stępnej.

Jednocześnie do kandydata na kierownika zostanie 
wystosowane pismo z prośbą o złożenie stosownych 
wyjaśnień, gdyż z otrzymanych przez izbę informa-
cji wynika, że pod adresem w Dąbrowie Górniczej, 
ul. Wybickiego 4 znajduje się lokal, który na dzień 
dzisiejszy nie spełnia wymogów lokalu aptecznego.

3e. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kato-
wicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Dr.Max” w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Ślą-
ska 15, w związku ze złożeniem wniosku o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej przez przedsiębiorcę Max-Pharma Sp. z. 
o.o. z siedzibą w 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 
25/4;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie negatywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkie-
go Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach 
dotyczący wydania opinii w sprawie udzielenia 
zezwolenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodo-
stępnej. Z informacji posiadanych przez Śląską Izbę 
Aptekarską w Katowicach wynika, że we wskaza-
nej przez zezwoleniobiorcę lokalizacji tj. Siemia-
nowice Śląskie, ul. Śląska 15 znajduje się parking 
samochodowy. Zgodnie z art. 100 ust. 2 p.1 usta-
wy Prawo farmaceutyczne do wniosku o wydanie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
należy dołączyć tytuł prawny do pomieszczeń apte-
ki, jednak w związku ze wskazanymi wyżej dowo-
dami rozpatrywany przypadek nie spełnia tego wy-
mogu. Prezydium Rady SIA wskazało również, że 
w świetle obowiązujących przepisów nie jest możli-
we uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej o lokalu na niezabudowaną działkę. W ustawie 
wyraźnie napisano o opinii na lokal, a nie o opinii 
o nieruchomości. Ponadto, jak wynika z pisma jed-
nego z inspektorów sanitarnych nie opiniuje on nie-
gotowych obiektów na podstawie art. 3 p.3 ustawy 
z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz.U. 2015 poz. 1412 ze zm.). Opinia taka może 
być wydana tylko po „zakończeniu realizacji obiek-
tu i jego pełnym przygotowaniu do rozpoczęcia 
działalności.

Ponadto na podstawie art. 100 ust. 2 p. 4 ustawy 
Prawo farmaceutyczne, Prezydium Rady SIA wnosi 
o zwrot opiniowanego wniosku o udzielenie zezwo-
lenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jako 
niekompletnego.

Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie 
rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej 
apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym 
z wcześniejszych posiedzeń., jednak ze względu na 
nowe okoliczności biuro SIA wezwało Panią magi-
ster do złożenia stosownych wyjaśnień.

- „Apteka Dr. Optima” w 41-219 Sosnowiec, ul. 
Stefana Kisielewskiego 2, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Dr. 
Optima Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 03-197 War-
szawa, ul. Leszczynowa 14;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie 
rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej 
apteki ogólnodostępnej zaopiniowała Okręgowa 
Izba Aptekarska w Rzeszowie.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Prezes Rady SIA odczytał zebranym podzięko-
wania Wiktora Skworca Arcybiskupa Metropolity 
Katowickiego za dofinansowanie przez Radę SIA 
pielgrzymki chorych do Lourdes, które wpłynęły 
do biura SIA na ręce Prezesa Piotra Brukiewicza.

4b. Puchar Polski OIA w Piłce Nożnej - Łęczyca 
16.09.2017 r.

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
podjęło uchwałę w sprawie dofinansowania udzia-
łu drużyny piłkarskiej Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w Pucharze Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce 
Nożnej w Łęczycy w dniu 16 września 2017 r. w po-
staci zwrotu kosztów podróży drużyny do Łęczycy.

Jest to cykliczna impreza dla farmaceutów mająca 
na celu integrację środowiska aptekarskiego. Za-
wodnicy Śląskiej Izby Aptekarskiej będą reprezen-
tować aptekarzy ze Śląska. Uczestnicy imprezy na 
własny koszt pokryją część kosztów pobytu.

4c. Prośba Sanprobi Sp. z o.o. o możliwość wydania 
publikacji „Kiedy i jak stosować probiotyki Sanpro-
bi” pod patronatem SIA - cd. sprawy.

Członkowie Rady SIA zapoznali się z materiałami 
w wersji elektronicznej i ocenili ich przydatność, 
jako narzędzi edukacyjnych w ramach szkoleń cią-
głych, co pozwoliło podjąć decyzję i zaakceptować 
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propozycję firmy Sanprobi Sp. z o. o. dotyczącą 
możliwości wydania publikacji „Kiedy i jak stoso-
wać probiotyki Sanprobi” pod patronatem Śląskiej 
Izby Aptekarskiej w Katowicach. Decyzję podjęto 
jednogłośnie.

Dodatkowo za użyczenie logo SIA firma Sanprobi 
Sp. z o.o. zaoferowała kwotę …

4d. Przedstawienie wniosku o odznaczenie mgra 
farm. Edwarda Kaszy - nie procedowano.

4e. Prośbą o rozważenie możliwości dofinanso-
wania udziału dwóch studentek w XXIII Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Pre-
zydium Rady SIA po zapoznaniu się z wnioskiem 
jednogłośnie postanowiło dofinansować udział 
dwóch studentek - … - w XXIII Zjeździe Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, który odbędzie 
się w dniach 19-22 września 2017 r. w Krakowie 
w kwocie …

Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie 
przygotowanie publikacji bądź sprawozdania ze 
Zjazdu, które zamieszczone zostanie w biuletynie 
„Apothecarius”, a którego szczegóły zostaną omó-
wione w odrębnej korespondencji.

Wspomniane studentki aktywnie uczestniczą 
w przygotowaniu i opracowaniu danych, umoż-
liwiających realizację i rozpoczęcie działalności 
Projektu Opieki Farmaceutycznej, realizowanego 
przez Zespół Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowi-
cach oraz przez Zakład Farmacji Aptecznej Katedry 
Farmacji Stosowanej, Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Wsparcie przez Izbę uczestnictwa Pań ... 
w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego zaowocuje uzyskaniem doświadczenia pro-
centującego m.in. w przebiegu realizacji Projektu 
Opieki Farmaceutycznej.

4f. Informacja ws. podjętej przez Okręgową Radę 
Lekarską w Katowicach uchwale w sprawie przyję-
cia rekomendacji dla zdrowia.

Śląski samorząd lekarski przyjął dokument stano-
wiący niezbędne rekomendacje dla pacjentów w celu 
wzmocnienia społecznej świadomości i poczucia 
moralnego obowiązku dbania o własne zdrowie, któ-
ry będzie rozpowszechniany w ramach działań edu-
kacyjnych na rzecz zdrowia publicznego.

Prezydium Rady SIA jednogłośnie zaakceptowało 
i poparło treść uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Katowicach w sprawie przyjęcia rekomendacji 
dla zdrowia wraz z załącznikiem i postanowiło rów-
nież włączyć Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach 
w działania promujące inicjatywę poprzez m.in. 
upowszechnianie przyjętego uchwałą dokumentu.

Jednocześnie w trakcie dyskusji mgr farm. Krzysz-
tof Majka zaproponował opracowanie przez SIA 

dokumentu podobnego do „Karty praw lekarza” 
pod nazwą np. „Karta praw farmaceuty”. Byłby to 
dokument stworzony w oparciu o kodeks etyki ap-
tekarza, który można publikować, powiesić w apte-
ce lub dystrybuować do Pacjentów.

Prezes dr Piotr Brukiewicz poparł proces prosząc 
o wsparcie członków Rady. Pomysł dobrze wpisuje 
się w przygotowywany program opieki farmaceu-
tycznej i zostanie zgłoszony na posiedzeniu Naczel-
nej Izby Aptekarskiej.

Rekomendacje dla zdrowia po umieszczeniu w nich 
poprawek odnośnie do umieszczenia słowa „farma-
ceuta” w kilku punktach, zostały przyjęte jednogło-
śnie pozytywnie.

4g. Posiedzenie Rady Śląskiego OW NFZ - 
23.06.2017 r. Omawiano budżet, rozliczenia budże-
towe oraz przyszłość NFZ. Prezes dr Piotr Brukie-
wicz podziękował pracownikom NFZ, którzy ręcz-
nie poprawiali blokujące się zestawienia.

Mgr Grzegorz Zagórny powiedział, że zespół pra-
cujący nad stworzeniem sieci szpitali stworzył ide-
alne rozwiązanie. Dodał także informację, że pro-
blemy techniczne w obróbce zestawień wynikają 
ze struktury oprogramowania dostarczanego przez 
firmę Kamsoft, gdzie dwa systemy wyprodukowane 
przez dwa oddziały mogą blokować się wzajemnie. 
Niestety na tą chwilę nie widać możliwości roz-
wiązania sytuacji konfliktujących systemów. Mgr 
Grzegorz Zagórny podziękował za zrozumienie sy-
tuacji, w której każdy robi, co możliwe by rozlicze-
nia przebiegały sprawnie, mimo niesprzyjających 
uwarunkowań technicznych.

4h. Spotkanie Śląskiego Forum Zawodów Zaufania 
Publicznego - 27.06.2017 r.

SIA reprezentowali prezes dr Piotr Brukiewicz oraz 
mgr Zdzisław Gawroński. W programie spotkania 
znalazł się panel dyskusyjny ”Miejsce prawa na-
turalnego w wykonywaniu zawodów zaufania pu-
blicznego”.

W panelu, oprócz przedstawicieli samorządów 
zrzeszonych w Forum, udział wzięli: Wojewoda 
Śląski Jarosław Wieczorek, prezes ORL w Warsza-
wie, reprezentant Mazowieckiego Forum Samo-
rządów Zawodów Zaufania Publicznego Andrzej 
Sawoni, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sta-
nie spoczynku, były wiceprezes TK Janusz Niem-
cewicz, Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki 
ks. Damian Copek, Prezes RIG Tadeusz Donocik. 
Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia ks. 
Łukasz Stawarz.

Zasadniczym celem spotkania było zainicjowa-
nie debaty o znaczeniu w naszej codziennej pracy 
wysokich standardów zawodowych i moralnych, 
których treść i moc zobowiązująca wywodzi się 
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z fundamentów powszechnego prawa naturalnego. 
Wśród panelistów, którzy przedstawili koncepcję 
prawa naturalnego w ramach poszczególnych dys-
cyplin naukowych, takich jak filologia, teologia 
czy filozofia, znaleźli się: prof. dr hab. Heinrich 
Badura (Rektor Europejskiej Akademii ds. Badań 
Życia, Integracji i Społeczeństwa Obywatelskiego 
w Wiedniu), dr hab. prof. UO ks. Konrad Glombik 
(Uniwersytet Opolski, Katedra Teologii Moralnej 
i Duchowości), prof. dr hab. Krystyna Heska-
-Kwaśniewicz (Uniwersytet Śląski, Wydział Filo-
logiczny,Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej),prof. dr hab. Anna Łabno (Uniwersy-
tet Śląski, Katedra Prawa Konstytucyjnego), mgr 
Sebastian Śpiewak (Uniwersytet Śląski, Zakład 
Historii Filozofii Starożytnej i Średniowieczne-
j),dr hab. Mariusz Wojewoda (Uniwersytet Śląski, 
Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywi-
styki). Moderatorem panelu był: prof. Krzysztof 
Wieczorek (Uniwersytet Śląski, Zakład Logiki 
i Metodologii Nauk). Podsumowując spotkanie 
prof. K. Wieczorek stwierdził, że: „w dyskusji bar-
dzo szybko wyszło na jaw, że nie ma i nie może 
być zgody, co do kluczowego problemu: w jakim 
stopniu zasady moralne i reguły postępowania, 
wywodzące się z idei prawa naturalnego zakotwi-
czonej u samych podstaw naszej kultury współży-
cia między ludźmi, są dziś jeszcze rzeczywistym 
regulatorem naszego postępowania. Choć bardzo 
szczytnie i przekonująco brzmiały nawiązania do 
klasycznych kanonów literatury, filozofii i reflek-
sji teologicznej, to równocześnie doszła do głosu 
świadomość, w jak bardzo złożonych czasach dziś 
żyjemy i jak trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, 
co konkretnie powinniśmy czynić, by sprostać 
wysokim wymaganiom etycznym zawodów pu-
blicznego zaufania. W refleksji podsumowującej 
dyskutanci doszli do wniosku, że fundamentalną 
rolę w życiu odgrywa troska o to, by wziąć od-
powiedzialność za osobę, która nam – jako spe-
cjalistom – powierza siebie i swoje najważniejsze 
sprawy. Można ten cel osiągnąć na wielu różnych 
drogach; jedną z nich – nie jedyną, ale na pew-
no godną uwagi i zainteresowania, jest budowanie 
etosu osobowego na wierności idei prawa natural-
nego, która – choć często i z różnych pozycji kry-
tykowana – nigdy nie zawiodła tych, którzy się do 
niej uciekają”.

4i. Spotkanie w Okręgowej Izbie Inżynierów Bu-
downictwa w Katowicach, rozważenie możliwości 
udziału w VII EKMŚP 2017 z własnym panelem 
dot. samorządów zawodowych zrzeszonych w Ślą-
skim Forum SZZP - Katowice 18-20.10.2017 r.

Prezydium Rady SIA zapoznało się z propozycją 
udziału w EKMŚP i wstępnie potwierdziło chęć 
i celowość udziału SIA w ramach Śląskiego Fo-
rum SZZP w panelu dyskusyjnym w czasie trwania 
Kongresu.

Na chwile obecną Prezydium Rady SIA zaakcep-
towało przedstawiony zakres tematów jak i zapro-
ponowaną formę udziału. Natomiast w sprawie 
szczegółów organizacyjno-finansowych Rada SIA 
wypowie się po zapoznaniu z kosztami oraz innymi 
warunkami uczestnictwa.

4j. Wizytacja Naczelnej Komisji Rewizyjnej - 
22.06.2017 r. Mgr Krzysztof Majka powiedział, że 
sprawozdanie zostanie przedstawione na posiedze-
niu Rady przez przewodniczącego komisji rewizyj-
nej SIA.

4k. Posiedzenie Prezydium NRA - Warszawa 
5.07.2017 r.

Podjęte będą tematy odwoławcze oraz projekt pilo-
tażowy opieki farmaceutycznej.

5. Wolne głosy i wnioski.

- informacja o przeprosinach dra Stanisława Pie-
chuli w związku z wyrokiem sądowym. Prezes dr 
Piotr Brukiewicz odczytał pismo skierowane do dra 
Stanisława Piechuli przez osoby występujące w są-
dzie przeciw niemu.

- urząd miasta poinformował o wprowadzeniu pro-
gramu „Aktywni Seniorzy”. SIA w oparciu o do-
świadczenia we wprowadzeniu podobnego progra-
mu w Chorzowie będzie analizować, czy w ramach 
programu nie będzie łamane Prawo Farmaceutyczne.

- mgr Dominik Lakota zwrócił uwagę na funkcjo-
nowanie portali wyszukujących leki oraz porów-
nywarki cen, które mogą stanowić sposób reklamy 
aptek poprzez swoje strony www oraz inne kanały 
jak: aplikacje mobilne, Internet oraz social media 
(np.: facebook). Aplikacje i portale są pisane, by re-
alizować głównie cele marketingowe, zamiast zdro-
wotnych.

- mgr Grzegorz Zagórny - poinformował o wykła-
dach z prawa medycznego i realizacji recept, które 
prowadził dla lekarzy, wprowadzając także 45 mi-
nutowy wykład o opiece farmaceutycznej. W jego 
odczuciu młodym lekarzom brakuje wiedzy na te-
mat wypisywania recept na leki refundowane, dlate-
go planuje zaproponować organizację cyklu wykła-
dów o takiej tematyce. W trakcie jednego semestru 
można by przekazać wiedzę na temat technicznego 
wystawiania recepty według wymogów prawa, któ-
re mają tendencję do bycia skomplikowanymi.

6. 20 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniu 4 lipca 2017 r. zakończono ok. 
godz. 11.45.

Protokołował

Mgr farm. Michał Rzepczyk
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Protokół z obrad 21 posiedzenia  

Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej  
VII kadencji w dniu 25 lipca 2017 r.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył Wi-
ceprezes Rady SIA mgr farm. Andrzej Bednarz 
o godz. 9.15. Zgodnie z listą obecności na posie-
dzeniu obecnych było 9 z 15 osób. Na podstawie 
listy obecności Wiceprezes SIA stwierdził prawo-
mocność obrad posiedzenia Prezydium Rady SIA 
dla ważności podejmowanych uchwał. Po powita-
niu zebranych i stwierdzeniu prawomocności ob-
rad, prowadzący posiedzenie mgr farm. Andrzej 
Bednarz zaproponował porządek obrad. Porządek 
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protoko-
lanci: mgr farm. Michał Rzepczyk oraz mgr farm. 
Jan Stasiczek.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokoły:

- 19 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji 
z 20 czerwca 2017 r.,
- 20 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII kadencji 
z 4 lipca 2017 r.,
- 6 Nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium Rady 
ŚIA VII kadencji z 23 czerwca 2017 r.

3. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie 
podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wy-
konywania zawodu farmaceuty: Ewelina, Justyna 
Cieplak VI/107/2017.

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

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

- mgr farm. Elżbieta Tomczyk w aptece ogólnodo-
stępnej „Damian VII” w 41-500 Chorzów, ul. Po-
wstańców 26;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Aneta Woszczyna w aptece ogólnodo-
stępnej „Maxfarm Apteka - Zawsze Niskie Ceny” 
w 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Wioleta Kobiela w aptece ogólnodo-
stępnej „Śląska” w 41-706 Ruda Śląska, ul. Soli-
darności 9;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Ilona Matura w aptece ogólnodostępnej 
„Główna” w 44-122 Gliwice, ul. Żwirki i Wigury 
68;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Tomasz Szuścik w aptece ogólnodo-
stępnej „DUOS” w 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. 
Podhalańska 26;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Marian Pasławski w aptece ogólnodo-
stępnej „DUOS” w 44-238 Czerwionka-Leszczyny, 
ul. Ks. Pojdy 35b;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Justyna Bogacka w aptece ogólnodo-
stępnej „Apteka Zdrowit” w 40-097 Katowice, ul. 
3 Maja 33;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr fam. Marta Gawlikowicz w aptece ogólnodo-
stępnej „Apteka Zdrowit” w 93-193 Łódź, ul. Łę-
czycka 11/13;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Katarzyna Urantówka w aptece ogólno-
dostępnej „MARPHAM” w 42-500 Będzin, ul. 11 
Listopada 12A;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

4b. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-
ki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki dla nowo powstającej apteki 
ogólnodostępnej na wniosek farmaceuty wraz z wy-
daniem opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceu-
tycznego w Katowicach:

- mgr farm. Daniel Pyrsz w aptece ogólnodostępnej 
w 41-902 Bytom, ul. Bolesława Prusa 48 w związku 
ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na 
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prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przed-
siębiorcę Żyłka Spółka jawna z siedzibą w 40-061 
Katowice, ul. Stefana Batorego 4;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, jednogłośnie udzielono rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki, jak również jednogło-
śnie pozytywnie zaopiniowano wniosek Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
w Katowicach dotyczący wydania opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki 
ogólnodostępnej.

4c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogól-
nodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Agata Chamot w aptece ogólnodostęp-
nej „MARIA-PHARM” w 44-336 Jastrzębie-Zdrój, 
ul. Niepodległości 178, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę MA-
RIA-PHARM Spółka z o.o. z siedzibą w 43-200 
Pszczyna, ul. Generała Hallera 13;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należyte-
go prowadzenia nowopowstającej apteki ogólno-
dostępnej. Wniosek inspektoratu o wydanie opinii 
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie 
ww. apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jed-
nym z wcześniejszych posiedzeń.

- mgr farm. Katarzyna Woronowicz w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 97-400 
Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 89, w związku 
ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez przed-
siębiorcę Pierwsza Apteka Zdrowit Sp. z o.o. Sp. j. 
z siedzibą w 41-943 Piekary Śląskie, ul. Diamento-
wa 3 (województwo łódzkie);

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, jednogłośnie udzielono rękojmi należytego 
prowadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostęp-
nej. Ze względu na położenie apteki poza terenem 
działania SIA, wniosek o wydanie opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostępnej rozpatrywany będzie w OIA w Łodzi.

4d. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kato-
wicach, w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Marpharm II” w 41-300 Dąbrowa Gór-
nicza, ul. 11 Listopada 24, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Mar-
pharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w 42-500 Będzin, ul. Podskarpie 44;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie 
rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej 
apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym 
z wcześniejszych posiedzeń.

- „Apteka Słoneczna” w 43-600 Jaworzno, ul. Hen-
ryka Sienkiewicza 10, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Grze-
gorz Kwiecień Firma Handlowa z siedzibą w 31-
443 Kraków, ul. Łąkowa 19;

W związku z otrzymanym kompletem dokumen-
tów, Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Jednocześnie Prezydium Rady SIA postanowiło po-
informować Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego w Katowicach, że kandydatka 
na kierownika apteki mgr farm. Marta Rudawska, 
pismem z 3 lipca 2017 r. otrzymanym drogą e-mail, 
zrezygnowała z podjęcia pracy w ww. aptece ogól-
nodostępnej. W tej sytuacji brak jest wypełnienia 
przez wnioskodawcę warunków przewidzianych 
w art. 100 ust. 2 pkt 5.

- Apteka „Panaceum” w 41-250 Czeladź, ul. Ludwi-
ka Waryńskiego 8a, w związku ze złożeniem wniosku 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostępnej przez przedsiębiorcę Akme Polska Plus 
Sp. z o.o. z siedzibą w 40-467 Katowice, ul. Miła 23;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie negatywnie za-
opiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego In-
spektora Farmaceutycznego w Katowicach dotyczą-
cy wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia 
na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. Na 
podstawie otrzymanego wniosku Prezydium Rady 
SIA nie może ocenić, czy apteka spełnia wymaga-
nia prawem przewidziane. Prezydium Rady SIA 
do dnia posiedzenia tj. 25.07.2017 r. nie uzyskało 
żadnych dodatkowych informacji od kandydata na 
kierownika apteki tj. wniosku o wydanie rękojmi 
należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej 
zwierającego między innymi informacje, które po-
zwoliłyby dokonać merytorycznej oceny wniosku 
ŚlWIF. Po uzyskaniu od kandydata na kierownika 
apteki informacji niezbędnych, zgodnych z proce-
durą SIA będzie możliwe ponowne merytoryczne 
rozpoznanie sprawy po otrzymaniu nowego wnio-
sku ŚlWIF.

4e. Do Prezydium Rady SIA wpłynęła prośba ŚlWIF 
w Katowicach o wydanie opinii w sprawie rękojmi 
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należytego prowadzenia apteki dla farmaceuty, któ-
ry został ukarany karą nagany przez Okręgowy Sąd 
Aptekarski w Katowicach.

Mgr farm. … został przez Okręgowy Sąd Aptekar-
ski w Katowicach uznany za winnego zarzucane-
go mu przewinienia polegającego na prowadzeniu 
w okresie ... w ramach funkcjonowania apteki … 
sprzecznego z prawem obrotu produktami leczni-
czymi polegającego na sprzedaży produktów lecz-
niczych do podmiotów nieuprawnionych tj. hurtow-
ni farmaceutycznych i aptek ogólnodostępnych, co 
stanowi naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 
oraz art. 96 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy - Prawo farma-
ceutyczne i został ukarany karą nagany. Orzecze-
niem z … Naczelny Sąd Aptekarski w Warszawie 
utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie wydane 
przez OSA w Katowicach. Wymierzona przez OSA 
w Katowicach kara nie uległa zatarciu.

Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej zapo-
znało się z okolicznościami faktycznymi sprawy 
oraz orzeczeniem OSA w Katowicach, jak również 
orzeczeniem NSA w Warszawie i zważyło, co na-
stępuje: Przedsiębiorca posiadający aptekę ma obo-
wiązek prowadzić działalność zgodnie z przepisa-
mi Prawa farmaceutycznego. Prowadzenie obrotu 
z podmiotami nieuprawnionymi stanowi nie tylko 
naruszenie tych przepisów, ale przyczynia się do 
ograniczenia dostępności poszczególnych leków 
dla pacjentów. Postępowanie takie jest tym bardziej 
naganne, gdyż mgr farm. ... jest farmaceutą, a zatem 
osobą wykonującą zawód zaufania publicznego.

W tej sytuacji Prezydium Rady SIA stwierdziło, że 
na podstawie analizy przedstawionych materiałów 
Pan mgr farm. nie daje rękojmi należytego prowa-
dzenia apteki, o której mowa w art. 99 ust. 4a usta-
wy Prawo farmaceutyczne. Uchwałę podjęto więk-
szością głosów przy jednym głosie wstrzymującym 
oraz jednym głosie „przeciw”.

4f. W dalszej kolejności opiniowano farmaceu-
tów – opiekunów, którzy mają sprawować opiekę 
nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką 
zawodową studentów VI roku kierunku farmacja 
Wydziału Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM 
w Katowicach. Po przeanalizowaniu warunków, 
które są wymagane od opiekunów Prezydium Rady 
SIA udzieliło jednogłośnie zgody:

- mgr farm. Anna Nocoń – Apteka „Dbam o Zdro-
wie” w 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 40;

- mgr farm. Magdalena Gajewska – Apteka Szpi-
talna w Centrum Onkologii – Instytut im. M. Cu-
rie-Skłodowskiej w 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej 15;

- mgr farm. Przemysław Okrajni – Apteka Ziko 
w 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 16;

- mgr farm. Justyna Bogacka – Apteka Zdrowit 
w 40-001 Katowice, ul. 3 Maja 33;

- mgr farm. Jadwiga Gądzik-Goj – Apteka Zdrowit 
w 41-406 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 29;

- dr n. farm. Anna Kurek-Górecka – Apteka Blisko 
Ciebie w 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 204a;

- dr n. farm. Magdalena Hrabia-Kocińska – Apteka 
Blisko Ciebie w 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 
44;

4g. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Zabrze 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia roz-
kładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działa-
jących na terenie Miasta Zabrze, wobec powyższe-
go Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowało ww. projekt.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Projekt rozporządzenia MZ w sprawie szkoleń 
ciągłych farmaceutów.

Prezydium Rady dyskutowało w tym punkcie nad 
umieszczonym 3 lipca br. na stronach ministerstwa 
zdrowia projektem rozporządzenia w sprawie szko-
leń ciągłych farmaceutów.

W tej sprawie opracowano pismo zbierające nade-
słane przez farmaceutów SIA uwagi i przesłano do 
NIA.

5b. Spotkanie w Śląskiej Izbie Lekarskiej ws. 
EKMŚP - 13 lipca 2017 r.

13 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie w siedzi-
bie SIL poruszające kwestię udziału reprezentacji 
Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publiczne-
go w Europejskim Kongresie Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 18-20 
października br. w Katowicach. Na spotkaniu obec-
ny był Prezes Rady SIA dr farm. Piotr Brukiewicz. 
W części merytorycznej pochylono się nad kwestią 
formy udziału w ww. kongresie tj. w formie osob-
nego panelu organizacji sesji oraz wygłoszenia pre-
zentacji, a także treści materiałów informacyjno-
-reklamowych samorządów zrzeszonych w ŚFZZP. 
Nie poruszano kwestii kosztów udziału w kongre-
sie. Sprawę przesunięto na później. Rozmowy da-
lej będą kontynuowane, by godnie wystąpić i za-
prezentować dorobek Forum na tak znamienitym 
kongresie w Międzynarodowym Centrum Kongre-
sowym w Katowicach.

5c. Posiedzenie Prezydium NRA - 19 lipca 2017 r.

Z posiedzenia Prezydium NRA, które odbyło się 19 
lipca 2017 r., relację przekazał mgr farm. Krzysztof 
Majka. Podczas spotkania poruszano m.in. kwestie:
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1. odwróconego łańcucha w obrocie aptecznym,
2. wypracowania porozumienia pomiędzy GIF, 

a NIA,
3. Prezes Rady SIA dr farm. Piotr Brukiewicz 

poruszał temat opieki farmaceutycznej – pro-
pozycja pilotażu,

4. omawiano program Dnia Aptekarza w dniu 11 
października 2017 r.,

5. omawiano kwestię reprezentacji samorządu 
aptekarskiego w strukturach ENVO.

5d. VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - 
7-9 września 2017 r. Dofinansowanie udziału załogi 
Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Śląską Izbę Aptekarską będzie reprezentować jed-
na załoga żeglarska. Uczestnicy imprezy pokryją 
część kosztów podróży i pobytu. W tym roku izba 
postanowiła dofinansować czarter jachtu oraz dofi-
nansować koszty uczestnictwa załogi SIA (człon-
ków SIA). W związku z powyższym Prezydium 
Rady SIA jednogłośnie postanowiło pokryć koszty 
czarteru jachtu w kwocie … dla załogi żeglarskiej 
Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz dofinansować kosz-
ty uczestnictwa załogi SIA w kwocie … brutto/os.

5e. W dniach 6-8.10.2017 r. odbędzie się kolejny 
XIII Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej. Na wniosek 
organizatora mgra farm. Tomasza Kloca Prezydium 
Rady SIA jednogłośnie postanowiło wyrazić zgodę 
na dofinansowanie XIII Rajdu Turystycznego Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej kwotą … zł brutto.

Jest to impreza mająca na celu integrację środowi-
ska zawodowego, w której uczestniczą farmaceuci 
z całego kraju. Wielopokoleniowe spotkanie ok. 
55 farmaceutów, właścicieli i pracowników siecio-
wych oraz indywidualnych, aptek otwartych i szpi-
talników służy wymianie doświadczeń i wzajem-
nemu zrozumieniu. Uczestnicy rajdu pokryją część 
kosztów pobytu.

5f. Wiceprezes Rady SIA mgr farm. Andrzej Bed-
narz poinformował zebranych, że 8 listopada 2017 
r. na terenie kampusu WF z Oddz. Medycyny La-
boratoryjnej SUM planowana jest I Ogólnopolska 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: 6 - mie-
sięczne Praktyki Zawodowe Przyszłością Farmacji 
Aptecznej. Będzie to pierwsza w Polsce konferen-
cja dotycząca wytycznych, planowania oraz organi-
zacji 6-miesiecznych praktyk zawodowych. Orga-
nizatorzy: SUM, SIA oraz PTFarm oddz. Katowice.

5g. Do biura SIA wpłynęło z NIA podpisane Poro-
zumienie pomiędzy GIF, a NIA ws. zasad współ-
działania przy wydawaniu opinii w sprawach udzie-
lania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek 
ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania 
lub zmiany kierownika.

6. Wolne głosy i wnioski.

- Prezydium Rady SIA jednogłośnie wyraziło zgodę 
na pokrycie kosztów wynajmu sali gimnastycznej 
w Gimnazjum im. marszałka J. Piłsudskiego w 42-
512 Psary, ul. Szkolna 32 w celu realizacji zajęć tre-
ningów piłki nożnej, w kwocie … zł brutto. Wyna-
jęcie sali gimnastycznej jest niezbędne na potrzeby 
przygotowania reprezentacji SIA do kolejnych roz-
grywek piłkarskich.

- W związku z prośbą mgr farm. … Prezydium 
Rady SIA jednogłośnie wyraziło zgodę na rozłoże-
nie zaległych składek.

- Informacja o zawiadomieniach skierowanych do 
prokuratury przez farmaceutów o uzasadnionej 
możliwości popełnienia czynu zabronionego przez 
wnioskodawcę składającego wniosek o otwarcie 
apteki.

Na stronach izby pojawiło się do pobrania zawiado-
mienie zgłoszenia do prokuratury w związku z kie-
rowanymi przez farmaceutów uwagami o możliwo-
ści omijania prawa przez przedsiębiorców (zezwo-
leniobiorców) i wydawaniu zgody na procedowane 
wnioski, które realnie opierają się na pustej działce, 
gdzie ma dopiero powstać lokal apteczny.

Przewodniczący prezydium przedstawił wnioski, 
które zostały skierowane do prokuratury. Mecenas 
Krystian Szulc omówił projekt tego działania oraz 
przedstawił dalszy tok działania. Sprawa będzie 
monitorowana przez SIA.

- Odpowiedź MOPS w Mysłowicach w sprawie kie-
rowania do konkretnej apteki

Przewodniczący prezydium SIA omówił sprawę re-
alizacji tylko w jednej aptece recept podopiecznych 
MOPS w Mysłowicach. Sprawa została po pierw-
szej niejasnej odpowiedzi dalej prowadzona, skut-
kiem czego było rozwiązanie umowy z 30 czerwca 
2017 r przez MOPS z tą jedną, wytypowaną apteką 
oraz udostępnienie każdej aptece możliwości obsłu-
gi pacjentów kierowanych przez MOPS. Zaznaczyć 
należy, iż działanie te podyktowane zostały przez 
skargi chorych pacjentów na spore uciążliwości 
logistyczne z racji tylko jednej lokalizacji, gdzie 
można było nabyć leki (które w przypadku leków 
refundowanych mają jednakowe ceny w każdej ap-
tece w Polsce).

Sprawa była prowadzona przez mgra farm. Andrzej 
Bednarza i mec. Krystiana Szulca, którzy chętnie 
pomoc okażą zarówno pacjentom jak i aptekom, 
postawionym w podobnej sytuacji.

- Odpowiedź Śl. WIF ws. udzielania promes na ze-
zwolenia na prowadzenie aptek, które są w trakcie 
budowy

Wiceprezes Rady SIA mgr farm. Andrzej Bednarz 
przedstawił pismo skierowane do WIF w temacie 



www.katowice.oia.pl 93APOTHECARIUS nr 47/2017

PROTOKOŁY

niektórych wniosków o wydanie zezwolenia, będą-
cych w ocenie SIA placem budowy lub mającym 
nim być w przyszłości. Zebranym członkom odczy-
tano odpowiedź Śląskiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Farmaceutycznego dr farm. Izabeli Majew-
skiej. W uzupełnieniu przedstawiono także pismo 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go w temacie spornych lokalizacji oraz podstawy 
prawnej, na której organ ten wydaje swoją opinię. 
Mecenas Krystian Szulc przybliżył również pod-
stawy wydania promesy, która winna być wydana 
z takim samym zestawem załączników, jak wniosek 
na otwarcie apteki. Sprawa będzie się nadal toczyła 
pod kontrolą SIA.

- mgr farm. Grzegorz Zagórny – powracający pro-
blem tabletek ellaOne i klauzula sumienia

Mgr farm. Grzegorz Zagórny poruszył temat zmia-
ny ustawy (D.U.2017 poz. 1200 z 25 maja 2017 
r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw) dotykający sferę 
dystrybucji tabletek ellaOne, wyrażając zdziwienie 
brakiem stanowiska Naczelnej Rady Aptekarskiej 
wobec zachodzących jego zdaniem negatywnych 
zmian.

W uzupełnieniu słów mgra farm. Grzegorza Zagór-
nego mecenas Krystian Szulc przedstawił kwestię 
klauzuli sumienia, która stwarza okoliczność, iż 
jeżeli jest osoba, która ma takie przekonanie (pro-
wadzące to zakazu wydania leku) to na moment wy-
dania leku albo:

1. udostępnia tą możliwość innej osobie, która 
finalizuje transakcję, zgodnie z życzeniem/
prawem pacjenta.

2. jeżeli natomiast drugiej osoby nie ma w ap-
tece - na tej jednej osobie ciążył obowiązek 
wydania leku.

Mgr farm. Andrzej Bednarz zauważył, iż do tej pory 
w swej długiej pracy w organach SIA nie zajmo-
wano się tak blisko kwestią światopoglądu swoich 
członków. Zaznaczył również, jeżeli jest taka wola 
mgra farm. Grzegorza Zagórnego to temat ten zo-
stanie przekazany do procedowania na zebraniu 
Rady, by wypracować odpowiednie stanowisko 
w tej sprawie.

7. 21 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniu 25 lipca 2017 r. zakończono 
ok. godz. 11.10.

Protokołował

Mgr farm. Jan Stasiczek

Mgr farm. Michał Rzepczyk

 
Protokół z obrad 20 posiedzenia  

Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej  
VII kadencji w dniu 8 sierpnia 2017 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA 
dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.17. Zgod-
nie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 
17/30 osób. Na podstawie listy obecności Prezes 
SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia 
Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po 
powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności 
obrad, prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz 
zaproponował porządek obrad. Porządek posiedze-
nia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr 
farm. Michał Rzepczyk.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokół z z 19 posiedzenia Rady ŚIA VII kadencji 
w dniu 6.06.2017 r.

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

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

- mgr farm. Jadwiga Kłys w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Aptefarm” w 41-200 Sosnowiec, ul. 
Zegadłowicza 3;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Ewa Wrześniewska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Przyjazna” w 41-506 Chorzów, 
ul. ks. Jana Gałeczki 30;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Krystyna Strzelec w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Pod Wagą” w 41-506 Chorzów, 
ul. Gagarina 35/1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Dorota Michta w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Vita” w 41-250 Czeladź, ul. 21 Listo-
pada 12;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano negatywnie więk-
szością głosów, przy jednym głosie wstrzymują-
cym.
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3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogól-
nodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Dominika Kilon w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Galen” w 44-300 Wodzisław Ślą-
ski, ul. Jana Pawła II 8A, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę „GA-
LEN” J. Talik, M. Stolarczyk Spółka Jawna z sie-
dzibą w 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, większością głosów, przy jednym głosie 
wstrzymującym udzielono rękojmi należytego pro-
wadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostęp-
nej. Wniosek SLWIF o wydanie opinii w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie ww. nowo-
powstającej apteki ogólnodostępnej zaopiniowano 
na jednym z wcześniejszych posiedzeń.

- mgr farm. Iwona Kruk w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Panaceum” w 41-250 Czeladź, ul. Lu-
dwika Waryńskiego 8a, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Akme 
Polska Plus Sp. z o.o. z siedzibą w 40-467 Katowi-
ce, ul. Miła 23;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, większością głosów, przy dwóch głosach 
wstrzymujących i 4 głosach „przeciw” udzielono 
rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej 
apteki ogólnodostępnej. Wniosek SLWIF o wyda-
nie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na pro-
wadzenie ww. nowopowstającej apteki ogólnodo-
stępnej zaopiniowano na jednym z wcześniejszych 
posiedzeń.

- mgr farm. Wioletta Węgrzyn w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Pod Orłem” w 41-500 
Chorzów, ul. 3 Maja 1, w związku ze złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej przez przedsiębiorcę Akme 
Polska Plus Sp. z o.o. z siedzibą w 40-467 Katowi-
ce, ul. Miła 23;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, większością głosów, przy dwóch głosach 
wstrzymujących udzielono rękojmi należytego pro-
wadzenia nowopowstającej apteki ogólnodostępnej.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki 
szpitalnej - wydanie opinii w sprawie rękojmi na-
leżytego prowadzenia apteki dla nowo powstającej 
apteki szpitalnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Aneta Żyła w aptece szpitalnej Szpitala 
GeoMedical w 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 
41, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki szpitalnej przez 

Geo Medical Sp. z o.o. z siedzibą w 30-085 Kra-
ków, ul. Głowackiego 10;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, większością głosów, przy trzech głosach 
wstrzymujących udzielono rękojmi należytego pro-
wadzenia nowopowstającej apteki szpitalnej.

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtow-
ni farmaceutycznej - wydanie opinii w sprawie rę-
kojmi należytego prowadzenia hurtowni dla nowo 
powstającej hurtowni farmaceutycznej na wniosek 
farmaceuty:

- mgr farm. Halina Zięba w hurtowni farmaceutycz-
nej w 10-691 Olsztyn, ul. Kanta 17/106, w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie hurtowni farmaceutycznej przez FUTURION 
Sp. z o.o. z siedzibą w 10-691 Olsztyn, ul. Kanta 
17/106;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3e. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów 
– opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad 
przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką za-
wodową studentów VI roku kierunku farmacja Wy-
działu Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM w Ka-
towicach. Po przeanalizowaniu warunków, które są 
wymagane od opiekunów Rada SIA udzieliła jedno-
głośnie zgody:

- mgr farm. Olga Smagacz – Apteka „Lawendowa” 
41-200 Sosnowiec, ul. B. Mieroszewskich 120;

3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Gli-
wice w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustale-
nia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
działających na terenie Miasta Gliwice, wobec po-
wyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie za-
opiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Decyzja ws. przyjęcia kosztów realizacji modu-
łu „Kalkulator stażu” dla portalu SIA.

Ze względu na zaproponowany koszt wykonania 
Rada SIA nie podjęła decyzji. Padła propozycja, 
przekazania sprawy do NIA, aby z „kalkulatora” 
mogły korzystać wszystkie izby aptekarskie. Prezes 
SIA przekaże propozycję na najbliższym posiedze-
niu Prezydium NIA. Zdecydowano również aby 
skierować zapytanie o cenę do innych firm.

4b. Prośba SUM o oddelegowanie farmaceuty do 
pracy w Komisji Bioetycznej SUM.

W związku z prośbą SUM o oddelegowanie farma-
ceuty do pracy w Komisji Bioetycznej SUM, Rada 
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SIA jednogłośnie postanowiła powołać mgr farm. 
Andrzeja Bednarza na reprezentanta farmaceutów 
do pracy w Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach na trzyletnią ka-
dencję od dnia 28 października 2017 r. do dnia 27 
października 2020 r.

4c. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopinio-
wała prośbę mgr farm. Justyny Leiter o wydanie 
duplikatu PWZ w związku z zagubieniem. Opłata 
za wydanie nowego dokumentu została wniesiona 
przez Panią magister.

4d. Przedstawienie wniosków o odznaczenia.

Rada SIA jednogłośnie przyjęła do wiadomości in-
formację o złożeniu do biura SIA wniosków o przy-
znanie odznaczeń samorządowych. Prezes odczytał 
zebranym kandydatury do odznaczeń. Zgodnie z re-
gulaminem wnioski zostaną zamieszczone na stro-
nie internetowej izby do zapoznania, a na kolejnym 
posiedzeniu Rady przegłosowane.

4e. Do Rady SIA wpłynęły celem wykonania orze-
czenia OSA w Katowicach o ukaraniu … karą upo-
mnienia oraz … karą nagany.

Prezes Rady SIA zapoznał zebranych z orzeczenia-
mi OSA, które zgodnie z procedurą zostaną przesła-
ne do NIA oraz Wojewody Śląskiego, który przeka-
że sprawę do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego.

4f. Sprawozdanie z wizytacji Naczelnej Komisji 
Rewizyjnej - 22.06.2017 r.

Przebieg wizyty sprawozdawał przewodniczący 
mgr Bartłomiej Bojdylla. Przebieg wizytacji określił 
jako sprawny. Sprawdzeniu podlegał między inny-
mi czas pracy i urlopów Prezesa i pracowników eta-
towych. Jako sugestie pokontrolne zapisano zasta-
nowienie się nad tematem składek dla bezrobotnych 
farmaceutów oraz zalecenie by na zakończenie roku 
rozrachunkowego odbył się audyt finansów i mająt-
ku SIA przeprowadzony przez biegłego rewidenta. 
Rada nie miała pytań do przewodniczącego.

4g. Posiedzenie Prezydium NRA – Warszawa 
9.08.2017 r.

W dniu dzisiejszym odbywa się spotkanie prezes 
NIA z nowym wiceministrem do spraw polityki 
lekowej, który jest lekarzem i ekonomistą. Głów-
nym tematem spotkania jest powrót do procedowa-
nia ustawy o zawodzie. Prezes dr Piotr Brukiewicz 
poprosił o spotkanie z wiceministrem w temacie 
wprowadzenia opieki farmaceutycznej. Propozycja 
spotkania została przez pana ministra Marcina Cze-
cha zaakceptowana.

4h. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak – „Zioła w medycy-
nie. Choroby układu pokarmowego” PZWL 2017 r.

Książka dostępna jest w formatach elektronicznych 
oraz papierowym. SIA zakupi kilka egzemplarzy 
w celu przeznaczenia na ewentualne farmaceutycz-
ne prezenty dla gości.

4i. Pismo z MZ ws. zatrudniania w aptekach techni-
ków farmaceutycznych z Ukrainy.

Coraz więcej obywateli Ukrainy przyjeżdża do na-
szego kraju w celu podjęcia pracy. Najwięcej znajdu-
je się w południowo-wschodniej części Polski, lecz 
powoli przybywa ich także w naszym województwie.

Dr Piotr Kaczmarczyk powiedział, że w Tychach jest 
bardzo dużo osób pochodzących z Ukrainy. W apte-
ce obsługiwanych jest 10-15 osób, a do kierownika 
zaczynają spływać aplikacje od techników farmaceu-
tycznych z zapytaniem, w jaki sposób mogą się za-
trudnić. Dlatego skierowano zapytanie do MZ, które 
odpowiedziało w ciągu dwóch dni. Niestety z treści 
pisma trudno wyciągnąć konkretne i rzeczowe infor-
macje. Na pewno dyplom musi być przetłumaczony 
przez tłumacza przysięgłego. Nie może pracować 
osoba mająca w dyplomie określenie „bakałarz”. 
Osoby, których dyplomy zostały wydane po 2006 r., 
musi zwrócić się do kuratora oświaty.

SIA skieruje zapytanie do MZ o warunki zatrudnia-
nia magistrów farmacji z Ukrainy.

Temat będzie dalej wyjaśniany, tym bardziej, że 
napływ pracowników z innych krajów może wpły-
nąć na warunki zatrudnienia polskich farmaceutów. 
Wszelkie informacje zostaną umieszczone na stro-
nie internetowej SIA.

5. Wolne głosy i wnioski.

- rozliczenie finansowe VI Mistrzostw Polski OIA 
w piłce Nożnej Halowej.

W związku korektą wpływów i poniesionych przez 
izbę kosztów organizacji mistrzostw Rada SIA po-
stanowiła zmienić uchwałę U-RSIA-119-VII-2017 
z 11.04.2017 r. i przyznać pracownikom biura Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej premię uznaniową za pra-
cę związaną z organizacją i przygotowaniem VI 
Mistrzostw Polski OIA w Piłce Nożnej Halowej 
w dniach 31.03-1.04.2017 r.

- Firma IMS zaproponowała szkolenie i warsztaty 
dla aptek, które zdecydowały się na udostępnianie 
danych na zasadzie umowy barterowej, w ramach 
której apteka otrzyma dostęp do narzędzia anali-
tycznego CIA.

Większość aptek zrzeszonych przy AGW Radix zde-
cydowała się na wzięcie udziału w przedsięwzięciu. 
Nowe narzędzie oferuje wiele danych, lecz pojawia 
się także konieczność zapoznania z interfejsem oraz 
kluczowymi dla apteki danymi, które mogą wyko-
rzystać w swojej pracy. Podejście do interpretacji 
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danych będzie także inne dla apteki umiejscowio-
nej w dużym mieście, a inne dla apteki wiejskiej. 
W szkoleniach mogą wziąć udział wszystkie apteki 
(nie tylko zrzeszone przy AGW Radix).

- Odbędzie się XV edycja wręczenia Nagrody Go-
spodarczej Prezydenta RP. W poprzedniej edycji 
startowała AGW Radix. Szczegółowe informacje 
dostępne są w biurze Izby.

- Prezes dr Piotr Brukiewicz udzielił wywiadu w ra-
dio eM. Dla redaktora kluczowym tematem były 
ceny leków, które traktowane są jako temat tak plot-
karski jak i newralgiczny. W wywiadzie pojawiło 
się między innymi pytanie: „co samorząd zrobi by 
ceny leków były niższe?”. Ogólnie można było od-
nieść wrażenie, że redaktor szukał potwierdzenia, 
że działanie nowej ustawy nie spowoduje wzrostu 
cen leków.

- SIA otrzymała pismo z Ministerstwa Zdrowia na-
pisane na wniosek prokuratury w sprawie „odwró-
conego łańcucha”.

- przedstawiono odpowiedzi otrzymane od Pań-
stwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych 
ws. wydawanych opinii o lokalu apteki wydawa-
nych przy jej otwieraniu.

- Prezes dr Piotr Brukiewicz rozmawiał z dr Pysz-
kowską i dr Sedlak na temat leczniczej marihuany 
w związku z opublikowaniem nowelizacji ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie znamy jesz-
cze wielu szczegółów dotyczących tej noweliza-
cji. W rozmowie z dr Elwirą Telejko konsultantem 
krajowym ds. farmacji aptecznej prezes dr Piotr 
Brukiewicz zwrócił uwagę na konieczność opraco-
wania dla farmaceutów receptariusza opisującego 
recepturę konopi.

- mgr Andrzej Bednarz uczestniczył w spotkaniu 
z firmą Adventure multimedialne muzea w sprawie 
organizacji muzeum medyczno-ekologiczno-farma-
ceutycznego w Rybniku. Do realizacji mają być wy-
korzystane środki unijne. Dwie lub trzy sale mają 
być poświęcone farmacji.

- dr Mikołaj Konstanty – jako jedna z trzech osób 
w kraju – został oddelegowany do Komisji Spraw 
Zagranicznych przy NIA. Poinformował, że komi-
sja działa na poziomie ekonomicznym, prawnym 
oraz zarządzania. Spotkania odbywają się raz lub 
dwa razy w miesiącu.

6. 20 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w dniu 8 sierpnia 2017 r. zakończono ok. godz. 
11.05.

Protokołował

Mgr farm. Michał Rzepczyk

 
Protokół z obrad 22 posiedzenia  

Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej  
VII kadencji w dniu 22 sierpnia 2017 r.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył 
Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz 
o godz. 9.20. Zgodnie z listą obecności na posie-
dzeniu obecnych było 14/15 osób. Na podstawie 
listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomoc-
ność obrad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla 
ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu 
zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad, 
prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz za-
proponował porządek obrad. Porządek posiedze-
nia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr 
farm. Jan Stasiczek.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokół z 21 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII ka-
dencji w dniu 25 lipca 2017 r.

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

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

- mgr farm. Katarzyna Targońska w aptece ogólno-
dostępnej „Dbam o Zdrowie” w 41-700 Ruda Ślą-
ska, ul. Wolności 20;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Alicja Witek w aptece ogólnodostępnej 
„Euro-Apteka” w 43-100 Tychy, ul. Kardynała Wy-
szyńskiego 3;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Rafał Pawlik w aptece ogólnodostępnej 
„Medialis” w 41-207 Sosnowiec, ul. Zuzanny 20;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Ewa Świętek w aptece ogólnodostęp-
nej „Apteka Melisa Pharm” w 40-020 Katowice, ul. 
Przemysłowa 3;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.
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- mgr farm. Agnieszka Dusiło w aptece ogólnodo-
stępnej „Apteka Słoneczna” w 42-600 Tarnowskie 
Góry, ul. Krakowska 10;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Dominik Janosz w aptece ogólnodo-
stępnej „Apteka Św. Stanisława” w 43-150 Bieruń, 
ul. Jerzego 4; 

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Artur Jurczyk w aptece ogólnodostępnej 
„EURO-APTEKA” w 41-300 Dąbrowa Górnicza, 
ul. Jana III Sobieskiego 6;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Dagmara Piekarczyk w aptece ogólno-
dostępnej „GALLENA” w 41-902 Bytom, ul. Łu-
życka 7;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Żaneta Szatan w aptece ogólnodostępnej 
„GALLENA” w 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 14;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Danuta Operhalska-Malik w aptece 
ogólnodostępnej „DOZ Apteka Dbam o Zdrowie” 
w 41-705 Ruda Śląska, ul. Szpaków 33;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Edyta Słowikowska w aptece ogólno-
dostępnej „Apteka Słoneczna” w 41-303 Dąbrowa 
Górnicza, ul. Szpitalna 14;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni 
farmaceutycznej - wydanie zaświadczenia w związ-
ku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni 
farmaceutycznej:

- mgr farm. Agnieszka Stach w hurtowni farmaceu-
tycznej Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceu-
tycznej „Slawex” Spółka z o.o. w 40-189 Katowice, 
ul. Leopolda 31;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Beata Węgrzyn w hurtowni farmaceutycz-
nej Asclepios S.A. w 05-870 Błonie, Radonice 44B

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3c. Wydanie opinii na wniosek Śląskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kato-
wicach w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Pod Orłem” w 41-500 Chorzów, ul. 3 Maja 1, 
w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
przez przedsiębiorcę Akme Polska Plus Sp. z o.o. 
z siedzibą w 40-467 Katowice, ul. Miła 23;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowało wniosek Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach doty-
czący wydania opinii w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie ww. apteki ogólnodostępnej. 
Wniosek farmaceuty o wydanie opinii w sprawie 
rękojmi należytego prowadzenia nowopowstającej 
apteki ogólnodostępnej zaopiniowano na jednym 
z wcześniejszych posiedzeń.

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtow-
ni farmaceutycznej - wydanie opinii w sprawie rę-
kojmi należytego prowadzenia hurtowni dla nowo 
powstającej hurtowni farmaceutycznej na wniosek 
farmaceuty:

- mgr farm. Jadwiga Kłys w hurtowni farmaceu-
tycznej IMPILO Sp. z o.o. sp. k. w 42-500 Będzin, 
ul. Zagórska 73;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie odmówiło wy-
dania zaświadczenia dotyczącego opinii o propo-
nowanym kierowniku nowo powstającej hurtowni 
farmaceutycznej IMPILO w 42-500 Będzin, ul. Za-
górska 73, którym jest mgr farm. Jadwiga Kłys.

3e. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-
ki - wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki ogólnodostępnej na wniosek 
farmaceuty:

- mgr farm. Adam Folwarczny w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Familia” w 44-350 Gorzyce, ul. 
Raciborska 32;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3f. W dalszej kolejności opiniowano farmaceu-
tę – opiekuna, który ma sprawować opiekę nad  
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przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką za-
wodową studentów VI roku kierunku farmacja Wy-
działu Farmaceutycznego – na wniosek ŚUM w Ka-
towicach. Po przeanalizowaniu warunków, które 
są wymagane od opiekunów Prezydium Rady SIA 
udzieliło jednogłośnie zgody:

- mgr farm. Justyna Kłosek – Apteka „Ziko” w 40-
096 Katowice, ul. 3 Maja 7;

3g Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego rozkładu godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych działających na terenie Miasta Żory, 
wobec powyższego Prezydium Rady SIA pozytyw-
nie jednogłośnie zaopiniowało w/w projekt.

3h. Do biura SIA wpłynęło zażalenie mgra farm. … 
na uchwałę … Prezydium Rady Śląskiej Izby Apte-
karskiej z … w sprawie wydania opinii dot. stwier-
dzenia rękojmi należytego prowadzenia apteki, na 
wniosek Śląskiego WIF.

Po przeanalizowaniu zarzutów Prezydium Rady 
SIA uznało je za zasadne i w związku z tym jedno-
głośnie postanowiło uchylić swoją uchwałę …

Jednocześnie wobec konieczności zapewnienia 
skarżącemu prawa do udziału w postępowaniu, 
w związku z brakiem możliwości skontaktowania 
się ze skarżącym, zarówno e-mailowym jak i telefo-
nicznym Prezydium Rady SIA postanowiło sprawę 
rozstrzygnąć w terminie późniejszym, po otrzyma-
niu przez mgr farm. … zawiadomienia o terminach 
kolejnych posiedzeń, na których wniosek SLWIF 
będzie mógł być powtórnie rozpatrywany, w zależ-
ności od daty odbioru zawiadomienia przez skarżą-
cego w sposób prawem przewidziany.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Na wniosek mgr farm. Beatrycze Radlańskiej-
-Piątek Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
jednogłośnie postanowiło przyznać dofinansowanie 
w wysokości … do organizacji corocznej konfe-
rencji naukowo-szkoleniowej farmaceutów aptek 
szpitalnych, która odbędzie się w Ustroniu Hotel 
„Olympic” w dniach 07-08.10.2017 r.

Spotkanie naukowe aptek szpitalnych mieści się 
w ustawowych zadaniach samorządu aptekarskiego 
i jego wsparcie jest zgodne z celami samorządu. Ap-
teki szpitalne mają swoją specyfikę działania i wspie-
ranie członków izby pracowników aptek szpitalnych 
jest ustawowym obowiązkiem samorządu, art. 7 ust. 
1 p. 6 i 7 ustawy o izbach aptekarskich.

4b. Posiedzenie Prezydium NRA – Warszawa, 
9.08.2017 r.

Prezes SIA przekazał informację z zebrania Pre-
zydium NRA, które odbyło się 9 sierpnia w War-
szawie. Oprócz spraw urzędowych (odwołania, 

ustalanie porządku obrad następnego posiedzenia 
Rady NRA), przygotowano się na spotkania z no-
wym wiceministrem zdrowa prof. dr hab. Marcinem 
Czechem. W ministerstwie zdrowia do jego kom-
petencji będzie należał obszar polityki lekowej. Za-
stąpi w tym zakresie wiceministra Marka Tombar-
kiewicza, który objął tematykę lekową po ministrze 
Krzysztofie Łandzie.

W uzupełnieniu zobowiązano się do zakupu pro-
gramu ułatwiającego obliczanie farmaceutom stażu 
pracy zawodowego niezbędnego do objęcia funkcji 
kierownika apteki, w związku ze zmianą zasad jego 
obliczania, które nastąpiło w czerwcu br.

4c. Spotkanie skarbników, księgowych i prze-
wodniczących komisji rewizyjnych – Warszawa, 
19.10.2017 r.

Mgr Krzysztof Majka wspomniał o zaplanowanym 
spotkaniu skarbników, księgowych i przewodni-
czących komisji rewizyjnych OIA o godzinie 11.00 
w dniu 19.10.2017 w siedzibie PTFarm przy ulicy 
Długiej 16.

4d. Informacja Departamentu Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Ministerstwa Zdrowia w sprawie uzna-
nia w Polsce kwalifikacji zawodowych farmaceuty 
i technika farmaceutycznego z Ukrainy.

W tym punkcie nastąpiła kontynuacja sprawy roz-
poczętej przez dr Piotra Kaczmarczyka, który 
zwrócił się z zapytaniem do ministerstwa zdrowia 
w sprawie wątpliwości w przypadku zatrudniania 
w aptekach polskich farmaceutów i techników ze 
wschodu. Izba dostała oficjalne stanowisko, w ja-
kich warunkach można uznać kwalifikacje do pracy 
takich kandydatów. Szczegółowa informacja jest 
zamieszczone na stronach Izby.

4e. Metodyka postępowania w NFZ przy określaniu 
wymiaru kar umownych nakładanych na apteki.

Mgr Grzegorz Zagórny opisał ogólnie sprawę za-
znaczając, iż nie jest to ujednolicone na poziomie 
wszystkich oddziałów NFZ - w tej sferze każdy od-
dział wojewódzki NFZ ma swoją metodologię kal-
kulacji nakładanej kary na apteki. Stąd pojawiła się 
płaszczyzna pochylenia się nad tym zagadnieniem 
i opracowania sugestii mających pomóc w ujedno-
liceniu tej kwestii. Prezes SIA zobowiązał się opra-
cować swoje uwagi i skierować do NRA.

4f. Kalkulator stażu na stanowisko kierownika - cd. 
sprawy.

Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz nawiązał do sprawy, 
którą od pewnego czasu opracowuje biuro SIA by 
ułatwić liczenie „czynnego” czasu pracy kandyda-
tom na kierownika apteki. W opcji przesłanej przez 
firmę zajmującą się prowadzeniem naszej strony in-
ternetowej zauważono, iż wycena takiej pracy jest 
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zbyt kosztowna i postanowiono dalej prowadzić na-
bór firmy, która zrobi to dobrze tańszym kosztem. 
Dodatkowo zainteresowano tą kwestią NRA, by 
partycypowała w kosztach oraz by to na łamach tej 
ogólnopolskiej strony był zakotwiczony program, 
natomiast poszczególne OIA prezentowały link do 
tego miejsca. Sprawa jest w toku i będzie dalej pro-
wadzona przez biuro SIA przy współpracy NRA.

4g. Karta sportowo-rekreacyjna FitProfit oraz Fit-
Sport - cd. sprawy.

W tym punkcie mgr inż. Lech Wróblewski przeka-
zał bieżące informacje na ten temat. Poinformował, 
że po przeanalizowaniu zainteresowania poprzez 
sondę na facebooku SIA starał się wynegocjować 
mniejszą stawkę miesięczną, jednak cena jest osta-
teczna z uwagi na kierowane propozycje również do 
innych Izb oraz innych samorządów. Bonusem, któ-
ry udało się wynegocjować od operatora programu 
jest możliwość otrzymania biletu do kina dla pierw-
szych jego uczestników. Ostatecznie jeszcze umo-
wę współpracy przeanalizuje dział prawny, a real-
nie pierwsi użytkownicy po opłaceniu we wrześniu 
karty (do 20 września) będą w październiku mogli 
uczestniczyć w różnego rodzaju aktywnościach pro-
ponowanych przez program FitProfit. Z propozycji 
może korzystać zarówno członek Izby jak i osoba 
towarzysząca.

4h. Pytania do SIA w sprawie:

- cen leków przeciwcukrzycowych nowej generacji

SIA pracuje nad problem skierowanym przez jedne-
go z członków SIA dotyczącym cen dumpingowych 
na ww. leki. Sprawa będzie w miarę możliwości 
wyjaśniana przez dział prawny SIA.

- realizacji recept

Prezes SIA poinformował o piśmie MZ wyjaśniają-
cym prawidłowy zapis dawkowania plastrów trans-
dermalnych z fentanylem.

Inną kwestią podnoszoną przez naszych członków 
jest sprawa realizacji uprawnienia „S”( 75+). We 
wstępnej fazie dopuszczeni do tego programu zo-
stali wszyscy obywatele kraju ubezpieczeni w ZUS. 
Nie wspomniano tu o osobach spełniających kryte-
rium wiekowe, a nie należących do ZUS. Na dzień 
dzisiejszy osoba może nabyć takie prawo posiada-
jąc poświadczenie z OW NFZ potwierdzające takie 
uprawnienie.

Mgr Grzegorz Zagórny dodał zauważony fakt, iż 
apteki z niewiadomych przyczyn nie chcą realizo-
wać tzw. starych druków recept, gdzie podano nr 
umowy z NFZ. Jak wiemy umów już nie ma, jed-
nak te recepty są ważne do końca 2017 roku. W tym 
miejscu kierujemy prośbę o nie odmawianie re-
alizacji recept pacjentom posiadającym taki druk.  

Odpowiedni komunikat będzie dodatkowo wysto-
sowany przez OW NFZ w tej sprawie.

5. Wolne głosy i wnioski.

- odpowiedź z firmy Astellas (PP0978-2017-08-11) 
związana ze skargą farmaceuty na utrudniony do-
stęp do leku.

W kontynuacji na sprawę wcześniej podnoszoną, 
firma Astellas przekazała komunikat. Pokrzywdzo-
na apteka złożyła skargę na firmę Astellas, iż odma-
wiania się aptece sprzedaży leków dla pacjentów. 
Firma nadmienia, że jeżeli apteka zalega z płatno-
ściami za dostarczone wcześniej leki, ma prawo 
odmówić przyjęcia kolejnego zapotrzebowania na 
leki. W tym miejscu prosimy o większą czujność 
nad sprawami płatności w takich sytuacjach dla do-
bra pacjentów.

- rejonowe spotkania wyborcze – Ruda Śl., Cho-
rzów, Sosnowiec

Z uwagi na wakaty na listach delegatów wybiera-
nych z niektórych okręgów wyborczych zostaną 
przeprowadzone spotkania w trzech okręgach, by 
powołać nowe osoby na ta funkcje. Termin spotkań 
wyborczych będzie oscylował przy końcu września 
z rejonach Ruda Śląska, Chorzów i Sosnowiec. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich członków z tych re-
jonów na spotkanie. Odpowiednia korespondencja 
będzie również wysłana pocztą.

- sprawa korekt „wstecznych” otrzymywanych za 
surowce farmaceutyczne.

SIA postuluje większą uwagę i czujność by kwe-
stię tę prawidłowo rozeznać w obliczu kierowanego 
przez NFZ komunikatu. Apteka winna korektę taką 
przyjąć w system i obniżyć koszt surowca do wyce-
ny leku robionego raportowanego wraz z zestawie-
niem refundacyjnym.

- Na wniosek Prezesa dr. n. farm. Piotra Brukie-
wicza Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
jednogłośnie postanowiło pokryć koszty uczestnic-
twa drużyny piłkarskiej Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w rundzie rewanżowej ligi orlikowej w Psarach 
w wysokości … Uczestnictwo w rozgrywkach bę-
dzie formą treningu i pomoże przygotować się dru-
żynie do kolejnych Mistrzostw Polski OIA w Pilce 
Nożnej Halowej.

- lecznicza marihuana – cd.

W dniu 13 września br. odbędzie się spotkanie 
sekcji ds. receptury PTFarm, poświęcone m.in. tej 
sprawie.

- akcja „twoja krew”

Dr Stanisław Dyląg dyrektor naczelny Katowickiej 
Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przekazał 
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ulotki i plakaty dla aptek akcentujące m.im obsługę 
honorowych dawców krwi poza kolejnością. Prosi-
my mieć ta grupę na uwadze i honorować ten przy-
wilej.

- M. Konstanty - spotkanie w okręgach tarnogórski 
i bytomski

Dr Mikołaj Konstanty przedstawił propozycję spo-
tkania z okręgami Bytom-Tarnowskie Góry. Bliższe 
informacje wkrótce na stronach izby.

- W kolejnym punkcie Prezydium SIA zapoznało 
się z nowym projektem ekonomicznym kierowa-
nym do aptek.

Projekt oparty jest o konstrukcję franszyzy z prostą 
i przejrzystą formułą, w przeciwieństwie do niektó-
rych programów będących na rynku, z którymi cza-
sem mają problem nasi członkowie gdyż nie mogą 
z takiej współpracy zrezygnować (obwarowania 
wysokiej kary).

Projekt będzie realizowany przy samorządzie apte-
karskim, który będzie partycypował jako udziało-
wiec spółki powołanej na ten cel dając gwarancję 
bezpieczeństwa aptekom wyrażającym akces do 
tego przedsięwzięcia.

- mgr farm. K. Majka – rusza sprawa karty praw 
farmaceuty na wzór SIL.

Mgr Krzysztof Majka przedstawił start projektu 
opracowania karty praw farmaceuty na wzór już 
opracowanej karty przedstawionej przez samorząd 
lekarski. Temat niezmiernie ważny oraz jak zakła-
damy w kilku kwestiach bardzo delikatny, co tym 
bardziej stwarza konieczność jej wprowadzenia.

- mgr farm. Jan Stasiczek wyraził potrzebę organi-
zacji spotkań z IMS, które pomogły by aptekom po-
siadającym nowy produkt CIA skorzystać z ogrom-
nej ilości danych, które ten program oferuje aptece. 
Wiedza ta jest niezbędna by określić swoją pozycję 
ekonomiczną oraz skorzystać z podpowiedzi prak-
tyka-analityka, który na szkoleniu mógłby pomóc 
w tej sprawie. W odpowiedzi SIA planuje takowe 
spotkania w połowie września.

6. 22 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniu 22 sierpnia 2017 r. zakończono 
ok. godz. 11.40.

Protokołował

mgr farm. Jan Stasiczek

 
Protokół z obrad 21 posiedzenia  

Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej  
VII kadencji w dniu 6 września 2017 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady 
SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.30. 
Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obec-
nych było 18/30 osób. Na podstawie listy obec-
ności Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad 
posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowa-
nych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwier-
dzeniu prawomocności obrad, prowadzący po-
siedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował po-
rządek obrad. Porządek posiedzenia został przy-
jęty jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał 
Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 20 po-
siedzenia Rady ŚIA VII kadencji w dniu 8.08.2017 r.

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

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

 - mgr farm. Patrycja Sawczak-Wieczorek w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Będzińska” w 42-504 
Będzin, ul. Niepodległości 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Ryszarda Węgrzyn w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Vita” w 41-250 Czeladź, ul. 21 
Listopada 12;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Katarzyna Krzyszkowska w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Hygieia” w 41-712 
Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 34;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Anna Lisiczka w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Pharmakon” w 41-800 Za-
brze, ul. K. Miarki 7;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.
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- mgr farm. Dominika Dziedzic w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Pharmakon” w 41-813 
Zabrze, ul. H. Jordana 82;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Urszula Rode w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Supernowa” w 41-922 Radzion-
ków, ul. Szymały 1a;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika hur-
towni farmaceutycznej – wydanie zaświadczenia 
w związku ze zmianą na stanowisku kierownika 
hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Marta Tarasin-Wąs w hurtowni farma-
ceutycznej 3M Poland Sp. z o.o. w 97-500 Radom-
sko, ul. Krasickiego 65;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtow-
ni farmaceutycznej - wydanie opinii w sprawie rę-
kojmi należytego prowadzenia hurtowni dla nowo 
powstającej hurtowni farmaceutycznej na wniosek 
farmaceuty:

- mgr farm. Jadwiga Kłys w hurtowni farmaceu-
tycznej IMPILO Sp. z o.o. sp. k. w 42-500 Będzin, 
ul. Zagórska 73;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła terminy kolej-
nych posiedzeń Rady SIA i Prezydium SIA: 3.10 
– R, 17.10 – P (3 tyg. przerwy), 7.11 – R, 21.11 – P, 
6-12 – R (środa), 19-12 – P.

4b. Członkowie Rady w głosowaniu tajnym pod-
jęli uchwałę w sprawie nadania wyróżnienia „Laur 
SIA” Poseł Barbarze Dziuk oraz odznaki „Pharma-
ciae Seniori” mgr farm. Stanisławie Czarskiej, mgr 
farm. Edwardowi Kasza, mgr farm. Klarze Kemp-
skiej-Kosterka, mgr farm. Eugenii Kowalskiej, mgr 
farm. Mariannie Mentel, mgr farm. Zdzisławie Moś, 
mgr farm. Kazimierze Okólskiej, dr n. przyr. Leoka-
dii Wieloch-Depcie, mgr farm. Helenie Womela.

Pani Poseł Barbara Dziuk była bardzo zaangażo-
wana w prace legislacyjne mające wpływ na pod-
noszenie jakości świadczenia usług medycznych  

i farmaceutycznych. W trakcie działań poprzedza-
jących wprowadzenie ustawy nowelizującej usta-
wę Prawo farmaceutyczne „Apteka dla Aptekarza” 
wielokrotnie spotykała się z przedstawicielami Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej w Katowicach wysłuchując 
i przychylając się do argumentacji motywującej 
ograniczenie możliwości otwierania aptek przez 
różne podmioty.

Wszystkie osoby, którym przyznano odznakę 
„Pharmaciae Seniori” to farmaceuci z wieloletnim, 
nienagannym stażem pracy w zawodzie zasługujący 
na wyróżnienie ich odznaką przyznawaną seniorom 
farmacji, którzy w czasie swej wieloletniej pracy 
zawodowej przyczyniali się do podnoszenia presti-
żu zawodu farmaceuty.

4c. Podjęcie decyzji ws. opłat za ogłoszenia za-
mieszczane w portalu http://ogloszenia.katowice.
oia.pl/ od października - cd.

Portal ogłoszeń został uruchomiony w marcu 2017 
r. i do września udostępniony był bezpłatnie dla 
wszystkich rodzajów ogłoszeń. Rada SIA po anali-
zie statystyk zamieszczonych do tej pory ogłoszeń, 
jak również sprawdzeniu zasad działania innych do-
stępnych na rynku portali ogłoszeniowych oraz bio-
rąc pod uwagę, że największą grupą korzystających 
z portalu są przedsiębiorcy szukający pracowników, 
postanowiła wprowadzić od 1 października 2017 r. 
następujące zasady i opłaty za korzystanie z serwisu 
Śląskiej Izby Aptekarskiej www.ogloszenia.katowi-
ce.oia.pl:

- bezpłatne zamieszczenie ogłoszenia: szukam pra-
cy, sprzedam, społecznościowe,

- odpłatne w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdzie-
siąt złotych 00/100) za jednorazowe zamieszczenie 
ogłoszenia: dam pracę, kupię.

Widoczność ogłoszenia ustalono na 30 dni. Decy-
zję podjęto większością głosów przy jednym głosie 
wstrzymującym.

4d. Prośba o objęcie przez SIA patronatu nad drugą 
edycją Plebiscytu „Farmaceuta Roku. Nagroda Ma-
gazynu Aptekarskiego”.

Do Rady SIA wpływają wnioski różnych podmio-
tów o objęcie patronatu nad organizowanymi przez 
nich przedsięwzięciami przykładowo w formie kon-
kursów, plebiscytów itp.

Zgodnie z art. 1 ustawy „1. Naczelna Izba Aptekar-
ska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd 
zawodu aptekarskiego, jako reprezentację zawodo-
wych, społecznych i gospodarczych interesów tego 
zawodu.” Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej ma wła-
sne możliwości promowania i nagradzania farma-
ceutów za zachowania zgodne z etyką i deontologią 
zawodową działanie na rzecz samorządu i dobra  
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publicznego w postaci różnych nagród i tytułów. 
W tej sytuacji obejmowanie patronatu nad innymi 
podobnymi przedsięwzięciami nie jest celowe i mo-
głoby wykraczać poza ustawowe zadania i kompe-
tencje samorządu. Mając na względzie powyższe 
Rada SIA jednogłośnie postanowiła nie obejmować 
patronatów nad przedsięwzięciami o charakterze 
komercyjnym organizowanymi przez różne pod-
mioty.

4e. Propozycja założenia spółki Expert Zdrowia.

Po wysłuchaniu propozycji przedstawionej przez 
dra n. farm. Mikołaja Konstantego Rada SIA więk-
szością głosów, przy dwóch głosach wstrzymują-
cych wyraziła zgodę na przystąpienie przez Śląska 
Izbę Aptekarską w Katowicach z siedzibą w 40-637 
Katowice, ul. Kryniczna 15 do tworzonej przez Ap-
tekarską Grupę Wsparcia Radix Sp. z o.o. z siedzibą 
w 40-637 Katowice, ul. Kryniczna 15 oraz Gem-
pharm Sp. z o.o. z siedzibą w 43-303 Dąbrowa Gór-
nicza, ul. Budowlanych 11 nowej spółki celowej 
pod nazwą Ekspert Zdrowia Sp. z o.o. …

Spółka będzie miała na celu m.in. pomoc i organi-
zowanie korzystnych warunków zaopatrzenia apte-
kom niezależnym na bezpiecznych dla aptek zasa-
dach z poszanowaniem ich odrębności.

Mając na względzie zapis art. 7 ust 2 p. 13 ustawy 
o izbach aptekarskich udział SIA w spółce jest zgod-
ny z celami i zadaniami samorządu aptekarskiego 
oraz członków SIA. Podjęta uchwała ma na celu za-
bezpieczenie interesów aptekarzy, w szczególności 
po zmianie prawa farmaceutycznego i wprowadze-
niu zapisów o „aptece dla aptekarza”. 

4f. Spotkanie z dr. hab. n. farm. Pawłem Olczykiem. 
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że z zapro-
szonym pracuje nad realizacją projektu opieki far-
maceutycznej organizowanym przez Zakład Farma-
cji Aptecznej SUM oraz współpracuje z panem dr. 
hab. Pawłem Olczykiem pełniącym obecnie funkcję 
konsultanta wojewódzkiego ds. farmacji aptecznej, 
a niedługo czeka nas zadanie wspólnego przygoto-
wania materiału dla aptekarzy na temat marihuany 
leczniczej. Pan dr hab. Paweł Olczyk podziękował 
za zaproszenie, a także za pomoc studentom pra-
cującym w zakładzie farmacji aptecznej, co w cza-
sach ciągłego niedoboru funduszy pomaga zapobiec 
„drenażowi mózgów” za granicę, oraz stanowi mo-
delowy w skali kraju przykład współdziałania samo-
rządu aptekarskiego z uniwersytetem medycznym. 
Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że dr hab. n. 
farm. Paweł Olczyk ma zamiar włączyć się w pra-
ce samorządu aptekarskiego. Następnie wspomniał 
o planowanym spotkaniu sekcji receptury w War-
szawie, na którym ma pojawić się know-how recep-
tury medycznej marihuany. Czekamy na surowce 
oraz receptariusz, bo w polskich podręcznikach nie 
ma w tym temacie praktycznie żadnych informacji. 

W temacie projektu opieki farmaceutycznej dr hab. 
n. farm. Paweł Olczyk powiedział, że grono aptek 
potencjalnie uczestniczących w projekcie się po-
większa. Jak tylko otrzyma on potwierdzenie chęci 
współpracy od przychodni, złoży wniosek do komi-
sji bioetycznej i projekt zacznie funkcjonować. Za-
pytany o pracę konsultanta wojewódzkiego odpo-
wiedział, że współpraca z urzędem wojewódzkim 
układa się modelowo, a panie inspektor działają 
bardzo sprawnie.

4g. Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Apte-
karskiej – Warszawa 04 oraz 09.08.2017 r. Obec-
ny był także mgr Krzysztof Majka. O poruszanych 
spawach odwoławczych rozmawiano na poprzed-
nich posiedzeniach. Przygotowywano temat opieki 
farmaceutycznej oraz „licznik stażu kierownika”. 
Odbyło się spotkanie z PTFarm w sprawie szkoleń.

4h. Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej – 
Warszawa 05.09.2017 r. Przyjęto uchwałę w spra-
wie nowej wersji procedury stwierdzania rękojmi 
należytego prowadzenia apteki. … Powołany zosta-
nie zespół do spraw opieki farmaceutycznej. Pilotaż 
będzie bezpłatny i wziąć udział będą w nim mo-
gły tylko apteki, które będą mogły współpracować 
z OSOZ. Opieka ma być z założenia m.in. fakulta-
tywna i opierać się na farmaceucie. Omija się w ten 
sposób możliwości wpływu szczególnie pochodze-
nia zewnętrznego. Głównym celem jest wykonanie 
i ocena przeglądu lekowego (MUR) oraz ocena jego 
efektywności. Nowy zespół ds. OF będzie kontynu-
ował to, co stworzył poprzedni. Wszyscy aptekarze 
będą mogli przystąpić do projektu.

Mgr Krzysztof Majka dodał, ze prezentacja prezesa 
dr Piotra Brukiewicza była bardzo dobrze przygo-
towana merytorycznie i stanowi ogromny sukces 
Rady oraz osób bezpośrednio zaangażowanych 
w projekt. Członkowie NRA nie mieli wątpliwości, 
co do poparcia projektu.

4i. Prośba epruf s.a. o spotkanie w sprawie ubez-
pieczeń lekowych. Firma epruf chciałaby spotkać 
się z Radą, a następnie z farmaceutami. Propozycja 
spotkania została przyjęta jednogłośnie.

4j. Kongres Naukowy Farmacja 21. Nowe Wyzwa-
nia. Organizatorzy zapraszają prezesa SIA. W za-
mian chcą by poinformować farmaceutów poprzez 
publikację ogłoszenia na stronie. Zaproponowano 
standardową stawkę za umieszczenie reklamy na 
stronie WWW.

4k. Spotkanie z podsekretarzem stanu Marcinem 
Czech ws. opieki farmaceutycznej odbyło się 
w dniu 29 sierpnia br. i w jego trakcie rozmawiano 
o potrzebie kontynuacji prac nad wdrożeniem OF, 
którego ważnym elementem ma być pilotaż. Stwier-
dzono także, że jednym z priorytetów jest ustawa 
o zawodzie.
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5. Wolne głosy i wnioski.

- Targi Farmaceutyczne SIA – 03.03.2018 r. Dwo-
rek pod Dębami w Katowicach Giszowcu. Targi nie 
będą związane z mistrzostwami w piłce z powodu 
uwag wniesionych przez uczestników poprzednich 
edycji oraz wystawiających się firm.

- rozbudowa budynku SIA – ciąg dalszy sprawy. 
Mgr Andrzej Bednarz powiedział, że odbyło się 
spotkanie z architektem, który przedstawił projekt 
wraz z wyliczeniami. Zebrani poprosili o przedsta-
wienie trzech ofert różnych wykonawców, które za-
deklarowano się przedstawić do końca września, by 
można było przedstawić je na Zjeździe.

- XXV lat pracy mgr Ewy Kłody. Zaproponowano 
uhonorowanie premią w wysokości podobnej do 
przyznanej pracownikom SIA.

- przedstawiono także najnowsze zapytania (i od-
powiedzi) od farmaceutów jakie wpłynęły do SIA 
oraz poinformowano o nowych zasadach realizacji 
umów na środki pomocnicze w związku z nową 
wersją słownika refundowanych wyrobów medycz-
nych.

- przegląd najbliższych imprez sportowych. Wkrót-
ce odbędą się regaty na mazurach, następnie puchar 
Hurtap`u oraz wyścigi na rowerach górskich. Infor-
macje znajdują się na stronach SIA.

- zaproszenia na obchody ogólnopolskiego „Dnia 
Aptekarza”, które odbędą się w Warszawie 11 paź-
dziernika są do odbioru w biurze Izby.

- na wniosek dra n. farm. Mikołaja Konstanty Rada 
SIA jednogłośnie postanowiła pokryć koszty podró-
ży oraz dofinansować koszty pobytu (noclegu) … 
dla uczestników Śląskiej Izby Aptekarskiej biorą-
cych udział w II Mistrzostwach Polski Farmaceu-
tów w maratonie MTB, które odbędą się w Józefo-
wie koło Warszawy 23 września 2017 r.

Organizatorem zawodów jest HURTAP SA przy 
współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej w Ło-
dzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba 
Aptekarska, a patronat medialny Gazeta Farmaceu-
tyczna. Organizowana impreza ma na celu integra-
cję środowiska zawodowego. Na I Mistrzostwach 
Polski Farmaceutów w maratonie MTB Śląską Izbę 
Aptekarską reprezentowało dwóch farmaceutów. 
Uczestnicy imprezy pokryją część kosztów pobytu.

6. 21 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w dniu 6 września 2017 r. zakończono ok. godz. 
12.10.

Protokołował

Mgr farm. Michał Rzepczyk

 
Protokół z obrad 23 posiedzenia  

Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej  
VII kadencji w dniu 19 września 2017 r.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył Pre-
zes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 
9.25. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu 
obecnych było 10/15 osób. Na podstawie listy 
obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność ob-
rad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla ważności 
podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych 
i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący 
posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował po-
rządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty 
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzep-
czyk, mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokół z 22 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VII ka-
dencji w dniu 22 sierpnia 2017 r.

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

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

- mgr farm. Małgorzata Hyla w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Vita” w 41-200 Sosno-
wiec, ul. Małachowskiego 14B;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Agnieszka Bijok w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Euro Panaceum” w 44-
100 Gliwice, ul. Centaura 11;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Bartosz Staroń w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Centrum Tanich Leków – Apteka św. 
Barbary” w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Ślą-
ska 6;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

Jednocześnie zadecydowano, ze wraz z uchwałą 
zostanie przekazana do inspektoratu informacja, że 
Prezydium Rady SIA negatywnie ocenia używaną 
przez zezwoleniobiorcę nazwę apteki „Centrum 
Tanich Leków – Apteka św. Barbary” ze względu 
na niezgodność z obowiązującym prawem nazwy  
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apteki. Prezydium Rady SIA wyraża pogląd, że na-
zwa taka jest sprzeczna z prawem i nie powinna zo-
stać zarejestrowana przez WIF w Katowicach, jako 
nazwa apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie 
art. 94a prawa farmaceutycznego w dniu 1.01.2012 r.

- mgr farm. Katarzyna Stachurska-Wlazło w apte-
ce ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Aptefarm” 
w 41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Marta Gawlikowicz w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Słoneczna” w 32-500 
Chrzanów, Al. Henryka 21;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Anna Mazur w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka pod Kwiatami IV” w 40-423 Ka-
towice, Pl. Wyzwolenia 12;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Beata Kwiecień w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Dr Optima” w 41-219 Sosno-
wiec, ul. Kisielewskiego 2;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Jerzy Potyka w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Euro-Apteka” w 43-100 Tychy, ul. Wy-
szyńskiego 3;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Anna Strojek w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka 4 Pory Roku” w 43-600 Jaworz-
no, ul. Mickiewicza 19;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Wojciech Pytlik w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka na Miłej” w 40-467 Katowi-
ce, ul. Miła 23;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Monika Pakosz-Grzesik w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Na Zdrowie”  

w 41-700 Ruda Śląska, ul. Gierałtowskiego 29;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Ewa Grzesik w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Premium-Lek” w 40-145 Kato-
wice, ul. Józefowska 100;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Małgorzata Gęgotek w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Mikołowska” w 43-
190 Mikołów, ul. Okrzei 20;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Elżbieta Górecka w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-200 Dą-
browa Górnicza, ul. Ludowa 19A;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Michał Adamek w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Słoneczna” w 41-200 So-
snowiec, ul. Kisielewskiego 6;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Joanna Betlej w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Pod Lwem” w 44-335 Jastrzębie Zdrój, 
ul. Piłsudskiego 2A;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Barbara Błachuta-Dorsz w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Pod Lwem” w 44-253 Ryb-
nik, ul. Jastrzębska 12;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3b. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
wydanie opinii w sprawie rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki dla nowo powstającej apteki ogól-
nodostępnej na wniosek farmaceuty:

- mgr farm. Bożena Trukała w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „MARIA-PHARM” w 44-336 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości 178, w związ-
ku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwole-
nia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez  
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przedsiębiorcę MARIA-PHARM Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 43-200 Pszczyna, ul. Gen. Hallera 13;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

Wniosek ŚLWIF w Katowicach dotyczący wydania 
opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie ww. apteki ogólnodostępnej opiniowano na 
jednym z wcześniejszych posiedzeń.

3c. Prośba ŚLWIF w Katowicach o wydanie opinii 
w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
dla farmaceuty, który został ukarany karą nagany 
przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach – 
cd. sprawy

W związku z prawomocnym ukaraniem przez Okrę-
gowy Sąd Aptekarski w Katowicach karą nagany, 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kato-
wicach zwrócił się do Śląskiej Izby Aptekarskiej 
z prośbą o wydanie opinii, czy mgr farm. … daje 
rękojmię należytego prowadzenia apteki .... Mgr 
farm. został przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Ka-
towicach uznany za winnego zarzucanego mu prze-
winienia polegającego na prowadzeniu … sprzecz-
nego z prawem obrotu produktami leczniczymi 
polegającego na sprzedaży produktów leczniczych 
do podmiotów nieuprawnionych tj. hurtowni farma-
ceutycznych i aptek ogólnodostępnych, co stanowi 
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 oraz 
art. 96 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy - Prawo farmaceu-
tyczne i został ukarany karą nagany. Orzeczeniem 
… Naczelny Sąd Aptekarski w Warszawie utrzymał 
w mocy zaskarżone orzeczenie wydane przez OSA 
w Katowicach. Wymierzona przez OSA w Katowi-
cach kara nie uległa zatarciu.

Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej zapo-
znało się z okolicznościami faktycznymi sprawy 
oraz orzeczeniem OSA w Katowicach, jak również 
orzeczeniem NSA w Warszawie i zważyło, co na-
stępuje: przedsiębiorca posiadający aptek ę ma obo-
wiązek prowadzić działalność zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo farmaceutyczne. Prowadzenie obrotu 
z podmiotami nieuprawnionymi stanowi nie tylko 
naruszenie tych przepisów, ale przyczynia się do 
ograniczenia dostępności poszczególnych leków dla 
pacjentów. Postępowanie takie jest tym bardziej na-
ganne, gdyż mgr farm. jest farmaceutą, a zatem oso-
bą wykonującą zawód zaufania publicznego. Wobec 
powyższego na posiedzeniu w dniu 25.07.2017 r. 
Prezydium Rady SIA w uchwale … stwierdziło, że 
mgr farm. nie daje rękojmi należytego prowadzenia 
apteki na stanowisku kierownika. Od ww. uchwały 
Pan mgr farm. wniósł zażalenie do Naczelnej Izby 
Aptekarskiej podnosząc błędy formalne w posta-
ci niezawiadomienia go o posiedzeniu. Prezydium 
Rady SIA uchwałą ... uznało zażalenie za zasadne 
i uchyliło zaskarżoną uchwałę Prezydium Rady SIA 

… oraz postanowiło skutecznie zawiadomić Pana 
mgr farm. o terminach kolejnych posiedzeń celem 
umożliwienia wzięcia udziału i przedstawieniu 
swojego stanowiska. Korespondencja została sku-
tecznie doręczona i w … na posiedzenie Prezydium 
Rady SIA stawił się Pan mgr farm. z pełnomocni-
kiem, który złożył pełnomocnictwo do akt.

Prezydium Rady SIA nie zgodziło się z wnioskiem 
o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 
par. 1 p. 4 KPA, gdyż orzeczenie Naczelnego Sądu 
Aptekarskiego jest prawomocne, a utrata rękojmi 
nie jest karą, a tylko stwierdzeniem przez Prezy-
dium Rady SIA faktycznych okoliczności, które 
mogą być podstawą do utraty rękojmi, a okoliczno-
ści te - świadomy udział w odwróconym łańcuchu 
zaopatrzenia i hurtowa sprzedaż leków w swojej 
aptece potwierdził sam zainteresowany w czasie 
spotkania z Prezydium.

W tym stanie sprawy biorąc po uwagę, że nie ma 
ustawowej definicji „rękojmi należytego prowadze-
nia apteki”, a zgodnie z doktryną jest to uczciwość, 
rzetelność, przestrzeganie prawa, dbanie o interes 
swoich klientów itp., co potwierdza prof. M. Kule-
sza w swojej opinii sporządzonej w 2004 r. dla Na-
czelnej Rady Aptekarskiej, która do dzisiaj zacho-
wuje swoją aktualność (dostępna jest w biuletynie 
NRA z lutego 2004), a także wyroki Sądów np. wy-
rok NSA z dnia 20 kwietnia 2001 r., II SA 959/00), 
Prezydium Rady SIA biorąc pod uwagę całokształt 
zebranego materiału jednogłośnie stwierdziło, że 
mgr farm. nie daje rękojmi należytego prowadzenia 
ww. apteki ogólnodostępnej.

3d. Prośba ŚLWIF w Katowicach o wydanie opinii 
w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
dla farmaceutki, która została ukarana karą nagany 
przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach.

W związku z prawomocnym ukaraniem przez Okrę-
gowy Sąd Aptekarski w Katowicach karą nagany, 
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kato-
wicach zwrócił się do Śląskiej Izby Aptekarskiej 
z prośbą o wydanie opinii, czy Pani … daję rękoj-
mię należytego prowadzenia apteki …

Śląska Izba Aptekarska działając na podstawie 
art. 39 i nast. KPA pismem z dnia … poinformo-
wała stronę o możliwości wzięcia udziału w po-
siedzeniu i przedstawieniu swojego stanowiska. 
Jak wynika z wydruku strony pocztowej prze-
syłka została odebrana w dniu … Strona pra-
widłowo zawiadomiona o terminie posiedze-
nia nie skorzystała z prawa wzięcia czynnego  
udziału w toczącym się postępowaniu, nie zajęła 
stanowiska w sprawie oraz nie wzięła udziału w po-
siedzeniu Prezydium Rady SIA.

OSA w Katowicach uznał … winną zarzucanych 
czynów tj. nienależytej organizacji pracy w aptece 
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ogólnodostępnej, w której pełni funkcję kierowni-
ka, między innymi dopuszczenie do nieobecności 
magistra farmacji z Prawem Wykonywania Zawodu 
w godzinach czynności apteki, co stanowi narusze-
nie art. 92 w zw. z art. 88 ust. 5 ustawy Prawo far-
maceutyczne i wymierzył karę nagany. Prezydium 
Rady SIA zapoznało się z okolicznościami faktycz-
nymi sprawy oraz mając na względzie bezwzględnie 
obowiązujący przepis art. 92 ustawy Prawo farma-
ceutyczne „Art. 92. W godzinach czynności apteki 
powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym 
mowa w art. 88 ust. 1.”, który ma na celu zdrowie 
i życie pacjentów w związku z art. 88 ust. 5 usta-
wy Prawo farmaceutyczne uznało, że dr n. farm. 
akceptując pracę apteki bez obecności mgra farm. 
naruszyła obowiązujące prawo w stopniu uzasad-
niającym odmowę rękojmi należytego prowadzenia 
apteki, o której mowa w art. 99 ust. 4a ustawy Pra-
wo farmaceutyczne.

W związku z powyższym Prezydium Rady SIA dzia-
łając w ramach swoich kompetencji większością gło-
sów przy trzech głosach wstrzymujących stwierdzi-
ło, że … nie daje rękojmi należytego prowadzenia 
ww. apteki ogólnodostępnej.

3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Bytomiu w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych działających na terenie Bytomia, wobec 
powyższego Prezydium Rady SIA pozytywnie jed-
nogłośnie zaopiniowało w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a.  Prezydium Rady SIA jednogłośnie postanowiło 
wyrazić zgodę na udział SIA w organizacji I Ogól-
nopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej pt.: 
6-Miesięczne Praktyki Zawodowe Przyszłością 
Farmacji Aptecznej ...

Organizowana konferencja będzie sposobnością do 
podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz okazją 
do rozwoju współpracy nauczycieli akademickich 
oraz farmaceutów praktyków – z myślą o dobru pa-
cjenta i profesjonalnej realizacji powinności zawo-
dowej.

4aa. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowało prośbę mgr farm. Ryszardy Węgrzyn 
o wydanie duplikatu PWZ w związku z zagubieniem. 

4b. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeszko-
lenie uzupełniające mgr farm. Katarzyny Kiwior 
w aptece ogólnodostępnej w 42-500 Będzin, ul. 9 
Maja 2.

W odpowiedzi na wniosek apteki z Będzina, ul. 
9 Maja 2 w sprawie wyrażenia zgody na odbycie 
przeszkolenia uzupełniającego przez Panią mgr 
farm. Katarzynę Kiwior, Prezydium Rady SIA po 

wysłuchaniu informacji ze spotkania z Panią ma-
gister, przekazanych przez Prezesa dra Piotra Bru-
kiewicza, większością głosów przy dwóch głosach 
„przeciw” ustaliło wymiar czasu przeszkolenia na 
40 godzin tygodniowo przez okres 5 miesięcy.

4c. Prośba Urzędu Miejskiego w Zabrzu o pomoc 
w wytypowaniu apteki do pełnienia dyżuru całodo-
bowego.

Do biura SIA wpłynęła korespondencja Wydziału 
Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej UM Za-
brze w sprawie wytypowania apteki do podjęcia 
dyżurów całodobowych na terenie miasta Zabrze, 
w związku z rezygnacją jednej z aptek z pełnienia 
pracy całodobowej.

W trakcie dyskusji Prezydium Rady SIA uznało, że 
nie ma podstaw prawnych do wskazywania aptek do 
pełnienia dyżurów, wobec powyższego wniosek zo-
stanie przekazany wymienionym w piśmie aptekom 
z prośbą o ustosunkowanie się w tej sprawie. Prezy-
dium zwróciło również uwagę, że przyczyną obecnej 
sytuacji są zbyt wysokie koszty prowadzenia dyżu-
rów, które pokrywają przedsiębiorcy prowadzący 
apteki. Apteki, jako jedyne placówki służby zdrowia 
nie korzystają z żadnych dopłat budżetowych za peł-
nione dyżury nocne. Gdyby dyżury nocne pełnione 
obecnie przez apteki nieodpłatnie byłyby wynagra-
dzane ze środków budżetowych zaistniała sytuacja 
zapewne nie miałaby miejsca.

4d. Spotkanie sekcji receptury aptecznej przy 
PTFarm. – Warszawa 13.09.2017 r.

W dniu 13 września prezes SIA dr Piotr Brukiewicz 
był obecny na spotkaniu sekcji receptury aptecz-
nej przy PTFarm. W spotkaniu brało udział ok. 18 
osób, m.in. konsultanci wojewódzkich ds. farmacji 
aptecznej. Spotkanie prowadziła prof. dr hab. Mał-
gorzata Sznitowska – kierownik katedry i zakładu 
Farmacji Stosowanej UW w Gdańsku, która zosta-
ła wybrana przewodniczącą nowo powstałej sekcji 
zlokalizowanej przy PTFarm. Celem sekcji będzie 
rozwiązywanie m.in. niejasności prawno – nauko-
wych w obszarze receptury aptecznej.

 Omawiane sprawy:

- kwestia komunikatu na temat rozcieńczeń spirytu-
su w aptece;

- kwestia publikacji receptariusza związanego z no-
welizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomani 
(marihuana lecznicza). Na dzień dzisiejszy nie jest 
zarejestrowany żaden surowiec, gdyż nie jest napi-
sany akt wykonawczy do tej nowelizacji określający 
formę jaką ma przybrać wniosek rejestracyjny skła-
dany przez importera lub producenta do urzędu re-
jestracji. Ustawa ma wejść w życie za dwa miesiące 
i do tego okresu prace w tym zakresie powinny być 
zakończone.
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- sprawa związana z urzędem rejestracji dotyczy 
też ostatnio sprawy Farmakopei XI, którą można 
by było udostępniać (rozpowszechniać) w oparciu 
o umowę komisową. SIA otrzymała pismo do wzię-
cia udziału w tej formie rozpowszechniania.

4e. IV Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna 
– Bydgoszcz 22.09.2017 r.

Przewodniczący posiedzenia przedstawił zaprosze-
nie na IV Ogólnopolską Konferencję Farmaceu-
tyczną w Bydgoszczy. Ze strony SIA będzie obecny 
Prezes, także jako prelegent, poruszając tematykę 
pilotażu opieki farmaceutycznej. W programie kon-
ferencji omawiane będą m.in. tematy dyrektywy 
fałszywkowej NMVO przez wiceprezesa NIA mgr 
Michała Byliniaka oraz aktualny temat marihuany 
leczniczej w Polsce przez dr Marka Bachańskiego.

4f. VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy - 
7-9.09.2017 r.

W dniach 7-9 września 2017 r., pod Giżyckiem od-
były się VI żeglarskiej Mistrzostwa Polski Apteka-
rzy.

W klasyfikacji generalnej zwyciężyła załoga OIA 
Łódź – sternik Wiktor Napióra. Drugie miejsce 
przypadło załodze Pomorsko-Kujawskiej OIA oraz 
trzecie miejsce OIA Warszawa.

Naszą banderę reprezentowała załoga pod kierow-
nictwem mgr Piotra Wysockiego plasując się na 13 
miejscu wśród 18 załóg.

4g. Puchar Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce 
Nożnej - Łęczyca 16.09.2017 r.

W Łęczycy odbył się puchar Okręgowych Izb Apte-
karskich w piłce nożnej na boisku otwartym. Do rywa-
lizacji stanęły cztery reprezentacje izby aptekarskich, 
a poziom zmagań był bardzo wyrównany - każda dru-
żyna ukończyła boje z równą ilością punktów. Osta-
tecznie klasyfikację wygrała drużyna z Łodzi, wyprze-
dzając reprezentację Śląska i Wielkopolski. Należy 
wyróżnić osiągnięcie mgr farm Rafała Ludwiga z dru-
żyny SIA, który został królem strzelców (12 bramek).

4h. II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w marato-
nie MTB - Warszawa - 23.09.2017 r.

Pod Warszawą odbędą się w nadchodzącą sobotę II 
Mistrzostwa Polski Farmaceutów w MTB pod pa-
tronatem hurtowni Hurtap. Śląska Izba Aptekarska 
zaprasza do udziału i kibicowania na trasie.

4i. V Konkurs Śląskiej Izby Aptekarskiej Nalewek 
Własnej Receptury - Katowice 2017 - 10.11.2017 r.

Prowadzący posiedzenie poinformował o czekają-
cym nas V konkursie nalewek. Śląska Izba Apte-
karska zaprasza wszystkich zainteresowanych do 
rywalizacji.

5. Wolne głosy i wnioski.

- W związku ze zbliżającym się 25-letnim ju-
bileuszem współpracy Pani Ewy Kłoda ze Ślą-
ską Izbą Aptekarską Prezydium Rady SIA  
w podziękowaniu za zaangażowanie i pracę na 
rzecz Śląskiej Izby Aptekarskiej jednogłośnie po-
stanowiło przyznać nagrodę jubileuszową …

- wydruk plakatów „Rekomendacje dla zdrowia”

Prezes SIA przedstawił sprawę, która narodziła się 
na Śląskim Forum Samorządów Zaufania Publicz-
nego, której pomysłodawcą był Prezes Śląskiej Izby 
Lekarskiej dr n med. Jacek Kozakiewicz. Pomysł 
przybrał formę dekalogu przykazań jak należy po-
stępować ze zdrowiem, by długo cieszyć dobrą kon-
dycją. Plakaty będą dystrybuowane przez SIA.

- Następną sprawą, nad którą pochyliło się Prezy-
dium była informacja skierowana do SIA, w której 
mgr Danuta Szydłak złożyła rezygnację z pełnio-
nych do tej pory funkcji: Członka Rady SIA, Człon-
ka Okręgowego Sądu Aptekarskiego oraz Delegata 
na Zjazd Aptekarzy.

- Prezes SIA podziękował pracownikom biura 
izby– Pani Katarzynie Szymale i Lechowi Wró-
blewskiemu za pracę na rzecz powstania kalkula-
tora stażu pracy kandydata na stanowisko kierow-
nika apteki ...

- Mgr Jan Stasiczek powrócił do sprawy dużych 
problemów zwianych z dystrybucją leku Xarelto. 
Firma Bayer bardzo utrudnia nabycie tego leku 
dla pacjentów mimo zapowiadanych audytów i nie 
pozwala zaspokajać potrzeb pacjentów. Znany jest 
przypadek apteki, iż mimo przeprowadzenia przez 
Firmę Bayer audytu, (który nie wykazał żadnych 
nieprawidłowości), dalej utrudniony jest dostęp do 
leku pacjentom.

Sprawą inną podnoszoną w tym punkcie jest kwe-
stia różnicowania aptek, które mają dostęp do leku 
Pradaxa firmy Boehringer Ingelheim Intern.Gmbh. 
Firma stronniczo odmawia aptekom sprzedaży, le-
ków w niższej cenie, mimo, że są potrzebujący ten 
lek pacjenci, tłumacząc się nasyceniem rynku przez 
apteki, które prowadzą w/w dystrybucję. Sprawy 
są prowadzone przez mecenasa Krystiana Szulca, 
o wynikach będziemy informować.

6. 23 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniu 19 września 2017 r. zakończo-
no ok. godz. 12.30.

Mgr farm. Jan Stasiczek
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Zgodnie z podjętą przez ZO PTFarm 
w Katowicach uchwałą z dnia 22.05.17 r.,  
Walne Zebranie Członków Oddziału 

(WZCO) rozpoczęło się o godz. 16.00 w sali 
konferencyjnej Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w Katowicach przy ul. Krynicznej 15. Zebranie 
otworzyła i powitała obecnych członków Od-
działu oraz Dyrektora Biura Zarządu Głównego 
(ZG) dr Jerzego Szewczyńskiego wiceprezes 
Zarządu Oddziału (ZO) dr Grażyna Janikow-
ska. Ze względu na brak kworum w I terminie 
(obecnych na sali 20 członków Oddziału), Pani 
Wiceprezes zarządziła przerwę podczas której 
wszyscy wysłuchali dwóch wykładów nauko-
wych wygłoszonych przez: dr n. farm. Lucynę 
Bułaś nt. „Wybrane problemy z receptury ap-
tecznej – studium przypadku” oraz dr hab. n. 
farm. Pawła Olczyk nt. „Fentanyl – niebezpie-
czeństwo uzależnienia”. 

Po części naukowej zebrania, Pani Prezes dr 
Kazimiera Klementys złożyła podziękowania 
dla osób i instytucji, które współpracowały 
z Oddziałem PTFarm w kadencji 2013-2017: 

• prof. dr hab. n. med. Krystynie Olczyk, 
Dziekanowi Wydziału Farmaceutyczne-
go z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 
w Sosnowcu (WFzOML), SUM w Katowi-
cach,

• dr n. farm Piotrowi Brukiewiczowi Preze-
sowi Okręgowej Rady Śląskiej Izby Apte-
karskiej i  Lechowi Wróblewskiemu Kie-
rownikowi Biura tej Izby, 

• dr hab. n. med. Katarzynie Winsz-Szczot-
ka, kierownikowi Kolegium Kształcenia 
Podyplomowego WFzOML w Sosnowcu 
oraz poprzedniemu kierownikowi tego Ko-
legium dr n. farm. Lucynie Bułaś,

• dr n. farm. Barbarze Uniejewskiej, mgr 
farm. Bernadecie Adamaszek i mgr farm. 
Wandzie Ganszer, członkiniom Ogólnopol-
skiej Sekcji Historii Farmacji PTFarm,

• mgr farm. Romanowi Łakusowi, wiceprze-
wodniczącemu Klubu Seniora Farmacji 
działającego przy katowickim Oddziale 
PTFarm,

oraz sponsorom:

• Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach, 

• Zakładowi Farmaceutycznemu „Amara” 
w Krakowie,

• Przedsiębiorstwu Informatycznemu Kam-
soft S.A. w Katowicach,

• Hurtowni Farmaceutycznej Farmacol S.A. 
w Katowicach.

Na zakończenie Pani dr K. Klementys podzię-
kowała za pracę na rzecz Oddziału wszystkim 
członkom ustępującego Zarządu: dr Grażynie 
Janikowskiej (wiceprezesowi oddziału i opie-
kunowi Klubu Seniora Farmacji), dr Piotrowi 
Brukiewiczowi (skarbnikowi oddziału), dr hab. 
Małgorzacie Dołowy (sekretarzowi oddziału), 

Protokół z Walnego Zebrania Członków Oddziału
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach

z dnia 19 czerwca 2017 r.

dr Kazimiera Klementys

POLSKIE 
TOWARZYSTWO 
FARMACEUTYCZNE
Oddział KATOWICE
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dr hab. Pawłowi Olczyk (opiekunowi Młodej 
Farmacji) oraz pozostałym członkom tj. dr 
Lucynie Bułaś, prof. dr hab. Stanisławowi Bo-
ryczka, dr Agnieszce Jura-Półtorak i mgr Tere-
sie Witoszyńskiej. 

W imieniu całego Zarządu Oddziału Pani dr  
K. Klementys złożyła na ręce Dyrektora Biura 
ZG dr Jerzego Szewczyńskiego podziękowania 
za wsparcie merytoryczne i finansowe Oddzia-
łu w mijającej kadencji. 

Po wystąpieniu Pani Prezes głos zabrali go-
ście. Słowa uznania dla Zarządu za działalność 
w kadencji 2013-2017 złożyli m.in.: 

• prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, 
Dziekan WFzOML w Sosnowcu, SUM 
w Katowicach,

• dr Jerzy Szewczyński, Dyrektor Biura ZG 
PTFarm w Warszawie,

• mgr Roman Łakus, wiceprzewodniczący 
Klubu Seniora Farmacji. 

Po wystąpieniach zaproszonych gości, o godz. 
17.00 nastąpiło ponowne otwarcie WZCO – 
w II terminie. 

Otwarcie Walnego Zebrania Członków Oddzia-
łu PTFarm w Katowicach w II terminie

Walne Zebranie Członków Oddziału (WZCO) 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
(PTFarm) w Katowicach otworzyła w II termi-
nie i stwierdziła prawomocność zebrania ustę-
pująca Prezes dr Kazimiera Klementys. Na sali 
obecnych było 21 członków Towarzystwa. Na-
stępnie zaproponowała wybór przewodniczące-
go WZCO, co zostało jednogłośnie zaakcepto-
wane przez zebranych. 

Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania 
Członków Oddziału

W imieniu ustępującego Zarządu, Pani dr K. 
Klementys zgłosiła propozycję dr n. farm. Lu-
cyny Bułaś na przewodniczącą WZCO. Kan-
dydatka wyraziła zgodę. Wobec braku innych 
propozycji jednogłośnie zaakceptowano tą  

kandydaturę. Za zgodą uczestników zebrania 
głosowanie dotyczące wyboru przewodniczą-
cego było jawne i odbyło się poprzez podnie-
sienie ręki. 

Wybór Sekretarza WZCO

Przewodnicząca WZCO zwróciła się do ustę-
pującego Zarządu o przedstawienie kandydatur 
na stanowisko sekretarza Walnego Zebrania 
Członków Oddziału. Pani dr K. Klementys za-
proponowała na tą funkcję dr hab. Małgorzatę 
Dołowy. Kandydatka wyraziła zgodę. Wobec 
braku innych propozycji Zebrani jednogłośnie 
zaakceptowali przedstawioną kandydaturę. Za 
zgodą uczestników zebrania głosowanie doty-
czące wyboru sekretarza WZCO było jawne 
i odbyło się poprzez podniesienie ręki.

Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad

Przewodnicząca zebrania dr L. Bułaś przed-
stawiła porządek obrad WZCO oraz omówiła 
regulamin WZCO. Podkreśliła konieczność 
przestrzegania dyscypliny czasowej w trakcie 
zabierania głosu i poprosiła o przesunięcie pla-
nowanych dłuższych wypowiedzi do 17 punktu 
zebrania czyli do dyskusji. Zebrani Członkowie 
jednogłośnie przyjęli regulamin obrad i zapro-
ponowany program: 

PROGRAM ZEBRANIA

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków 
Oddziału (WZCO), powitanie Członków 
PTFarm. i zaproszonych Gości, 

2. Stwierdzenie prawomocności WZCO
3. Wykłady naukowe, za które zostaną przy-

znane punkty edukacyjne: 
 dr Lucyna Bułaś - „Wybrane problemy z re-

ceptury aptecznej - studium przypadku”, 
 dr hab. Paweł Olczyk - „Fentanyl - niebez-

pieczeństwo uzależnienia”.
4. Podziękowania i wystąpienia zaproszonych 

gości,
5. II termin WZCO,
6. Wybór Przewodniczącego,
7. Wybór Sekretarza,
8. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad,
9. Wybór Komisji Mandatowej,
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
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11. Wybór Komisji Uchwał i Zaleceń,
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego WZCO, 
13. Sprawozdanie Prezesa Oddziału,
14. Sprawozdanie Sekretarza Oddziału,
15. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału.
16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
17. Dyskusja,
18. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarzą-

du Oddziału w latach 2013-2017,
19. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej 

Oddziału o udzielenie absolutorium ustępu-
jącemu Zarządowi Oddziału,

20. Wybór Prezesa Oddziału,
21. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Od-

działu,
22. Wybór Zarządu Oddziału,
23. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału,
24. Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie 

Delegatów PTFarm, 
25. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wnio-

sków, przyjęcie uchwał Walnego Zebrania,
26. Zamknięcie obrad.

Na wniosek Przewodniczącej WZCO jednogło-
śnie przegłosowano łączny wybór osób do Ko-
misji Mandatowej i Skrutacyjnej. 

Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej

Do Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej zgło-
szono następujące kandydatury:
• mgr farm. Wandy Ganszer
• dr n. med. Grzegorza Wisowskiego

Za zgodą uczestników zebrania głosowanie do-
tyczące wyboru Komisji Mandatowej i Skru-
tacyjnej było jawne i odbyło się poprzez pod-
niesienie ręki. Kandydaci zostali wybrani jed-
nogłośnie. Komisja Mandatowa i Skrutacyjna 
wybrała na przewodniczącą mgr farm. Wandę 
Ganszer. 

Wybór Komisji Uchwał i Zaleceń

Do Komisji Uchwał i Zaleceń zgłoszono nastę-
pujące kandydatury:
•	 dr n. biol. Grażyny Janikowskiej
•	 dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotka

Wobec braku innych kandydatur listę zamknię-
to. Przewodnicząca WZCO postawiła wniosek 

o jawne głosowanie kandydatur. Zebrani jed-
nogłośnie poparli ten wniosek i jednogłośnie 
zaakceptowali zaproponowane osoby. Komisja 
wybrała na przewodniczącą dr n. biol. Grażynę 
Janikowską. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego WZCO 
z dnia 14 maja 2013 r.

Zgodnie z porządkiem obrad WZCO, dr hab. 
Małgorzata Dołowy jako Sekretarz ustępują-
cego Zarządu przedstawiła zebranym protokół 
z poprzedniego Walnego Zebrania Członków 
Oddziału PTFarm w Katowicach z dnia 14 maja 
2013 roku. Protokół ten w pełnej wersji teksto-
wej został opublikowany w czasopiśmie ŚIA: 
Kazimiera Klementys. Walne Zebranie Człon-
ków Oddziału Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego w Katowicach. Apothecarius 2013; 
R.22, nr 40, s.121-123. Kopię artykułu przedsta-
wiono obecnym do wglądu. Ważnym punktem 
tego protokołu były zalecenia Komisji Uchwał 
i Zaleceń do realizowania których został zobligo-
wany Zarząd Oddziału w kadencji 2013-2017 r.  
Dr hab. M. Dołowy przypomniała te zalecenia 
i szczegółowo zreferowała ich realizację. 

Na wniosek przewodniczącej WZCO odbyły się 
głosowania nad przyjęciem protokołu z WZCO 
z dnia 14 maja 2013 roku oraz sprawozdania 
z realizacji uchwał i zaleceń. Zebrani w drodze 
jawnego głosowania jednogłośnie przyjęli po-
wyższe dokumenty. 

Następnie osoby funkcyjne ustępującego ZO 
PTFarm w Katowicach przedstawiły swoje 
sprawozdania z działalności. 

Sprawozdanie Prezesa Oddziału

Dr Kazimiera Klementys, Prezes Oddziału 
PTFarm w Katowicach, złożyła obszerne spra-
wozdanie z kadencji 2013-2017 podkreślając 
organizację przez Zarząd 94 zebrań, w tym 68 
o charakterze naukowo-szkoleniowym, liczne 
konferencje i kursy szkoleniowe, które odby-
ły się dzięki współpracy z okręgowymi Izba-
mi Aptekarskimi, w tym w szczególności ze 
Śląską Izbą Aptekarską, a także towarzystwa-
mi naukowymi, do których należy Polskie To-
warzystwo Dermatologiczne (PTDerm) oraz  
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Polskie Towarzystwo Farmakologiczne. Pod-
kreśliła również udział w organizowaniu szko-
leń i konferencji dla farmaceutów we współpra-
cy z nieaktywną obecnie Sekcją Farmacji Szpi-
talnej, działającą przy Oddziale do 2015 roku, 
oraz z Ogólnopolską Sekcją Historii Farmacji 
(współorganizacja XXIII Sympozjum Historii 
Farmacji w Bielski Białej w 2014 roku). Pani 
Prezes podkreśliła również owocną współpra-
cę z Kolegium Kształcenia Podyplomowego 
WFzOML w Sosnowcu, z katowickim oddzia-
łem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ze 
Śląską Inspekcją Farmaceutyczną. Ponadto, 
dziękując za wkład pracy dr Grażynie Jani-
kowskiej, opiekunowi Klubu Seniora Farma-
cji, zaznaczyła bogatą działalność Klubu przy 
katowickim Oddziale PTFarm, w tym organi-
zowanie corocznych wielkanocnych spotkań 
członków Klubu, na których są przedstawiane 
wykłady naukowe, w części artystycznej wy-
stępują studenci Wydziału Farmaceutycznego 
w Sosnowcu, a przede wszystkim odnawiane 
są więzi koleżeńskie wśród seniorów zawodu. 
Pani Prezes doceniła również dużą aktywność 
organizacyjną sekcji Młodej Farmacji w So-
snowcu. Na zakończenie ponownie podkreśliła 
znaczącą pomoc w organizacji zaprezentowa-
nych przedsięwzięć świadczoną przez spon-
sorów, w tym przede wszystkim: Śląską Izbę 
Aptekarską, Zakład Farmaceutyczny „Amara”, 
przedsiębiorstwo informatyczne Kamsoft i hur-
townię farmaceutyczną Farmacol.

Sprawozdanie Sekretarza Oddziału

Dr hab. Małgorzata Dołowy, sekretarz Oddzia-
łu PTFarm w Katowicach, przedstawiła spra-
wozdanie z mijającej kadencji 2013-2017 oraz 
szczegółowy rejestr uchwał podejmowanych 
przez Zarząd w tym czasie. Poinformowała, że 
sprawozdanie kadencyjne z działalności Oddzia-
łu zostało już przekazane do Zarządu Głównego 
PTFarm. Zaznaczyła realizację przez Oddział 
25 zebrań Zarządu, z których zostały napisane 
szczegółowe protokoły, 68 zebrań naukowych, 
w tym kursów i szkoleń, a także organizację co-
rocznych spotkań Klubu Seniora Farmacji oraz 
przeprowadzenie WZCO w dniu 14.05.2013 r.  
W nawiązaniu do poprzedniego sprawozdania 
zaprezentowanego przez Panią Prezes, Pani 
dr hab. M. Dołowy zrelacjonowała cyklicznie  

organizowane przez ZO zebrania naukowo-
-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach 
oraz konferencje, które stanowiły ważne wyda-
rzenia w działalności Oddziału w tym: coroczne 
konferencje dla studentów farmacji - stażystów 
i ich opiekunów oraz coroczne konferencje der-
matologiczne dla lekarzy dermatologów i far-
maceutów. Zarząd podjął w sumie 45 uchwał 
dotyczących zarówno działalności organizacyj-
nej i naukowej jak i przyjęć nowych członków. 
Ponadto, w minionej kadencji, na łamach czaso-
pisma ŚIA Apothecarius. członkowie Zarządu 
opublikowali 10 artykułów opisujących działal-
ność Oddziału.

Sprawozdanie Skarbnika Oddziału

Dr Piotr Brukiewicz, skarbnik Oddziału 
PTFarm w Katowicach, przedstawił sprawoz-
danie finansowe podkreślając statutowe obo-
wiązki skarbnika oddziału, w tym rejestrowa-
nie składek i wydatków ZO. Sprawozdanie 
to w sposób szczegółowy prezentowało przy-
chody i koszty związane z działalnością ZO 
PTFarm w Katowicach w latach 2013-2017. 
Analiza finansów dokonana przez Skarbnika 
wskazała coroczny, znaczący spadek liczby 
wpłacanych przez członków Oddziału składek 
członkowskich. Dr P. Brukiewicz podkreślił, 
że w kolejnej kadencji należy dążyć do odbu-
dowania bazy członkowskiej. Jednocześnie 
podziękował uczestniczącej w zebraniu Pani 
Dziekan prof. dr hab. n. med. Krystynie Olczyk 
za pomoc w zwiększeniu ściągalności składek 
wśród pracowników WFzOML w Sosnowcu 
będących członkami Towarzystwa. Skarbnik 
pochwalił również członków Klubu Seniora za 
dyscyplinę jeśli chodzi o opłacanie przez nich 
składek. 

Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewi-
zyjnej

Komisja Rewizyjna ZO PTFarm w kadencji 
2013-2017 reprezentowana przez przewodni-
czącą mgr farm. Wandę Ganszer, mgr Marka 
Kurzeję oraz nieobecną podczas tego zebrania 
dr hab. n. med. Katarzynę Pawłowską-Góral 
złożyła sprawozdanie z mijającej kadencji. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pod-
kreśliła, że po analizie dokumentów finanso-
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wych Oddziału oraz sprawozdań rocznych 
i kadencyjnych, a także podejmowanych 
uchwał dotyczących głównie spraw finanso-
wych, Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do 
przedstawionej dokumentacji oraz wnioskuje 
o udzielenie absolutorium ustępującemu Za-
rządowi Oddziału. 

Po części sprawozdawczej, przewodnicząca 
zebrania dr L. Bułaś zaprosiła uczestników 
WZCO do zabierania głosu w dyskusji.

Dyskusja 

Zabierając głos dr G. Janikowska nawiązała do 
wypowiedzi Skarbnika i również podziękowała 
Pani Dziekan prof. dr hab. n. med. Krystynie 
Olczyk za pomoc w aktywizowaniu członków 
Oddziału PTFarm w Katowicach do uregulo-
wywania składek członkowskich. Podkreśliła 
również aktywność i zaangażowanie w orga-
nizację wielkanocnego spotkania Klubu Se-
niora Farmacji zarówno członków Zarządu jak 
i członków Klubu, a mgr farm. Roman Łakus, 
były przewodniczący tego Klubu złożył na jej 
ręce serdeczne podziękowania za współpracę. 
Pani dr G. Janikowska podziękowała również 
dr Piotrowi Brukiewiczowi za rzetelną i spraw-
ną obsługę finansową Oddziału. 

Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu 
Oddziału w latach 2013-2017

Po jednogłośnym zaakceptowaniu przez zebra-
nych jawnej formy głosowania, podjęto głoso-
wanie nad przyjęciem zaprezentowanych spra-
wozdań. 

Zebrani jednogłośnie i bez zastrzeżeń przyjęli 
sprawozdania: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika 
i Komisji Rewizyjnej, z działalności Oddziału 
w latach 2013-2017. 

Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Od-
działu o udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Oddziału

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani jed-
nogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Oddziału PTFarm w Katowicach. 

Wybór Prezesa Oddziału

Jako kandydatów na Prezesa ZO PTFarm 
w Katowicach w kadencji 2017-2021 zgłoszo-
no następujące osoby: 
•	 dr n. przyr. Kazimierę Klementys 
•	 dr n. biol. Grażynę Janikowską 

Wobec braku innych kandydatur listę zamknięto. 

W odpowiedzi na postawione przez przewod-
niczącą WZCO pytanie czy obie kandydatki 
wyrażają zgodę na kandydowanie, dr K. Kle-
mentys nie wyraziła na to zgody tłumacząc się 
względami osobistymi. Zaznaczyła natomiast 
chęć kontynuowania pracy w Zarządzie i po-
parła kandydaturę dr G. Janikowskiej, któ-
ra przez minione dwie kadencje ściśle z nią 
współpracowała pełniąc funkcje Wiceprezesa 
katowickiego Oddziału PTFarm. 

Wobec braku innych kandydatur i po wyrażeniu 
zgody przez wszystkich uczestników WZCO, 
na drodze głosowania jawnego, jednogłośnie, 
na Prezesa ZO PTFarm w kadencji 2017-2021 
wybrano dr n. biol. Grażynę Janikowską (19/19 
głosów było za kandydaturą dr G. Janikowskiej). 

Wystąpienie nowowybranego Prezesa Oddziału

Wybrany Prezes ZO PTFarm w Katowicach, dr 
n. biol. Grażyna Janikowska, serdecznie podzię-
kowała wyborcom za zaufanie i poparcie kandy-
datury. Zaznaczyła, że postara się w  tej nowej 
kadencji kontynuować linię działalności Oddzia-
łu podjętą w poprzednich kadencjach i liczy na 
aktywność pozostałych członków Zarządu.

Wybór Zarządu Oddziału 

Prezes Oddziału PTFarm w Katowicach dr n. 
biol. Grażyna Janikowska, zgodnie ze statutem 
PTFarm, zgłosiła ośmiu kandydatów do Za-
rządu Oddziału. Proponując kandydatury osób 
jednocześnie pytała je czy akceptują jej propo-
zycję. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowa-
nie. Byli to: 
1. dr n. przyr. Kazimiera Klementys
2. dr n. farm. Piotr Brukiewicz 
3. dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy 
4. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
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5. dr n. farm. Lucyna Bułaś
6. dr n. med. Agnieszka Jura-Półtorak
7. mgr farm. Teresa Witoszyńska
8. dr n. farm. Mariola Chudzik

Wobec braku innych kandydatur listę zamknię-
to. Po jednogłośnym zaakceptowaniu przez 
zebranych jawnej formy głosowania wyżej wy-
mienione osoby wybrano jednogłośnie. 

Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące 
kandydatury:
•	 mgr Marka Kurzeji
•	 dr n. przyr. Ewy Klamińskiej
•	 mgr farm. Wandy Ganszer
•	 dr n. farm. Barbary Uniejewskiej

Ze uwagi na rezygnację (ze względów formal-
nych) mgr farm. Wandy Ganszer głosowanie 
na członków Komisji Rewizyjnej dotyczyło 
wyboru tylko trzech kandydatów. Po jednogło-
śnym zaakceptowaniu jawnej formy głosowa-
nia Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zgło-
szone kandydatury. 

Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie De-
legatów (WZD) PTFarm

Zarząd Główny PTFarm przesłał informację, że 
katowicki Oddział PTFarm może wybrać pię-
ciu delegatów na WZD do Warszawy, a zebra-
nie odbędzie się w dniu 18.12.2017 roku. Pre-
zes Oddziału dr G. Janikowska zaproponowała 
osoby:
•	 prof. dr hab. n. med. Krystynę Olczyk
•	 dr n. przyr. Kazimierę Klementys
•	 dr n. farm. Piotra Brukiewicza
•	 dr n. farm. Lucynę Bułaś
•	 dr n. biol. Grażynę Janikowską
•	 dr hab. n. farm. Pawła Olczyk
•	 dr hab. n. farm. Małgorzatę Dołowy 
•	 dr hab. n. farm. Ewę Chodurek

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandy-
dowanie. Wobec braku innych kandydatur listę 
zamknięto. Jednogłośnie wybrano pięć pierw-
szych na liście osób na delegatów, a pozostałe 
trzy osoby pozostały na liście rezerwowej. 

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Zaleceń, przy-
jęcie uchwał Walnego Zebrania 

Komisja Uchwał i Zaleceń WZCO PTFarm 
w Katowicach przedstawiła następujące zalece-
nia i wnioski: 

1. Zaleca się podjęcie działań mających na 
celu aktywizację członków do działalności 
w PTFarm O/Katowice. 

2. Zaleca się kontynuowanie twórczej współ-
pracy katowickiego Oddziału PTFarm 
z Władzami Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 
w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach. 

3. Wnioskuje się o ponowne powołanie przy 
PTFarm O/Katowice sekcji aptek szpital-
nych. 

4. Zaleca się dalsze zacieśnianie współpracy 
PTFarm O/Katowice z okręgowymi izba-
mi aptekarskimi, w tym: Śląską, Beskidzką 
i Częstochowską. 

5. Zaleca się poszerzanie kierunków działal-
ności PTFarm O/Katowice polegającej na 
współpracy z innymi towarzystwami na-
ukowymi. 

6. Zaleca się podjęcie działań w kierunku usta-
lenia zasad członkostwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z nieuregulowanymi 
składkami członkowskimi. 

Po jednogłośnym zaakceptowaniu przez Ze-
branych jawnej formy głosowania na w/w listę 
przystąpiono do głosowania. Jednogłośnie za-
akceptowano wniosek nr 1, 2, 4, 5 oraz 6. Na-
tomiast w przypadku wniosku nr 3 odnotowano 
dwa głosy wstrzymujące się.

Zamknięcie obrad

Wobec braku wolnych wniosków zakończono 
Walne Zebranie Członków Oddziału

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
w Katowicach w dniu 19 czerwca 2017 r.

Przewodnicząca WZCO         Sekretarz WZCO
Lucyna Bułaś                         Małgorzata Dołowy
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śp. mgr farm.

Magdalena Czakańska

19.03.1920 r.             17.06.2017 r.

Zmarła w wieku 97 lat, była najstarszą farmaceutką w Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Mgr Magdalena Czakańska urodziła się 19 marca 1920 r. w Świętochłowicach. W latach  
30-tych ukończyła kolejno 4 klasy szkoły podstawowej, a następnie 8 klas gimnazjum. 
Podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ale po roku musiała zaprzestać 
nauczanie z powodu wybuchu II wojny światowej. W okresie wojny pracowała m.in. 
jako pomoc apteczna. W tym trudnym okresie życia dostarczała lekarstwa do obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Po wojnie powróciła na studia do Krakowa, gdzie w 1948 r. uzyskała tytuł magistra farmacji. 
Po studiach podjęła pracę m.in. w aptece w Łabędach oraz Katowicach - Ligocie.

Rękopis życiorysu mgr Magdaleny Czakańskiej (7.11.1950 r.)
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śp. mgr farm.

Róża Gotkowska

8.10.1938 r.           8.07.2017 r.

Zmarła w wieku 78 lat. Mgr farm. Róża Gotkowska urodziła się 8 października 1938 r. 
w Nowej Wsi. Studia farmaceutyczne ukończyła na Akademii Medycznej we Wrocławiu 
w 1962 r., natomiast w roku 1976 uzyskała drugi stopień specjalizacji z zakresu farmacji 
aptecznej. Aptekę w Łaziskach Górnych prowadziła do sierpnia 2016 r.

śp. mgr farm.

Hanna Kaczmarczyk

8.11.1923 r.           13.08.2017 r.

Zmarła w wieku 93 lat. Mgr farm. Hanna Kaczmarczyk urodziła się 8 listopada 1923 r. 
w Warszawie. Pierwsze dwa lata studiów farmaceutycznych realizowała na Wydziale 
Farmaceutycznym Uniwersytetu Rumuńskiego w Bukareszcie. We wrześniu 1945 r. 
powróciła do kraju, gdzie kontynuowała studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1947 r. 
uzyskała dyplom magistra farmacji. W latach 1947-1950 pracowała w aptekach w Warszawie, 
a od 1 września 1950 r. w aptece "Pod Orłem" w Katowicach.

śp. mgr farm.

Jolanta Węglarz

1.02.1954 r.           4.09.2017 r.

Zmarła w wieku 63 lat. Mgr farm. Jolanta Węglarz urodziła się 1 lutego 1954 r.  
w Sosnowcu. Śląską Akademię Medyczną ukończyła w 1981 r.
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śp. mgr farm.

Ewa Darlewska

20.12.1926 r.           1.12.2017 r.

Zmarła w wieku 91 lat. Urodzona we Lwowie 20 grudnia 1926 r. Wnuczka prof. Kazimierza 
Twardowskiego, wybitnego filozofa, wykładowcy Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie. Po zakończeniu II wojny światowej wraz z rodzicami i rodzeństwem w wyniku 
przymusowej ekspatriacji Polaków trafia na Śląsk. Ukończyła studia farmaceutyczne we 
Wrocławiu i rozpoczęła pracę w aptekach na terenie Śląska, najpierw w Katowicach, a potem 
w Gliwicach m.in. w aptece koło Kościoła Św. Krzyża przy ul. Sobieskiego. Jej brat Jan 
Darlewski - prof. Politechniki Śląskiej był założycielem i pierwszym Prezesem Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Gliwicach. Od pierwszych dni 
czynnie udzielała się w tym Towarzystwie. Jeszcze całkiem niedawno jeździła z nami na 
wycieczki do swojego ukochanego Lwowa.

Wiadomość została przekazana przez mgr farm. Justynę Kiedrowską.

Rękopis życiorysu mgr Ewy Darlewskiej
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Podziękowania od Wiktora Skworca - Arcybiskupa Metropolity Katowickiego (14.06.2017 r.)
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Nie masz umowy z NFZ na środki pomocnicze? Koniecznie to przeczytaj!
Rozumiejąc potrzeby osób z nietrzymaniem moczu, firma SCA Hygiene 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 środ-
ków pomocniczych. Przystąpienie do sieci refundacyjnej SCA niesie za sobą wymierne ko-
rzyści, 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,
• sprawny proces rozliczania refundacji dzięki stałej opiece i wsparciu Reprezentanta 

Handlowego oraz Koordynatora ds. Współpracy z aptekami,
• gwarancję płatności za prawidłowo zrealizowane zlecenia do 30 dni od zakończenia 

okresu rozliczeniowego.

Za pośrednictwem Śląskiej Izby Aptekarskiej chcemy zaprosić Państwa do współpracy na 
zasadzie podwykonawstwa w zakresie sprzedaży refundacyjnej produktów TENA.

Warto współpracować z firmą SCA, ponieważ:
1. SCA posiada 15-letnie doświadczenie we współpracy z aptekami.
2. Aktualnie współpracuje z 3.800 aptekami w Polsce, dla których rozlicza refundację na 

wyroby medyczne TENA z wszystkimi OW NFZ.
3. Szybko i terminowo wypłaca refundację za poprawnie zrealizowane zlecenia (w ciągu 

30 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego).
4. Oferuje fachową pomoc konsultantów w biurze firmy TENA i Reprezentantów w terenie.
5. Umowa nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami zakupowymi, ani żadnymi zobowiąza-

niami.

Jak rozpocząć współpracę z SCA?
1. Należy zgłosić chęć współpracy do Śląskiej Izby Aptekarskiej, poprzez wypełnienie for-

mularza na stronie www.katowice.oia.pl/formularze/formularz_sca_srodki_pomocnicze1
2. W ciągu kilku dni odezwie się do Państwa konsultant z SCA i przedstawi Państwu szcze-

góły dotyczące współpracy oraz umowę do podpisu.
3. Po rejestracji apteki następuje wdrożenie i szkolenie (telefonicznie lub wizyta Reprezentanta).

Korzyści dla apteki z prowadzenia refundacji:
1. Pozyskanie nowych pacjentów.
2. Dodatkowy obrót.
3. Wyróżnienie na rynku.
4. Kompleksowe zaopatrzenie i wzrost konkurencyjności.

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

dr farm. Piotr Brukiewicz
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
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Errata
do biuletynu Apothecarius - Śląskie Forum Farmaceutyczne
nr 46 z 14 czerwca 2017 r.

Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. ze zmianami:

3b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, 
wynosi co najmniej 3000 osób i odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej 
funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek 
w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów.

Apothecarius SFF nr 46, str. 14

Jest 

Zezwolenie nie będzie udzielane jeżeli liczba 
mieszkańców w danej gminie (siedzibie wnio-
skowanej apteki) na jedną aptekę wynosi co 
najmniej 3000 osób.

Ma być

Zezwolenie będzie udzielane jeżeli liczba 
mieszkańców w danej gminie (siedzibie wnio-
skowanej apteki) na jedną aptekę wynosi co 
najmniej 3000 osób.










