


Bieg Farmaceutów
Mistrzostwa Śląska Śląskiej Izby Aptekarskiej





Lp. A s o r t y m e n t

1 butelka sterylna 10 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5

2 butelka sterylna 30 ml + zakraplacz 0,4 NG15,5 + nakr. NG15,5

3 butelka sterylna 40 ml + nakr. NG 28

4 butelka sterylna 60 ml + nakr. NG 28

5 butelka sterylna 100 ml + nakr. NG 28

6 butelka sterylna 125 ml + nakr. NG 28

7 butelka sterylna 150 ml + nakr. NG 28

8 butelka sterylna 250 ml + nakr. NG 28

9 zakraplacz z nakrętką ø 18 sterylny

10 pudełko apteczne sterylne 10 ml

11 pudełko apteczne sterylne 20 ml

12 pudełko apteczne sterylne 30 ml

13 pudełko apteczne sterylne 50 ml

14 pudełko apteczne sterylne 80 ml

15 pudełko apteczne sterylne 100 ml

16 pudełko apteczne sterylne 150 ml

17 opakowanie do maści ocznych z aplikatorem 5 g sterylne

18 pojemnik zamykany z szerokim wlewem 100 ml sterylny

19 pojemnik zamykany z szerokim wlewem 200 ml sterylny



    







    

Poziom przygotowania drużyn był podobny. Ale jak to w sporcie bywa… Piłka jest jedna, 
bramki są dwie, a wygrywa najlepszy. Rozstrzygnięcie nastąpiło po serii rzutów karnych.  
I tak 4 miejsce (i ręczniki na otarcie łez ...) zajęła Drużyna „Aptekarzy” z Krakowa,  
3 miejsce Nasza Sławetna Drużyna Aptekarskie Fussballoki, 2 miejsce - Kuracjusze,  
a Puchar Prezesa OIA w Krakowie - reprezentacja firmy Farmina. Pani Prezes OIA  
w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot wręczyła puchary i beczkę piwa zwycięzcom.
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Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Niestety, pomimo ustaleń jakie zapadły na 

tym spotkaniu samorządu z GIFem i WIFami, 
nic istotnego się nie wydarzyło paraliż trwa.

Pisząc przed wakacjami wstęp do ostatnie-
go numeru Apotecariusa miałem nadzieję, że 
po spotkaniu w członków NRA z Głównym 
Inspektorem Farmaceutycznym i Wojewódzki-
mi Inspektorami Farmaceutycznymi w Święci-
cach 1 czerwca br. GIF, jako organ odwoławczy 
od decyzji WIF (oprócz uchyleń lub odesłania 
postępowań do uzupełnienia), wypowie się 
jednoznacznie w sprawie zakazu reklamy i na-
stąpi przełom. Od dziewięciu miesięcy mamy 
z jednej strony czytelny przepis prawny (art. 
94a PF), a z drugiej - przedsiębiorców prowa-
dzących apteki w taki sposób jak by go wcale 
nie było. Władze państwowe odwlekają swoje 
decyzje w nieskończoność i nie potrafią wyeg-
zekwować, aby przestrzeganie prawa stało się 
faktem, choć w przypadku dopalaczy pokazały, 
że można zrobić coś natychmiast. Komu na tym 
zależy? Ciągle czekamy na pierwsze orzeczenia 
sądowe w sprawie zakazu reklamy. Zdaniem sa-
morządu i wielu aptekarzy, obecne zachowanie 
GIF’u wyrządza wielkie, już wkrótce nieod-
wracalne szkody indywidualnym aptekarzom 
prowadzącym swoje apteki zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej i fachową wiedzą, a nie tylko 
w oparciu o zasady marketingu. Za chwilę całe 
społeczeństwo zapłaci za to rachunek. Smutne 
jest to, że instytucja stojąca na straży zdrowia 
i rozwoju usług farmaceutycznych kieruje ap-
tekarstwo w kierunku marketingowo - straga-
niarskim i chce, aby apteki były polem walki 
marketingowej o klienta, a nie miejscem odzy-
skiwania i naprawy zdrowia pacjentów, zgodnie 
z zasadami opieki farmaceutycznej i wiedzy fa-
chowej. Pomimo starań i nacisków samorządu  

nie ma przełomu w sprawie zakazu rekla-
my i aptekarze zaczynają tracić nerwy i wiarę 
w skuteczność prawa. Czy zakaz reklamy jest, 
czy go nie ma? Takie pytanie zadaje sobie nieje-
den aptekarz patrząc, co się dzieje wokół niego. 
Dla nas wszystkich za długo trwa taki stan rze-
czy i za dużo tracą Ci, którzy prawa przestrze-
gają. Jeśli dalej tak będzie, trzeba będzie przejść 
do czynów i sami nie czekając na działania or-
ganów Państwa, będziemy pozywać łamiących 
prawo, korzystając z przepisów o nieuczciwej 
konkurencji. Zaznaczam wyraźnie, że oczeku-
jemy od Inspekcji zajęcia jakiekolwiek stano-
wiska, czyli decyzja w jedną lub drugą stronę, 
aby samorząd wiedział na czym stoi, co ma da-
lej robić w obronie interesów swoich członków, 
a nie czekać w nieskończoność, patrząc jak na-
sza sytuacja pogarsza się z dnia na dzień.

Kolejnym problemem, z którym musimy się 
zmierzyć, to braki leków refundowanych w ob-
rocie hurtowym np.: insulin związany z impor-
tem równoległym lub utrudnionym dostępem 
do zakupu leków, który jest spowodowany 
skomplikowanymi zasadami dystrybucji. Bez 
zmian w prawie m.in. uszczelniającymi nasz 
rynek lokalny, problem będzie cały czas istniał, 
a pacjenci będą ciągle szukali leków.

Chciałbym także przypomnieć Koleżan-
kom i Kolegom o rozważnym komentowa-
niu w obecności pacjentów decyzji lekarskich 
o prawidłowości oznaczenia przez lekarzy po-
ziomu odpłatności leku.

Temat ten omawiany był z Prezesem Ślą-
skiej Izby Lekarskiej dr n. med. Jackiem Koza-
kiewiczem w lutym tego roku. Pomimo, że far-
maceuci w dobrej wierze informują pacjentów 
o odpłatnościach danego leku, to wracają oni do 
lekarza i domagają się przepisania leku na zniż-
kę zamiast na 100% lub - w przypadku kilku 
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poziomów odpłatności - przepisania najniższej 
odpłatności. Często jest niemożliwe w danym 
przypadku, a co ze zrozumiałych względów 
- powoduje niezadowolenie lekarzy, którzy 
muszą ponadto przy udzielaniu zniżki na lek 
uwzględniać ChPL, a za błędne określenie po-
ziomu odpłatności ponoszą odpowiedzialność 
finansową z tytułu podpisanej umowy z NFZ - 
zresztą podobnie jak aptekarze. Pacjenci nieste-
ty nie rozumieją obowiązujących od początku 
tego roku zawiłości związanych z wystawia-
niem recept refundowanych. Skutkuje to tym, 
że często lekarze w takich sytuacjach zarzuca-
ją farmaceutom, że dezinformują pacjentów. 
Ustaliliśmy z Prezesem SIL dr n. med. Jackiem 
Kozakiewiczem zasadę, że farmaceuci o pro-
blemach medycznych będą rozmawiali bezpo-
średnio z lekarzami, bez pośrednictwa pacjen-
tów. W trudnych sytuacjach istnieje możliwość 
łagodzenia sporów na płaszczyźnie samorządo-
wej - w obu kierunkach.

14 września br. odbyły się targi Śląskiej 
Izby Aptekarskiej połączone ze szkoleniem na 
twarde punkty. Oceniając obecne targi w po-
równaniu do podobnych wydarzeń, należy za-
liczyć je do udanych pod każdym względem.

Poza zawodowymi aktywnościami samo-
rządu należy wymienić i pochwalić się udziałem 
członków naszej izby w takich przedsięwzię-
ciach jak: Żeglarskie Mistrzostwa Farmaceu-
tów w Kietlicach czy Turniej Piłkarski Hurta-
pu w Łęczycy. W piłkę nożną znowu wygrała 
drużyna Hurtapu, a Wiktor Napióra ponownie 
został królem strzelców. Za najlepszego pił-
karza turnieju uznano naszego zawodnika, 
członka Rady SIA, mgr farm. Romana Misiak. 
Gratulacje dla zwycięzców i wielkie brawa 

dla Romka! Niebawem pojawią się reportaże  
z obu wydarzeń.

Zapewne obecne wydanie biuletynu Apo-
thecarius nie zdąży dotrzeć do Państwa przed 
kolejną jesienną edycją rajdu górskiego, który 
odbędzie się w dniach 29 - 30 września br. Rajd 
tradycyjnie jest organizowany przez mgr farm. 
Tomasza Kloca.

Koleżanki i Kolegów, którzy mają zacięcie 
sportowe pragnę zachęcić do udziału w Biegu 
Farmaceutów, który odbędzie się 7 paździer-
nika br. w ramach Półmaratonu Silesia. Ini-
cjatorką imprezy jest mgr farm. Mirella Ko-
walcze, a pomysł biegania poparła Śląska Izba 
Lekarska. W lutym 2013 roku spotkamy się na 
pierwszych mistrzostwach narciarskich lekarzy 
i farmaceutów na stokach Czantorii i Kubalon-
ki. W grudniu br. czeka nas także tradycyjnie 
spotkanie Mikołajkowe SIA, którego szczegóły 
już wkrótce pojawią się na stronie internetowej 
www.katowice.oia.pl

17 listopada br. odbędzie się Zjazd Spra-
wozdawczo - Wyborczy Śląskiej Izby Aptekar-
skiej, który oceni prace Rady w bieżącej ka-
dencji oraz zadecyduje o dalszych kierunkach 
działalności w następnym roku.

Kończąc, składam Koleżankom i Kolegom 
z okazji Dnia Aptekarza życzenia wszystkiego 
najlepszego, zdrowia i pogody ducha, satysfak-
cji w życiu zawodowym i osobistym, wszelkiej 
pomyślności, a także wytrwałości w realizowa-
niu zamierzonych celów.

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz
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Współcześnie daje się zauważyć na świe-
cie ciągły rozwój technologii żywności i ra-
cjonalnego żywienia. Niezależnie nasila się 
znaczny wzrost zapadalności na schorzenia 
cywilizacyjne, których przyczyny związane są 
przede wszystkim z dynamicznym rozwojem 
różnych gałęzi przemysłu wydobywczego, 
przetwórstwa kopalin oraz energetyki, a także 
różnych gałęzi przemysłu chemicznego, mię-
dzy innymi na potrzeby produkcji rolniczej. 
Pozostaje to w ścisłym związku z degradacją 
środowiska naturalnego i ponadnormatywną 
kontaminacją toksycznymi substancjami po-
chodzenia poprzemysłowego niemal wszyst-
kich ekosystemów - w obrębie atmosfery, 
hydrosfery i litosfery. Degradacyjny wpływ 
wielu czynników antropopresyjnych nie omija 
również specyficznego, antropogenicznie od-
kształconego środowiska życia człowieka czy-
li noosfery (antroposfera). 

Między innymi jedną z odpowiedzi na 
wyraźnie pogarszającą się sytuację zdro-
wotną społeczeństw, zwłaszcza gospodarczo 
wysoko rozwiniętych, jest opracowywanie 
i wprowadzanie na rynek preparatów wzmac-
niających siły życiowe i poprawiających stan 
psychofizyczny człowieka, zwanych suple-
mentami diety. W ślad za tym idzie inten-
sywne poszukiwanie środków spożywczych 
jeszcze nieznanych lub mało znanych na-
turalnych ingrediencji, głównie roślinnych 
i mineralnych, które w sposób zadowalają-
cy, mogłyby pełnić korzystne pod względem  
fizjologicznym funkcje rewitalizujące.

Zjawisko bardzo zróżnicowanej pod 
względem specyfiki jakościowej suple-
mentacji diety należy uznać za powszech-
ne, zwłaszcza w krajach europejskich oraz 
USA, Kanadzie i Australii. Należy również 
stwierdzić, że w ostatnich kilkunastu latach 
daje się zauważyć także Polsce, wyraźne 
wpływy zarówno rynków sąsiednich krajów 
jak i amerykańskiego na rozwój wielu firm. 
Dotyczy to nie tylko branży farmaceutycz-
nej, lecz również zielarskiej oraz firm pro-
dukujących żywność.

 
Omawiane preparaty jako nowa grupa 

specyfików w polskich aptekach pojawiła 
się oficjalnie wraz z pierwszym aktem praw-
nym tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie suple-
mentów diety (DZ. U. 2003 Nr 27 poz. 236), 
a obowiązująca definicja suplementu die-
ty zawarta w Ustawie tzw. „Żywieniowej”  
(Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225 Ustawa 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia), która jednoznacznie 
opisuje suplementy diety, jako produkt uzu-
pełniający dietę i nie wykazujący działania 
terapeutycznego.

Według ustawy, suplementy diety mają do-
starczać w skoncentrowanej formie składniki 
odżywcze lub inne substancje o działaniu ży-
wieniowym lub fizjologicznym, a ich stosowa-
nie powinno sprzyjać uzupełnieniu codziennej 
diety deficytowej w niektóre składniki mineral-
ne czy witaminy. 
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Ryc. 1. Złożoność problemów związanych z suple-
mentami diety (SD) - według interpretacji farmaceu-
tycznego środowiska zawodowego, głównie pracow-
ników aptek (schemat interpretacyjny autorów)

W kontekście tego zagadnienia rodzą się 
jednak pewne wątpliwości dotyczące wiedzy 
o tego typu preparatach wśród lekarzy i apte-
karzy/farmaceutów. Z prawnego punktu widze-
nia suplementy diety oraz produkty lecznicze 
należą do całkowicie odmiennych kategorii. 
Podstawowe kwestie dotyczące produktów 
leczniczych zostały określone w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. „Prawo  Farmaceutyczne” 
oraz w wydanych na jej podstawie rozporzą-
dzeniach. Natomiast regulacje prawne dotyczą-
ce suplementów diety zawiera ustawa z dnia 25 
sierpnia 2006 r. „O  bezpieczeństwie  żywności 
i żywienia” (Dz.U.06.171.1225).

Można przyjąć, że zgodnie z art. 3 ust. 39 
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywie-
nia, suplement diety jest żywnością - środkiem 
spożywczym, którego celem jest uzupełnie-
nie normalnej diety, podczas gdy produktem 
leczniczym jest substancja lub mieszanina 
substancji, której przypisuje się właściwości 
zapobiegania lub leczenia chorób występują-
cych u ludzi lub zwierząt (art. 2 ust. 32 Prawa 
farmaceutycznego).

Produkt leczniczy ma leczyć lub zapo-
biegać chorobom. Natomiast suplement, ma 
uzupełniać (suplementować) niedobory w die-
cie i ex definitione nie należałoby mu przypi-
sywać efektu leczniczego. Lek jak i suplement 

ma służyć zdrowiu, jednakże w przypadku 
suplementów diety chodzi o utrzymanie stanu 
homeostazy / równowagi, czyli idealnego stanu 
funkcjonalno-czynnościowego w organizmie.  
Suplementy mają wzmacniać organizm, aby wy-
posażyć go w składniki i mechanizmy zdolne 
do ochrony i obrony przed potencjalnym zagro-
żeniem chorobowym. Tym samym, pośrednio 
zapobiegają chorobom. Jest to jednak efekt bez-
pośredni, a taki skutek przypisuje się z reguły 
samym lekom (…). Należy również koniecznie 
mieć na uwadze, że w przeciwieństwie do leków 
- w przypadku suplementów producent nie 
musi udowadniać ich skuteczności, czyli okre-
ślać na podstawie danych eksperymentalnych 
- efektu fizjologicznego, jak to jest nieodzowne 
w przypadku każdego nowego leku - efektu te-
rapeutycznego udokumentowanego wykona-
nymi odpowiednimi badaniami klinicznymi.

Od początku pojawienia się w obrocie 
handlowym suplementów diety zaistniał 
istotny problem związany z precyzyjnym 
zdefiniowaniem oraz z jednoczesnym wyty-
czeniem wyraźnego podziału znaczeniowego 
między lekiem a suplementem diety. 

Najwięcej kontrowersji wzbudzają tak zwa-
ne „produkty z pogranicza”, których prawna 
i naukowa kwalifikacja jest szczególnie zawiła 
i niejasna. Do niedawna przy Ministrze Zdro-
wia w Polsce działał organ doradczy tj. Komi-
sja do spraw Kwalifikacji Produktów z Pogra-
nicza. Pomimo, że był to organ odwoławczy, 
to w praktyce jego decyzje były wiążące dla 
producentów zarówno leków jak i SD. Niektó-
re decyzje podjęte przez ten organ powszechnie 
uważano za chybione, a w najlepszym razie za 
mocno kontrowersyjne. Fragment opinii Radcy 
Prawnego Moniki Zboralskiej-Piesto. (Zboral-
ska-Piesto M. Suplementy diety. Dermatologia 
i  kosmetologia.  Vol.2  Nr3(7)  wrzesień  2007; 
nieco zmienione przez autora).

Problem niedoskonałości uregulowań 
prawnych w tym zakresie skutkuje trudnościa-
mi w wytyczeniu granicy między preparata-
mi OTC (ang. Over-the-counter - oznaczenie 
leków wydawanych bez recepty lekarskiej), 
a środkami z grupy suplementów diety, które 
zawierają w nie tylko żywieniowe, ale także 
farmakologicznie aktywne składniki roślinne, 
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które od dawna są uznane za lecznicze. Ma-
jąc na uwadze omówione problemy związane 
z brakiem jednoznacznego doprecyzowania 
definicji SD, podjęto szczegółowe badania  
wybranej grupy 500 preparatów z 4500 zareje-
strowanych (źródło: Kamsoft S.A. na dzień 16 
luty 2010r. tj. 4519 pozycji suplementów die-
ty). Dotyczyły one analizy składu jakościowe-
go deklarowanego w ofercie sprzedaży przez 
producenta (ulotki, etykiety, nadruki na opa-
kowaniach). Specyfiki te są stale obecne w ap-
tekach ogólnodostępnych, aptekach interneto-
wych oraz jako że ich status dopuszcza ogólną 
sprzedaż: w sklepach zielarskich, spożywczych 
i internetowych na obszarze Polski. 

Szczegółowa analiza tej grupy preparatów 
i ich dodatków roślinnych wskazuje na wyraźną 
przynależność danych gatunków macierzystych 
(z których te składniki i organy pochodzą) do 
grupy roślin leczniczych. Zostały one scharak-
teryzowane w licznych monografiach różnych 
Farmakopei Narodowych. Takie rośliny i ich 
substancje biologicznie aktywne ekstrahowane 
z ich poszczególnych organów (np. liści, ko-
rzeni, kory, kwiatów, owoców lub ziela) mogą 
stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi - w przypadku niekontrolowanego spoży-
cia tak specyficznego pod względem składu su-
plementu diety. Preparaty te są de facto często 
mieszanką surowców leczniczych o określonej 
sile działania farmakologicznego. 

Ze względu na posiadanie określonych sub-
stancji czynnych zawartych w wyciągach wy-
kazują typowe cechy leku. Nie mogą być za-
tem, zgodnie z definicją ustawową traktowane 
jako suplementy diety sensu stricto. 

Należy podkreślić, że w badanej reprezen-
tatywnej grupie 500 suplementów diety stwier-
dzono obecność 230 gatunków roślin naczynio-
wych zaliczanych do 93 rodzin botanicznych, 
które wykazują 117 typów działań farmakolo-
gicznych.

Jednakże, śledząc krytycznie bazę danych, 
jaką stanowi analizowany zbiór 230 gatunków 
roślin - od dawna znanych jako za lecznicze 
- w kontekście niniejszych dociekań i inter-
pretacji badawczych, nie istnieje koniecz-
ność polemizowania z udowodnionym już  

terapeutycznym działaniem endogennych  
substancji - aktywnych leczniczo znajdujących 
się w suplementach diety. Występują one w po-
staci ekstraktów wyizolowanych z wielu roślin 
jak m.in.: Aesculus hippocastanum L. - kasz-
tanowiec zwyczajny, Allium cepa L. - cebula 
zwyczajna, Allium sativum L. - czosnek pospo-
lity, Aloë vera L. - aloes pospolity, Althaea offi-
cinalis L. - prawoślaz lekarski, Anethum grave-
olens L. - koper ogrodowy, Angelica archange-
lica L. - dzięgiel litwor typowy, Arctostaphylos 
uva-ursi (L.) SPRENG.  - mącznica lekarska, 
Betula pendula ROTH - brzoza brodawkowa-
ta, Borago officinalis L. - ogórecznik lekarski, 
Boswellia serrata ROXB. EX COLEBR., Ca-
lendula officinalis L. - nagietek lekarski, Cas-
sia angustifolia VAHL.  -  senes wąskolistny, 
Chamomilla recutita (L.) RAUSCHERT  - ru-
mianek pospolity, Crataegus laevigata (POIR.)
DC. - głóg dwuszyjkowy, Crataegus monogy-
na JACQ.  -  głóg jednoszyjkowy, Echinacea 
purpurea (L.) MOENCH - jeżówka purpurowa, 
Equisetum arvense L. - skrzyp polny, Frangu-
la alnus MILL.  - kruszyna pospolita, Ginkgo 
biloba L. - miłorząb dwuklapowy, Hypericum 
perforatum L. - dziurawiec zwyczajny, Melis-
sa officinalis L.  - melisa lekarska, Mentha x 
citrata EHRH.  - mięta pieprzowa, Oenothera 
biennis L.S.S., wiesiołek dwuletni, Oxycoccus 
palustris PERS.  - żurawina błotna, Passiflora 
incarnata L. - męczennica krwista, Pinus sy-
lvestris L. - sosna zwyczajna, Plantago lance-
olata L. - babka lancetowata, Potentilla erecta  
(L.) RAEUSCH.  -  pięciornik kurze ziele, 
Rheum palmatum L.  -  rabarabar (rzewień) 
dłoniasty, Silybum marianum (L.) GAERTN. 
- ostropest plamisty, Urtica dioica L. - pokrzy-
wa zwyczajna, czy też Valeriana officinalis L. 
- kozłek lekarski i wiele innych gatunków.

Sytuacja SD na rynku polskim zmienia się 
bardzo dynamicznie. Producenci preparatów 
prześcigają się w zgłaszaniu do rejestracji co-
raz to nowszych kompozycji, które zawierają 
w swoim składzie mieszaniny ziół o nieprze-
badanych właściwościach leczniczych. Nie 
dotyczy to poszczególnych gatunków ziół, bo 
te są zwykle przebadane szczegółowo, lecz ich 
mieszanin, w których nierzadko dochodzi do 
niekorzystnych interakcji składów substancji 
chemicznych. Decyzje o wprowadzeniu roślin-
nego suplementu diety podejmuje GIS.
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Tabela 1. Przykłady interakcji między wybranymi substancjami ziołowymi, a lekami (za Jarosz M. 2008)

Problem interakcji między poszczegól-
nymi suplementami diety, a nawet poszcze-
gólnymi składnikami wybranego SD, a także 
interakcjami suplement diety - spożywane po-
karmy jest bardzo zbliżony swoim charakte-
rem do zagadnienia interakcji leków. Badania 
takich zależności są w ostatnim czasie prowa-
dzone ze szczególnym natężeniem. Jednakże 
z powodu braku konieczności informowania 
o istniejących zagrożeniach w postaci ulot-
ki informacyjnej problem jest praktycznie  

niedostrzegany, chociaż na pewno występuje, 
gdyż większość suplementów diety jest kiero-
wana do starszej grupy wiekowej często choru-
jącej przewlekłe np. cukrzyca, epilepsja, astma 
i inne. Przykłady poważnych interakcji przed-
stawiono w tabeli 1.

Jeszcze większy problemem stanowi, brak 
odpowiednich obligatoryjnych procedur i roz-
porządzeń prawnych dotyczących zgłaszania 
efektów i działań niepożądanych SD, podob-
nych do procedur obowiązujących i związanych 
z lekami OTC i Rx (leki na receptę wydawane  
z przepisu lekarza).

W zakresie rozważań dotyczących wyżej 
przedstawionej problematyki proponujemy, 
aby środowiska - farmaceutyczne/aptekarskie 
i lekarskie rozważyły niektóre zagadnienia 
szczegółowe zawarte w przedstawionych py-
taniach: 
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• czy lekarz lub farmaceuta powinien reko-
mendować SD jako tańszy odpowiednik 
preparatu leczniczego?

• czy promocja SD jako równowartościowego 
preparatu leczniczego jest zgodna z prawem?

• czy suplementy diety mogą być prezento-
wane/eksponowane w bliskim sąsiedztwie 
preparatów leczniczych sugerując pacjen-
tom skuteczność w leczeniu chorób?

• gdzie występuje rzeczywista granica mię-
dzy lekiem roślinnym, a roślinnym suple-
mentem diety?

W podsumowaniu poruszonych zagadnień 
dotyczących głównie problematyki roślinnych 
suplementów diety oraz leków OTC pocho-
dzenia roślinnego przedstawiamy następujące 
wnioski:
• Zasoby surowców roślinnych o wykaza-

nym działaniu terapeutycznym w suple-
mentach diety powiększają się dynamicznie 
na rynku leków - konieczne jest wprowa-
dzenie odpowiednich przepisów prawnych, 
które wyeliminują tzw. „preparaty z pogra-
nicza” i jasno rozdzielą SD od leków OTC.

• Generalnie opinia środowiska farmaceutów 
praktyków (- aptekarzy) jest przychylna 
w ocenie roli suplementów diety w uzupeł-
nianiu codziennej diety. Natomiast zasadni-
cze obawy budzą: 1 - sposób wprowadzania 
ich na rynek, 2 - brak stałej kontroli przez 
Nadzór Farmaceutyczny pod względem 
warunków ich przechowywania i sprzeda-
ży. (patrz: Panacea nr 1(34) 2011) 

• Na podstawie badań ankietowych (M. Kon-
stanty 2010, Ocena różnorodności i spe-
cyfiki jakościowej roślinnych suplemen-
tów diety dostępnych w polskich aptekach 
- Rozprawa doktorska; promotor - Prof. 
zw. dr hab. n. biol. Krzysztof Jędrzejko), 
K. Jędrzejko, M. Konstanty Panacea nr 
1 (34) 2011. Środowisko farmaceutyczne 
stanowczo sprzeciwia się sprzedaży SD 
we wszystkich dowolnych punktach han-
dlowych. Natomiast wspiera powszech-
ną opinię o ograniczeniu ich sprzedaży do 
miejsc z wykwalifikowanym personelem  
tj. wyłącznie do aptek, punktów aptecznych 
i sklepów zielarskich.

• Brak ulotek informacyjnych na części 
preparatów należących do suplementów 
diety lub załączenie jedynie fragmenta-

rycznych informacji na opakowaniach ta-
kich produktów nie jest wystarczające do 
prowadzenia bezpiecznej suplementacji 
diety lub terapii.

• Ze względu na swój skład chemiczny te su-
plementy diety, które są bardzo zbliżone 
do leków nie powinny być dopuszczone do 
obrotu handlowego w punktach niebędących 
obiektem monitorowania specjalistycznego. 
Jednocześnie wydający je sprzedawcy powin-
ni posiadać odpowiednią wiedzę farmakolo-
giczną. Dlatego wydaje się konieczne i w peł-
ni uzasadnione ograniczenie ich sprzedaży 
wyłącznie do aptek i sklepów zielarskich.

• Jest wielce prawdopodobne, że niektó-
rzy producenci suplementów diety celowo 
lub nieświadomie przemilczają obecność 
w ekstraktach roślinnych biologicznie 
czynnych substancji endogennych, które od 
dawna uznane są za typowo lecznicze.

dr n. farm. Mikołaj Konstanty
prof. zw. dr hab. n. biol. Krzysztof Jędrzejko
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Kierownik Biura ŚIA

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

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

 Zastępca Kierownika Biura ŚIA

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

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

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

Wiceprezes ds. wykonywania zawodu i aptek
• mgr farm. Andrzej BEDNARZ

Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: bednarz.andrzej@farmaceuta.pl

Wiceprezes ds. apteka - hurtownia 
• dr farm. Bożena KWAŚNIAK
Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: kwasniak.bozena@farmaceuta.pl

Wiceprezes ds. prawa 
• dr farm. Stanisław PIECHULA 

Kontakt przez biuro Izby.
E-mail: piechula.stanislaw@farmaceuta.pl

Wiceprezes ds. aptek szpitalnych
• mgr farm. Beatrycze
RADLAŃSKA-PIĄTEK
Kontakt przez biuro Izby.

Biuro Śląskiej Izby Aptekarskiej

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

Osoby prowadzące naszą Korporację w Śląskiej Izbie Aptekarskiej:

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

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

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

Skype: manka-krzysztof
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Współpracownicy:

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

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

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

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

Kierownik działu Informacji i Szkoleń
• mgr inż. Lech WRÓBLEWSKI
Prowadzi w szczególności: szkolenia far-
maceutów, biuletyn Apothecarius, grafika, 
kontakty z firmami, 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@farmacja.pl
Gadu-Gadu: 1855885
Tlen: wroblewski-lech@tlen.pl
Skype: wroblewski-lech

Kierownik 
działu Ekonomicznego

Zastępca Kierownika 
działu Ekonomicznego

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

Tlen: hapeta-dorota@tlen.pl
Skype: hapeta-dorota
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Ostatnia aktualizacja - 2012-06-04 - dr farm. Stanisław Piechula

Zmiany od 1 stycznia 2012r. z uwzględnieniem zmian z 10 marca i komunikatu NFZ 
o szczegółach sprawozdawania danych dotyczących w/w pacjentów.

1. dochodzi możliwość wystawienia recepty refundowanych dla osoby z Kartą Polaka o takich  
samych uprawnieniach jak pacjent UE,

2. do zestawienia refundacyjnego dołączamy kopię dokumentu pacjenta z wyjątkiem tych, którzy  
posiadają poświadczenie wydane przez NFZ,

3. od każdego pacjenta żądamy okazania dokumentu uprawniającego do leków refundowanych,
4. w przypadku Karty Polaka w okienko „Oddz. NFZ” nic się nie wpisuje, ale ewentualny wpis niczego 

nie zmienia,
5. w zestawieniu danych oddajemy CAŁY osobisty numer identyfikacyjny pacjenta Karty EKUZ  

lub numer Certyfikatu zastępującego EKUZ, zamieszczony w polu nr 6 lub numer poświadczenia,
6. przy receptach 100% zamiast numeru PESEL wpisujemy numer paszportu lub innego dokument,  

ale tylko takiego ze zdjęciem.
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dr farm. Stanisław Piechula
2012-06-04

Realizacja recept

I. Podstawą do wydania leku refundowanego przez polski NFZ dla osoby, która korzysta ze 
świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji jest recepta wystawiona przez polskiego 
lekarza na ogólnie obowiązujących w Polsce warunkach i drukach.

II. Zasady wydawania leku i odpłatność są identyczne jak w przypadku polskiego pacjenta, 
czyli zgodne z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich.

III. Elementy, jakie powinna zawierać recepta dla takiej osoby to:

1. w polu „ Pacjent” musi znaleźć się dodatkowo numer poświadczenia o prawie do 
świadczeń zdrowotnych znajdujący się na poświadczeniu wydawanym przez NFZ  
lub numer Karty Polaka.

2. W przypadku braku poświadczenia NFZ - osobisty numer identyfikacyjny pacjenta 
znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie 
przepisów o koordynacji, czyli numer znajdujący się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikacie Tymczasowo Zastępującym EKUZ w polu nr 6.  
Karta będzie wystawiona w języku właściwym dla kraju, z którego pochodzi pacjent.  
Kopię tego dokumentu należy dołączyć do zestawienia refundacyjnego. UWAGA !  
Karty te mają swoją datę ważności, zazwyczaj około 3 miesięcy.

3. W przypadku pacjentów bez powyższych dokumentów, czyli tych, którym nie 
przysługują leki zniżkowo, w miejscu „PESEL” należy wpisać numer paszportu lub 
innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.

4. W polu „Oddział NFZ” musi zostać wpisany symbol państwa, w którym znajduje się 
instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń (np. dla osoby ubezpieczonej w 
Austrii - symbol AT). Wykaz symboli stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie 
recept lekarskich.

Jeśli lekarz nie umieścił na recepcie odpowiednich numerów identyfikacyjnych lub 
symbolu państwa może dokonać tego osoba realizująca receptę, analizując dokumenty 
pacjenta. Dokonana adnotacja w odpowiednim polu musi być potwierdzona podpisem osoby 
realizującej receptę. 

Refundacja recept

Jak skierować receptę do refundacji?

IV. Jeżeli na recepcie znajduje się numer poświadczenia nadany przez NFZ lub numer 
identyfikacyjny EKUZ lub Certyfikatu zastępującego EKUZ, należy zakwalifikować 
receptę zgodnie z posiadanym oprogramowaniem tak, aby utworzone zestawienie refundacyjne 
zawierało część B - właściwą dla tego typu recept.

V. Od każdego pacjenta żądamy okazania dokumentu uprawniającego do świadczeń,  
a do zestawienia dołączamy kserokopię tych dokumentów z wyjątkiem poświadczenia 
wydanego przez NFZ.
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Wzory dokumentów

VI. Karta Polaka

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 
Art. 6. 1. Posiadacz Karty Polaka ma prawo do: 5) korzystania 
ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie 
określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), chyba że umowa 
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, 
przewiduje zasady bardziej korzystne; 

V. Poświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych

W przypadku, kiedy osoba uprawniona do świadczeń w ramach systemu koordynacji będzie 
przebywać na terenie Polski dłuższy czas, NFZ wyda jej poświadczenie prawa do świadczeń 
zdrowotnych. Poświadczenie S1 dla pacjentów z UE, zaś dla pacjentów z EFTA poświadczenia  
E 106, E 109, E 120 lub E 121.

Numer poświadczenia umieszczany na recepcie będzie składał się z numeru oddziału NFZ
(2 znaki) / numeru formularza 
na podstawie, którego wydano 
poświadczenie 
(3 znaki) / oznaczenia roku 
(2 znaki) / kolejnego numeru 
poświadczenia (5 znaków).

Numer poświadczenia 
w Śląskim OW NFZ w 2010r. 
dla formularza E-106 
wyglądał następująco:

12/106/ 10 01234
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VI. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ 
(EHIC - European Health Insurance Card).

Karty ubezpieczenia zdrowotnego są różne dla poszczególnych państw, jednak zawsze posiadają 
logo Unii Europejskiej i symbol danego Państwa. Rozkład pól na karcie jest także typowy  
i specyficzny.

Na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego
znajdziemy następujące dane:

•	 imię;
•	 nazwisko;
•	 data urodzenia;
•	 nr identyfikacyjny uprawnionego;
•	 symbol kraju;
•	 numer identyfikacyjny i akronim instytucji, która wydała Kartę;
•	 numer identyfikacyjny Karty;
•	 data ważności Karty.

Przykłady kart

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=pl

Karty Czech

Karty Słowacji

Karty Niemiec

UWAGA WYJĄTKI - Austria i Belgia

Istnieją dwa wyjątki dotyczące świadczeń jakie może otrzymać jej właściciel, odnoszą się 
one do kart wydawanych obywatelom Austrii oraz Belgii.

Numer 
identyfikacyjny 

EKUZ

Data 
ważności 

EKUZ
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Austria

Z jednej strony karta lokalna   z drugiej karta EKUZ

Austriacka karta stosowana jest dwustronnie, z jednej strony jako jako krajowa karta 
ubezpieczenia a z drugiej jako EKUZ

Austria podjęła decyzję o umieszczeniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 
EKUZ na odwrotnej stronie lokalnej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Są to jednak dwa odrębne i niezależne dokumenty, dwa dowody na posiadanie uprawnienia. 
Lokalnej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie wolno w żadnym przypadku traktować jako karty 
europejskiej.

Wszystkie osoby ubezpieczone w Austrii mają prawo do otrzymania krajowej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego, co jednak nie oznacza, że mają one automatycznie prawo do 
uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeśli więc w momencie wystawienia 
karty krajowej nie można potwierdzić prawa do uzyskania Karty Europejskiej to w pola 
europejskiej części e-carty, czyli tej na odwrocie (z wyjątkiem pola nr 8 które stanowi nr kodowy 
karty), wstawia się gwiazdki. 

Oznakowana w taki sposób karta w żadnym wypadku nie stanowi dowodu na posiadanie 
uprawnień do refundowanych leków poza granicami Austrii.
Tym samym w aptekach w Polsce leki zostaną wydane wyłącznie za 100% odpłatnością, 
ewentualnie z dodatkowym rachunkiem, jeżeli pacjent tego sobie zażyczy.

Belgia

Belgijska karta z oznaczeniem E-111B

Wydana przez belgijskie instytucje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego  
z oznaczeniem E-111B (wzór powyżej) uprawnia wyłącznie do świadczeń szpitalnych.

W przypadku korzystania przez posiadacza EKUZ E-111B ze świadczeń innych niż szpitalne, 
powinien on zostać potraktowany jako pacjent prywatny. Świadczenia inne niż szpitalne udzielone 
takiej osobie nie mogą być refundowane na zasadach koordynacji, lecz ich kosztami należy 
obciążyć pacjenta.

Belg legitymujący się taką kartą musi za leki w aptece ponieść pełną odpłatność.

E-111B
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VI. Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ

Jeżeli osoby, którym przysługują leki refundowane, utraciły kartę EKUZ lub z innych powodów 
jej nie posiadają, mogą otrzymać certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.

Dokument ten w pełni zastępujący kartę EKUZ i należy z nim postępować jak z kartą EKUZ.

EFTA (European Free Trade Association - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu): 
Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria.

Do UE zaliczymy także obywateli mieszkających na terytoriach należących do:
 
• Hiszpanii: Majorce, Minorce, Ibizie, Wyspach Kanaryjskich; 
• Francji: Martynice, Gwadelupie, Reunion i Gujanie Francuskiej;
• Portugalii: Azorach i Maderze.

Należy zwrócić uwagę, że istnieją jednak wyłączenia i przepisy o koordynacji nie obejmują 
mieszkańców:

• Wysp Owczych, Grenlandii,
• terytoriów zależnych od Danii,
• tzw. Wysp Normandzkich (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark, Man),
• terytoriów zależnych od Wielkiej Brytanii.
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Ważne 3 dodatkowe elementy recepty

Naniesiono tylko różnice w stosunku do pacjenta PL

Recepta

Świadczeniodawca

Pacjent
Imię Nazwisko

Adres zamieszkania

Numer poświadczenia z NFZ
w formacie XX/XXX/XX XXXXX

lub
cały numer z pola 6 karty EKUZ

lub
cały numer z pola 6 certyfikatu

Zastępującego kartę EKUZ

PESEL

Numer Karty Polaka lub w przypadku 
recept 100% numer paszportu 

lub innego dokumentu ze zdjęciem

Oddział NFZ

Symbol 
kraju

Uprawnienia 
dodatkowe

Rp Odpłatność

Data wystawienia: Dane i podpis lekarza

Dane podmiotu drukującego

Data realizacji „od dnia”:
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1 - Podstawą do wydania leków refundowanych w polskiej aptece pacjentowi z krajów UE  
może być:

A - Karta EKUZ i recepta pochodząca z kraju pacjenta
B - Karta EKUZ i recepta wystawiona przez polskiego lekarza
C - poświadczenie do świadczeń zdrowotnych wydane przez NFZ i recepta lekarza z kraju pacjenta
D - recepta z adnotacją, że pacjent posiada prawo do leków refundowanych na całym obszarze UE

2 - Pacjenta z UE przy realizacji recept w aptece obowiązują zasady realizacji recept i odpłatności 
za leki:

A - obowiązujące w Polsce
B - obowiązujące w kraju pacjenta
C - ceny obowiązujące w Polsce ale zasady realizacji recept obowiązujące w kraju pacjenta
D - ceny obowiązujące w kraju pacjenta ale zasady realizacji recept obowiązujące w Polsce

3 - Na recepcie dla pacjenta z UE w polu „Pacjent” musi znaleźć się dodatkowo poza danymi 
adresowymi pacjenta:

A - numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
B - numer poświadczenia do refundacji recept na terenie UE wydany przez właściwe pacjentowi 
ministerstwo zdrowia
C - numer z pola nr 7 Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i data ważności tej karty
D - numer poświadczenia do świadczeń zdrowotnych wydawany przez NFZ lub numer z pola  
nr 6 Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

4 - Na recepcie nierefundowanej pacjenta z UE w miejscu „PESEL” musi się pojawić:

A - numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość lub numer 
Karty Polaka
B - numer poświadczenia do świadczeń zdrowotnych wydawany przez NFZ
C - numer z pola nr 8 Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
D - numer dokumentu wydany przez Ministerstwo Zdrowia

5 - Na recepcie pacjenta z UE w polu „Oddział NFZ” musi zostać wpisany:

A - numer oddziału NFZ na terenie którego realizowana jest recepta
B - numer oddziału NFZ na terenie którego lekarz wypisał receptę
C - dwuliterowy symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej 
ze świadczeń
D - numer państwa pacjenta określony w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich

6 - Pacjent z Estonii będzie miał wpisany na recepcie w polu „Oddział NFZ” następujące 
symbole:

A - „EE” zgodne z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich
B - „ES” zgodne z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich
C -  „79” zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich
D - „97” zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie recept lekarskich
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7 - Jeżeli lekarz nie umieścił na recepcie pacjenta z UE odpowiednich numerów identyfikacyjnych 
lub symbolu państwa to:

A - pacjent musi wrócić do lekarza w celu ich dopisania
B - pacjent może podać te numery i osoba realizująca receptę może je uzupełnić
C - może uzupełnić te numery osoba realizująca receptę, analizując dokumenty pacjenta 
i potwierdzając wprowadzane dane własnym podpisem
D - pacjent może uzupełnić te numery osobiście potwierdzając poprawki własnoręcznym podpisem

8 - Jeżeli na recepcie pacjenta z UE znajduje się numer poświadczenia nadany przez NFZ,  
to realizujemy receptę i dodatkowo:

A - żądamy od pacjenta kserokopii poświadczenia
B - pacjent musi okazać kartę EKUZ
C - pacjent musi okazać kartę EKUZ i zapewnić jej kserokopię
D - pacjent musi tylko okazać ten dokument, nie trzeba żądać jego kopii.

9 - Jeżeli na recepcie pacjenta z UE znajduje się numer identyfikacyjny Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ, to:

A - realizujemy receptę ale pacjent powinien aptece przekazać kserokopię karty
B - realizujemy receptę i do zestawienia refundacyjnego dołączamy jego kserokopię.
C - żądamy od pacjenta okazania poświadczenia nadanego przez NFZ i dołączamy jego kserokopię 
do zestawienia refundacyjnego
D - żądamy tylko okazania poświadczenia nadanego przez NFZ

Inne dostępne szkolenia internetowe:

• Leki i wyroby medyczne dla osób uprzywilejowanych.

• MIGRENA - Charakterystyka i współczesna farmakoterapia.

• GRUŹLICA jako przykład choroby społecznej - przyczyny, leczenie, 
zapobieganie.

• Marketing na rynku farmaceutycznym cz. 1.

• Szczepionki - Kompendium praktycznych informacji o szczepionkach  
i szczepieniach.

• Motoryka przewodu pokarmowego.

• Opryszczka wargowa - patogeneza, przebieg kliniczny i metody leczenia.
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W ostatnim czasie otrzymałem kilka ofert 
mailowych i sms na optymalizację (obniżenie) 
składek ZUS dla osób prowadzących działal-
ność gospodarczą. 

W skrócie oferta polega na oferowaniu fik-
cyjnego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, Cze-
chach, Słowacji itp. za jakąś opłatą ryczałtową 
300 - 500 zł i zapewnieniu, że tam będą opłaca-
ne składki oraz, że jest to legalne.

To trochę tak jak z Amber Gold, też działa 
legalnie, pytanie czy korzystnie dla klientów?

W mojej kancelarii już raz miałem przypa-
dek przedsiębiorcy, który korzystał z tej opty-
malizacji mając podobno zatrudnienie w Anglii, 
stracił wpłaty do agencji, a dodatkowo zapłacił 
do ZUS ok. 9000 zł z odsetkami.

Proszę rozsądnie i z dużą dozą ostrożności 
podchodzić do tego rodzaju ofert w tym też do 
ofert zakładania fikcyjnych firm w innych krajach.

ZUS posiada możliwości udowodnienia za-
równo fikcyjnego zatrudnienia jak też prowa-
dzenia firmy.

Przepisy Unii Europejskiej umożliwia-
ją płacenie składek za granicą, ale tylko  
w miejscu gdzie przedsiębiorca faktycznie 
prowadzi działalność gospodarczą, a fikcyj-
ność nie jest trudno udowodnić.

Krystian Szulc - radca prawny SIA 



A
PO

TH
EC

A
R

IU
S - B

IU
LETY

N
 ŚIA

 W
 K

ATO
W

IC
A

C
H

www.katowice.oia.pl 41



A
PO

TH
EC

A
R

IU
S 

- 
B

IU
LE

TY
N

 Ś
IA

 W
 K

AT
O

W
IC

A
C

H

www.katowice.oia.pl42



A
PO

TH
EC

A
R

IU
S - B

IU
LETY

N
 ŚIA

 W
 K

ATO
W

IC
A

C
H

www.katowice.oia.pl 43



A
PO

TH
EC

A
R

IU
S 

- 
B

IU
LE

TY
N

 Ś
IA

 W
 K

AT
O

W
IC

A
C

H

www.katowice.oia.pl44



A
PO

TH
EC

A
R

IU
S - B

IU
LETY

N
 ŚIA

 W
 K

ATO
W

IC
A

C
H

www.katowice.oia.pl 45

Sprawa ASFF S - 15/11

ORZECZENIE

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

• nabywanie produktów leczniczych od pod-
miotów nieuprawnionych, do hurtowni far-
maceutycznej, co stanowi naruszenie art. 78 
ust. 1 pkt. 1 Ustawy prawo farmaceutyczne,

orzeka:

• uznaje mgr farm. winną zarzucanego jej 
przewinienia zawodowego i wymierza jej 
karę upomnienia

• kosztami postępowania w kwocie obciąża 
Obwinioną 

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2012 roku Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej zwrócił się do 
Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowi-
cach o ukaranie mgr farm., obwinionej o naby-
wanie produktów leczniczych od podmiotów 
nieuprawnionych, do hurtowni farmaceutycz-
nej, co stanowi naruszenie art. 78 ust. 1 pkt. 1 
Ustawy prawo farmaceutyczne, w okresie od do 

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

W dniu 2011 roku na adres Śląskiej Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej wpłynęło zawiadomienie 
Głównego Inspektora Farmaceutycznego infor-
mujące o naruszeniach, które miały miejsce 
w ramach działalności hurtowni farmaceutycz-
nej w mieszczącej się przy ul...

W ramach hurtowni farmaceutycznej doko-
nywano zakupu produktów leczniczych w ap-
tekach ogólnodostępnych takich jak ... Obrót 
z wskazanymi aptekami miał charakter obrotu 
hurtowego, odbywał się na znaczną skalę oraz 

obejmował również produkty lecznicze katego-
rii RP takie jak Sandimmun Neoral 0,025 g czy 
Tegretol. Na potwierdzenie wskazanego stanu 
rzeczy zostały załączone liczne kopie faktur 
VAT, a w piśmie uzupełniającym GIF z dnia 
2011 roku materiał dowodowy w sprawie został 
uzupełniony o kolejne faktury .

W związku z powyższym Rzecznik Odpo-
wiedzialności, wszczął postępowania wyja-
śniające w sprawie, zdecydował o postawieniu 
zarzutów mgr farm. w postanowieniu z dnia 
2012 roku i wezwał obwinioną celem złożenia 
wyjaśnień w sprawie . 

W swoich wyjaśnieniach z dnia 2012 roku 
mgr farm. zaznaczyła, że o procederze zwią-
zanym z odwróconym łańcuchem dystrybucji 
dowiedziała się dopiero w momencie kontroli 
i zasygnalizowała wtedy swój sprzeciw. W od-
powiedzi, od Dyrektora Oddziału kierownik 
hurtowni otrzymała informację, iż nie doko-
nywano zakupu towaru na rzecz hurtowni ale 
przejmowano go za długi.

Zaistnienie wskazanej sytuacji skłoniło mgr 
farm. do rezygnacji z pracy, którą zakończyła  
z dniem 2011 roku . 

W hurtowni mgr farm. pełniła stanowisko 
specjalisty do spraw farmacji, dostała zakres obo-
wiązków kierownika, jednak nie był on tożsa-
my z tym, czym zajmowała się ona w praktyce. 

Kierownik hurtowni wyjaśniła, że nie zaj-
mowała się zamawianiem towarów ani ustala-
niem cen, nie została również poinformowana 
o przejmowaniu towarów od aptek, dopiero po 
kontroli zażądała dokładniejszych informacji  
o funkcjonowaniu programu i kontrolowała do-
konywane zakupy. 

Mgr farm. zaznaczyła, iż do czasu kontroli 
nie miała świadomości istnienia faktur świad-
czących o prowadzeniu niedozwolonego obrotu. 

Po przyjęciu wyjaśnień od Obwinionej 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zdecy-
dował o zamknięciu postępowania wyjaśniające-
go w sprawie i skierowaniu wniosku o ukaranie. 

Sąd zważył co następuje: 

W dniu 2012 roku, na rozprawie, mgr farm. 
złożyła oświadczenie przed Sądem ustanawia-
jąc jednocześnie swoim obrońcą mgr farm...

Obwiniona była zatrudniona jako specjali-
sta ds. farmacji w oddziale terenowym w hur-
towni farmaceutycznej od 2010 roku.
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Mgr farm. nie potrafiła odpowiedzieć na py-
tanie dlaczego zgodziła się pełnić funkcję kie-
rownika oddziału hurtowni, mimo iż nie było 
to stanowisko wskazane w podpisanej przez nią 
umowie o pracę. 

Jeśli chodzi natomiast o decyzje dotyczą-
ce zakupu produktów leczniczych, to były one 
podejmowane przez Dyrektora Oddziału lub 
kierownika zaopatrzenia, który nie byli farma-
ceutami. 

Kierownik hurtowni mgr farm. dopiero po 
przeprowadzonej kontroli sprawdzała, gdzie 
dokonuje się zakupu produktów leczniczych do 
hurtowni. Wcześniej do obowiązków mgr farm. 
należało również sprawdzanie leków i wycofy-
wanie ich z obrotu. 

Mgr farm. oświadczyła również, iż z pro-
tokołem kontroli zapoznała się dopiero w póź-
niejszym czasie i podpisała go bez zastrzeżeń. 
Obwiniona została również poinformowana 
o wszczętym postępowaniu w sprawie cofnię-
cia zezwolenia na prowadzenie oddziału hur-
towni, jednak nie została ona poinformowana 
o wynikach tego postępowania. 

W wyniku zaistniałych okoliczności mgr 
farm. zdecydowała o zmianie miejsca pracy. 
W chwili obecnej obwiniona pracuje w aptece 
ogólnodostępnej. 

Po złożeniu oświadczenia przez mgr farm., 
jej obrońca podkreślił okoliczność, iż formalnie 
obwiniona nie pełniła funkcji kierownika hur-
towni. 

Mając na uwadze całokształt okoliczności, 
w tym dopuszczony dowód z akt sprawy, Sąd 
uznał obwinioną winną zarzucanego jej czynu 
i zdecydował o wymierzeniu jej kary upomnie-
nia. 

W ocenie Sądu, niespornym jest fakt, iż do 
obowiązków kierownika hurtowni farmaceu-
tycznej należy kontrola nad zakupem i przyjmo-
waniem produktów leczniczych, która stanowi 
istotną część obowiązków związanych z prowa-
dzeniem hurtowni farmaceutycznej. Nie ulega 
również wątpliwości, iż nabywanie produktów 
leczniczych u podmiotów nieuprawnionych do 
prowadzenia obrotu hurtowego stanowi naru-
szenia art. 78 ust. 1 pkt. 1 Ustawy prawo far-
maceutyczne. 

W związku z powyższym, niedopuszczalna 
jest sytuacja, w której kierownik hurtowni far-
maceutycznej wykonuje jedynie cześć obowiąz-
ków związanych z pełnionym stanowiskiem.

Oczywistą pozostaje nieprawidłowość 
w zakresie precyzowania obowiązków pra-
cowniczych kierownika hurtowni w tym sfor-
mułowania umowy o pracę, jednak fakt ten nie 
umniejsza winy kierownika hurtowni w zakre-
sie zaniechania prawidłowego wykonywania 
obowiązków zawodowych. 

Wymierzony przez Sąd wymiar kary jest za-
sadny uwzględniwszy skalę naruszeń, których 
dopuściła się mgr farm. jako kierownik hurtow-
ni, jak i okoliczności, które towarzyszyły za-
istniałym nieprawidłowościom w prowadzeniu 
hurtowni farmaceutycznej. 

O kosztach postępowania Sąd orzekł na 
mocy art. 56 § 4 rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postę-
powania w sprawach odpowiedzialności zawo-
dowej farmaceutów (Dz. U. Nr 65, poz. 612) 
obciążając nimi mgr farm. 

Pouczenie:
Obwinionej,  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 Kato-
wicach, składając je wraz z dwoma odpisami.
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Nowy Prezes NFZ - Agnieszka Pachciarz
(2012-06-27)

Premier powołał Agnieszkę Pachciarz na stanowisko 
szefa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wcześniej, Agnieszka Pachciarz sprawowała funk-
cję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Agnieszka Pachciarz ukończyła Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, a od 2004 roku wykonywała zawód radcy 
prawnego. Specjalizuje się w prawie medycznym. Posia-
da doświadczenie w zarządzaniu placówkami medyczny-
mi. Współpracowała z różnymi podmiotami, funkcjonu-
jącymi w ramach systemu ochrony zdrowia.

Agnieszka Pachciarz zastąpiła na stanowisku szefa 
NFZ Jacka Paszkiewicza.
Źródło: www.premier.gov.pl

www.katowice.oia.pl

Stanowisko NIA o wypowiedzi 
prof. Jana Walewskiego dot. cytostatyków

(2012-07-13)

Naczelna Izba Aptekarska
P-168/2012

Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r.

Pan prof. dr Jan Walewski
Mazowiecki Konsultant Wojewódzki 
w Dziedzinie Onkologii Klinicznej

Szanowny Panie Profesorze !

Nawiązując do wypowiedzi Pana Profesora, zawar-
tej w artykule „Cytostatyki przygotowywane poza apteka 
szpitalną. Czy po 1 lipca będziemy mieli kłopot?", opu-
blikowanym w internetowym wydaniu Rynku Zdrowia 
z dnia 15 czerwca 2012 r. informuję, że zaprezentowane 
przez Pana stanowisko wywołało duże oburzenie w śro-
dowisku farmaceutów.

W tym kontekście podkreślić trzeba, że obowiązu-
jąca ustawa - Prawo farmaceutyczne - niezmiennie od 
2001r. - kwalifikuje przygotowywanie leków w dawkach 
dziennych, w tym leków cytostatycznych do usług far-
maceutycznych. Jako usługa farmaceutyczna realizacja 
tej czynności może być dokonywana w aptece szpitalnej, 
a osobą ją wykonującą może być jedynie osoba posiada-
jąca odpowiednie kwalifikacje uprawniające do udziela-

nia usług farmaceutycznych, tj. farmaceuta oraz technik 
farmaceutyczny w zakresie posiadanych uprawnień.

Uwzględniając powyższe, z zaskoczeniem Naczelna 
Izba Aptekarska przyjmuje wypowiedź Pana Profesora, 
która ukazała się w ww. publikacji, a która dotyczy spo-
sobu przygotowywania leków cytostatycznych.

Sugerując w tej wypowiedzi, że cytostatyki mogą 
być przygotowywane przez pielęgniarki na oddziałach 
szpitalnych pod lożą, nie dość, że całkowicie pomija Pan 
obowiązujące przepisy w tym zakresie, to jeszcze pomija 
Pan w swojej wypowiedzi dość istotne elementy, w tym 
chociażby fakt, że loża laminarna do przygotowywania 
cytostatyków musi być umieszczona w specjalnym po-
mieszczeniu (jałowy boks), a sama musi posiadać odpo-
wiednie wyprowadzenie substancji toksycznych.

Przygotowanie leków cytostatycznych to dziedzina 
wiedzy właściwa dla farmaceutów, którzy kształcąc się 
przez pięć lat na uniwersytecie medycznym, na kierunku 
farmacja zgłębiają również tajniki wiedzy w tym zakre-
sie. Przygotowywanie takiego leku oprócz wiedzy do-
stępnej jedynie farmaceutom, nierozerwalnie wiąże się 
z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa osobie przygo-
towującej lek oraz pacjentowi, dla którego lek jest spo-
rządzany.

Obowiązujące przepisy zapewniające bezpieczeństwo 
personelowi i wymuszające odpowiedni system nawiew-
no-wywiewny o więcej niż 20-krotnej wymianie powie-
trza, gwarantują w poszczególnych pomieszczeniach 
odpowiednie pod i nadciśnienie. Tylko takie warunki 
przygotowywania oraz odpowiedni ubiór (gumowe fartu-
chy, specjalne rękawice itd.) gwarantują bezpieczeństwo 
osobom, które tak toksyczne preparaty przygotowują. 
Przepisy zabezpieczające bezpieczeństwo osób zatrudnio-
nych przy sporządzaniu leków cytostatycznych zawarte są 
nie tylko w przepisach ustawy - Prawo farmaceutyczne, 
ale równie w przepisach ustawy Kodeks pracy.

Podsumowując, należy więc stwierdzić, że nieza-
przeczalnym jest fakt, że przygotowywanie leków cy-
tostatycznych w dawkach indywidualnych jest usługą 
farmaceutyczną. Miejscem, w którym świadczone są 
usługi farmaceutyczne jest apteka. Przy wykonywaniu 
zaś w aptece usług farmaceutycznych mogą być zatrud-
nione wyłącznie osoby uprawnione do udzielania usług 
farmaceutycznych. Jedynie te osoby z uwagi na znajo-
mość zagadnień takich jak stężenie maksymalne, iloczyn 
rozpuszczalności, stabilność po rozpuszczeniu, dobór 
rozpuszczalnika czy dobór opakowania (PVP, PCV, 
szkło) dają gwarancję prawidłowej pracy z cytostaty-
kami. Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa tych pro-
duktów jest również przygotowywanie lek ów zgodnie 
z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Farmaceuci studiują 5 lat kierunek, który szkoli ich 
w zakresie produkcji, przygotowywania i rozpuszczania 
leków (tej pozornie prostej czynności także nie można 
bagatelizować, trzeba znać np. iloczyn rozpuszczalno-
ści, interakcje z płynami infuzyjnymi i opakowaniami). 
Podkreślam, że tylko wiedza farmaceutyczna zdobyta 
w trakcie długoletnich i ciężkich studiów medycznych 
daje gwarancję bezpiecznego przygotowania leku.

Proszę się nie gniewać, ale z Pana wypowiedzi moż-
na wywnioskować, że woreczek żółciowy też może zope-
rować przeszkolona instrumentariuszka, a nie chirurg - to 
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też nie jest trudniejsze od przygotowania leku cytotok-
sycznego. Farmaceuci przygotowują cytostatyki metodą 
wolumetryczno-grawimetryczną i posiadają odpowied-
nie wagi, czego wymagają standardy przygotowywania 
leków cytotoksycznych. Taki sposób przygotowywania 
cytostatyków zapewnia szpitalowi dostęp do pełnej do-
kumentacji wykonania leku (ile, kiedy i kto przygotował) 
oraz walidację procesu jałowego przygotowania.

Z uszanowaniem
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

dr Grzegorz Kucharewicz 

www.katowice.oia.pl

GIF o kontrolach Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
w Pleszewie
(2012-07-05)

Główny Inspektor Farmaceutyczny
Zofia Ulz
GIF-N-076/39/MP/12

Warszawa, dnia 06.07.2012 r.
Pani Jolanta Ulatowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
ul. Poznańska 30
63-300 Pleszew

W związku z pismem znak L. dz. P-141/2012 z dnia 
06.06.2012 r przesłanego Naczelnej Izby Aptekarskiej 
w sprawie podziału kompetencji pomiędzy Państwową 
Inspekcją Farmaceutyczną i Państwową Inspekcją Sa-
nitarną ustaloną przez obowiązujące przepisy prawa, 
zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie podsta-
wy prawnej oraz zakresu przeprowadzanych kontro-
li w placówkach trudniących się obrotem produktami 
leczniczymi.

Ponadto wskazuję, iż zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceu-
tyczne Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje 
nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi 
oraz obrotem wyrobami medycznymi w celu zabezpie-
czenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produktów leczni-
czych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hur-
towniach farmaceutycznych, aptekach, działach farmacji 
szpitalnej, punktach aptecznych i placówkach obrotu po-
zaaptecznego.

Z up. Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Zbigniew Niewójt
Zastępca Głównego Inspektora

Farmaceutycznego

www.katowice.oia.pl

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie 
o kontrolach aptek

(2012-07-26)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
ul. Poznańska 30
63-300 Pleszew

Pleszew, dnia 18.07.2012 r.
Pani Zofia Ulz 
Główny Inspektor Farmaceutyczny 
ul. Długa 38/40 
00-238 Warszawa

W odpowiedzi na pismo znak GIF-N-076/39/MP/12 
z dnia 06.07.2012 roku uprzejmie informuję, że podstawą 
przeprowadzania kontroli są art. l i art. 25 ust. 1 pkt. 1 b  
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 , z późn. 
zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. 
zm.) oraz postanowieniami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. 
Nr. 220, poz. 1447, z późn. zm.).

W trakcie kontroli stanu sanitarno - technicznego 
i poboru suplementów diety skontrolowano dodatkowo 
ciągłość łańcucha chłodniczego dotyczącego preparatów 
szczepionkowych.

Nie było naszym zamiarem podważanie zakre-
su działania i kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej. 
Szczepionki są specyficznymi produktami leczniczymi, 
których przechowywanie i transport wymaga zachowa-
nia w/w łańcucha chłodniczego zapewniającego ich bez-
pieczne stosowanie.

Przeprowadzona kontrola miała związek z sygna-
łami dochodzącymi z punktów szczepień dotyczącymi 
nieprawidłowego transportu szczepionki zakupionej 
przez pacjentów (obserwujemy coraz większy udział 
aptek w dystrybucji preparatów szczepionkowych 
w naszym powiecie). Powodowało to brak pewności 
czy pacjent przechowywał i transportował szczepionkę 
prawidłowo oraz niepokój związany z możliwymi nie-
pożądanymi efektami.

Tak więc celem kontroli było jedynie sprawdze-
nie czy nie zostaje przerwany w/w łańcuch chłodniczy 
a apteka posiada specjalne opakowania termoizolacyjne, 
a także czy pacjent jest informowany o sposobie przecho-
wywania i transportu szczepionki.

Niemniej postąpiliśmy niezgodnie z art. 108 ust 1 
pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Far-
maceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. 
zm.) . Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje 
nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi 
oraz obrotem wyrobami leczniczymi w zakresie bezpie-
czeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu produk-
tów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących 
się hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, działach 
farmacji szpitalne, punktach aptecznych i placówkach 
obrotu pozaaptecznego.



A
PO

TH
EC

A
R

IU
S - B

IU
LETY

N
 ŚIA

 W
 K

ATO
W

IC
A

C
H

www.katowice.oia.pl 49

Natychmiast odstąpiliśmy od dalszych kontroli cią-
głości łańcucha chłodniczego w placówkach podlegają-
cych kompetencji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Wszelkie informacje docierające do nas o nieprawi-
dłowościach dotyczących preparatów szczepionkowych 
dystrybuowanych przez apteki, bezzwłocznie będziemy 
przekazywać nadzorowi farmaceutycznemu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie
mgr Jolanta Ulatowska

www.katowice.oia.pl

NFZ o walidacji recept z dwoma 
lub więcej kodami uprawnień

(2012-07-26)

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
znak: NFZ/CF/DGL/2012/075/0486/W/18163/MSŁ

Warszawa, dnia 24.07.2012 r.

Pan Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na pismo znak: P-164\2012 z dnia 27 

czerwca 2012 r. pragnę na wstępie poinformować, że celem 
wprowadzonej walidacji nie jest kwestionowanie refunda-
cji aptekom, ale z racji konieczności właściwego nadzoru 
nad wydatkowaniem finansów publicznych - uporządko-
wanie pod względem finansowo - księgowym sprawoz-
dań składanych przez apteki na podstawie art. 45 ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122 poz. 696 z póź.zm.).

Odpowiadając na pytanie, "czy w związku z tym, 
jeżeli kod uprawnień dodatkowych uprawnia z tej recep-
ty do nabycia tylko jednego leku ze zniżką, NFZ stoi na 
stanowisku, że pozostałe leki mają być wydawane bez 
zniżek wynikających z pozostałych uprawnień dodatko-
wych", informuję, że recepta wystawiana jest dla jednego 
pacjenta, który posiada jeden rodzaj uprawnień dodatko-
wych, a jej wzór nie pozwala na określenie więcej niż 
jednego rodzaju uprawnień dodatkowych.

W związku z tym recepty wystawione pacjentom 
nieubezpieczonym kodem BW, CN, DN, IN nie mogą 
zostać zrealizowane z kodem X sugerującym, że pacjent 
jest ubezpieczony.

Walidacja, która będzie uruchomiona w Oddziałach 
Wojewódzkich NFZ, sprawdzała będzie przypadki zwią-
zane z brakiem uprawnienia pacjenta, co oznacza, że 
apteka w przypadku błędnej realizacji recepty (z dwoma 
lub więcej kodami uprawnień) sprawozdając taką receptę 
do oddziału wojewódzkiego NFZ będzie widziała komu-
nikat: „Nie można przekazywać wielu kodów uprawnień 
w przypadku uprawnień: BW, CN, DN, IN w ramach 
jednej recepty". Recepta taka zostanie odrzucona z re-
fundacji.

Od 28 maja 2012 r. sprawdzenie to jest testowane 
na poziomie Oddziałów Wojewódzkich NFZ, apteki 

nie mają wstrzymywanej refundacji oraz nie widzą ko-
munikatu błędu w systemach informatycznych apteki. 
Sprawdzenie ma na celu pokazanie, jak wiele jest przy-
padków błędnie zrealizowanych recept z uprawnieniem 
dodatkowym BW, CN, DN, IN. Po zakończeniu okresu 
testowego sprawdzenie zostanie uruchomione centralnie, 
z widocznym dla apteki komunikatem błędu w przy-
padku, nieprawidłowo zrealizowanej recepty, co będzie 
skutkować odrzuceniem błędnej recepty z zestawienia 
refundacyjnego.

Z poważaniem
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz 

www.katowice.oia.pl

Pismo SIA do GIF dot. trudności w nabyciu leków
(2012-08-24)

Śląska Izba Aptekarska
Nasz znak: SIAKat-0197-2012

Katowice, 2012-08-23
Szanowna Pani dr Zofia Ulz
Główny Inspektor Farmaceutyczny

dot: informacji o nieprawidłowościach w pacy hur-
towni farmaceutycznej firmy LEK S.A. oraz trud-
nościach w nabyciu leku TEGRETOL CR 200  
i TEGRETOL CR 400

Szanowna Pani Inspektor
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 p. 1 i 6 oraz ust. 2 p. 

11 ustawy o izbach aptekarskich t. j. Dz.U. 2008/136/ 856 
zwracam się do Pani Inspektor o zbadanie sprawy utrudnia-
nia zakupu aptekom ogólnodostępnym leku TEGRETOL 
CR 200 i TEGRETOL CR 400 przez dystrybutora (impor-
tera) firmę firmy LEK S.A. oraz proponowania uciążliwych 
warunków współpracy dla aptek ogólnodostępnych w tym 
działających na objętym zakresem działania naszej izby.

W dniu 14.08.2012r. wpłynęła do SIA skarga farma-
ceuty na utrudnianie przez firmę firmy LEK S.A. dostępu 
do leku poprzez powodowanie braku dostępności w hur-
towniach farmaceutycznych i dyktowanie uciążliwych wa-
runków handlowych dla aptek poprzez żądanie zamówienia 
min. za 500 zł lub opłatę 54 zł za dostarczenie leku do apteki.

Zdaniem SIA działanie takie sprzeczne jest z bez-
względnie obowiązującymi przepisami prawa farmaceu-
tycznego (Dz.U. 1 ze zm. 2008/45/27) w szczególności 
z obowiązkami hurtowni farmaceutycznych.

Organem właściwym do wydania zezwolenia na pro-
wadzenie hurtowni farmaceutycznej i kontrolą jej dzia-
łalności jest Pani Inspektor.

Ponadto przekazujemy listę innych braków leków 
zgłoszonych przez aptekarzy.

Wskazując na powyższe, działając w interesie pa-
cjentów, którym apteka ma zapewnić nieograniczony 
i ciągły oraz komplementarny dostęp do leków i innych 
usług wnosimy jak we wstępie.

Prezes Rady SIA w Katowicach
dr farm. Piotr Brukiewicz
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wybrane fragmenty

protokołów: 5, 6, 7, 8
posiedzenia  Prezydium Rady ŚIA VI,
oraz protokołów: 7, 8, 9 Rady ŚIA VI.

Wyciąg z Protokołu 5 posiedzenia 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
VI kadencji, z dnia 17 kwietnia 2012r.
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1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otwo-
rzył Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz 
o godz. 9.20. Po powitaniu zebranych prowadzący 
posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował po-
rządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty. 
Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził 
wystarczającą ilość członków Prezydium Rady SIA 
dla ważności podejmowanych uchwał. Zgodnie z li-
stą obecności na posiedzeniu obecnych było 12/14 
osób. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło 
protokół z 04 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI 
kadencji z 20 marca 2012 roku.

3. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogło-
śnie podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu farmaceuty: Magdalena, Ka-
tarzyna ŁĘCZYŃSKA, VI/008/12; Katarzyna, Anna 
TRZÓPEK, VI/009/12; Roksana, Anna ADAM-
SKA-JANOCHA, VI/010/12; Iwona KOSTRZEWA, 
VI/011/12; Elżbieta, Barbara SZUSTAK-SROMEK, 
VI/012/12; Justyna, Agnieszka TELAKOWSKA, 
VI/013/12; Leon KOŚMIDER, VI/014/12; Daniel, 
Piotr PYRSZ, VI/015/12; Anna, Ewa BŁESZYŃ-
SKA, VI/016/12; Agnieszka, Marzena PENKA-
LA, VI/017/12; Dorota, Aleksandra SMOLIŃSKA, 
VI/018/12; Agnieszka, Maria CICHOŃ, VI/019/12; 
Anna, Bogumiła SOŁUJAN, VI/020/12; Aleksan-
dra, Marta IWAŃCZOK, VI/021/12; Joanna, Kry-
styna SZUBERT, VI/022/12; Klaudia, Maria MI-
SIEK, VI/023/12; Magdalena, Maria TRZCIONKA, 
VI/024/12; Karolina, Izabela BYCINA, VI/025/12; 
Szymon, Piotr KUDLA, VI/026/12; Lucyna, Elż-
bieta GRZĄBA, VI/027/12; Martyna, Elżbieta PIE-
KARA, VI/028/12; Anna, Dorota GAJEWSKA, 
VI/029/12; Natalia, Maria PYTLAK, VI/030/12; 
Dominika, Joanna HRAPIEC, VI/031/12; Da-
ria BURY, VI/032/12; Katarzyna, Magdalena 
SZCZUREK, VI/033/12; Karolina, Maria DOMA-
GAŁA, VI/034/12; Marek, Dawid REIMANN,  

VI/035/12; Anna, Maria ANTOSZ, VI/036/12; 
Agata, Anna KRYPCIAK, VI/037/12; Michał, Jan 
CZECH, VI/038/12; Paulina, Maria ZIELEWSKA, 
VI/039/12; Marzena, Julianna KIRYK, VI/040/12; 
Ewa, Elżbieta LUDWIKOWSKA, VI/041/12; Mał-
gorzata, Teodora BARAŃSKA, VI/042/12; Małgo-
rzata, Anna PORWOŁ, VI/043/12; Katarzyna, Anna 
NORAS, VI/044/12; Agnieszka STEC, VI/045/12; 
Anna, Michalina RUTKIEWICZ, VI/046/12; Mag-
dalena, Celina MOROŃ, VI/047/12; Anita, Helena 
KUBASIK, VI/048/12; Justyna, Anna OKRASKA, 
VI/049/12; Edyta, Ewelina SIKORA, VI/050/12; 
Ewa, Joanna BIAŁECKA, VI/051/12; Monika DZIE-
DZIC, VI/052/12; Justyna, Małgorzata KULIŃ-
SKA, VI/053/12; Alicja, Elżbieta BEK, VI/054/12; 
Ewelina, Czesława MAGIERA, VI/055/12; Mo-
nika,, Barbara SZYMKOWIAK, VI/056/12; Na-
talia, Ewa WASILEWICZ, VI/057/12; Monika, 
Małgorzata MAZUR, VI/058/12; Magdalena, Ma-
ria SARECKA, VI/059/12; Anna, Maria CZWAR-
KIEL, VI/060/12; Magdalena, Maria BIELIŃSKA, 
VI/061/12; Magdalena, Anna WOLA, VI/062/12; 
Wioleta, Edyta KOEHLER, VI/063/12; Anna BA-
BIK, VI/064/12; Ilona, Ewa GONERA, VI/065/12; 
Olga, Maria PODRAZA, VI/066/12; Sylwia, Mar-
ta KLONOWSKA, VI/067/12; Marta, Joanna CI-
SOWSKA, VI/068/12; Magda CABAN, VI/069/12; 
Marta, Daria KURKEREWICZ, VI/070/12; Zu-
zanna, Barbara PISZCZEK, VI/071/12; Anna 
ZIARNIK, VI/072/12; Małgorzata, Tatiana KO-
ZUBSKA, VI/073/12; Inga, Małgorzata SMOLA-
REK, VI/074/12; Ewa, Małgorzata BOREŃSKA, 
VI/075/12; Barbara, Olga MAJKA, VI/076/12; 
Iwona, Małgorzata NIEMIEC, VI/077/12; Monika 
PIWOWAR, VI/078/12; Magdalena, Małgorzata 
NIEDBAŁA, VI/079/12; Marlena RELIKOW-
SKA, VI/080/12; Katarzyna, Anna WITWICKA, 
VI/081/12; Anna, Maria CIERPISZ, VI/082/12; 
Marta, Anna BULA, VI/083/12; Katarzyna, Anna 
NOWAK, VI/084/12; Magdalena SZCZUR, 
VI/085/12; Joanna BETLEJ, VI/086/12; Janina, Ka-
rina WĄS, VI/087/12; Monika KRUPA, VI/088/12; 
Edyta, Bernadeta WILK, VI/089/12; Justyna, Do-
rota BOGACKA, VI/090/12; Jakub, Feliks CHAR-
CHUT, VI/091/12; Maciej, Zbigniew MILIŃSKI, 
VI/092/12; Michał MATYSIAK, VI/093/12; Chri-
stian, Roman TOUMA, VI/094/12; Grzegorz, Jan 
BANAŚ, VI/095/12; Tomasz, Paweł HARĘŻLAK, 
VI/096/12; Kacper WILCZEK, VI/097/12; To-
masz MAJKA, VI/098/12; Rafał, Jerzy MIOZGA, 
VI/099/12; Dawid MILEJSKI, VI/100/12; Agniesz-
ka, Magdalena KURZAK, VI/101/12; Marta, Agata 
NIEWĘGŁOWSKA, VI/102/12; Maria, Magdalena 
WODARZ, VI/103/12; Anna, Krystyna MUSZYŃ-
SKA, VI/104/12; Michał, Tomasz SZYMIEC, 
VI/105/12; Tomasz, Marcin ŚWIĘTEK, VI/106/12; 
Diana, Magdalena SAWICZ, VI/107/12.
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4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad 
Prezydium Rady SIA przystąpiło do opiniowania:

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

- mgr farm. Żymełka-Naturalny Anna w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Św. Jerzego” w 42-610 
Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 18; Po przedstawie-
niu kandydatury przez komisję opiniującą wniosek 
zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Zakrzewska-Hadasik Celina w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” 
w 59-900 Zgorzelec, ul. Jeleniogórska 40;Po przed-
stawieniu kandydatury przez komisję opiniującą 
wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Strzelec-Stępnicka Monika w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 41-
907 Bytom, ul. Orzegowska 32;Po przedstawieniu 
kandydatury przez komisję opiniującą wniosek za-
opiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Malicka Katarzyna w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Nova” w 41-215 Sosno-
wiec, ul. Główna 15; Po przedstawieniu kandyda-
tury przez komisję opiniującą wniosek zaopinio-
wano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Truchan Lucyna w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Przyjazna VI” w 44-100 
Gliwice, Zubrzyckiego 14; Po przedstawieniu 
kandydatury przez komisję opiniującą wniosek za-
opiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Bilnik-Miraj Ewelina w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Magiczna” w 41-800 
Zabrze, ul. Wolności 291; Po przedstawieniu kan-
dydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopi-
niowano pozytywnie jednogłośnie.

4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - 
wydanie opinii zawierającej m.in. stwierdzenie 
rękojmi należytego prowadzenia apteki przez 
kandydata na funkcję kierownika apteki ogólno-
dostępnej:

- mgr farm. Mucha Marzena w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Bliska Centrum Niskich 
Cen” 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 68 w związ-
ku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez 
Centrum Niskich Cen - Wiśniewski Spółka Jawna 
z siedzibą w 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 68;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie, natomiast nega-
tywnie zaopiniowano wniosek w sprawie udzielenia 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Bliska Centrum Niskich Cen” ze 
względu na niezgodność z obowiązującym prawem 
nazwy apteki. Art. 94a prawa farmaceutycznego  

w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2012r.  
zakazuje wszelkiej reklamy aptek Dz.U. 
2008/45/271 ze zm. co uzasadnia negatywną opi-
nię Prezydium Rady SIA. Wniosek zaopiniowano 
stosunkiem głosów 10 „za”, 2 „wstrzymujące”

- mgr farm. Sładek Danuta w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „DUOS” w 44-238 Czerwion-
ka-Leszczyny, ul. Broniewskiego 15 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez 
„DUOS PHARM” Sp. z o.o. z siedzibą w 44-100 
Gliwice, ul. Stalmacha 8; Po przedstawieniu kan-
dydatury przez komisję opiniującą wniosek zaopi-
niowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Sarota-Ostrowska Elżbieta w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „Przy Placu Pił-
sudskiego” w 44-100 Gliwice, Plac Piłsudskiego 
4 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez „MAGMA” Sp. z o.o. z siedzibą w 47-400 
Racibórz, ul. Gliwicka 21B; Po przedstawieniu 
kandydatury przez komisję opiniującą wniosek za-
opiniowano pozytywnie większością głosów przy 
1 głosie „wstrzymującym”.

- mgr farm. Pawleta Daniela w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Lux-Lek II” w 41-500 
Chorzów, ul. Filarowa 3 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez mgr farm. Da-
nielę Pawleta zam. Chorzów; Po przedstawieniu 
kandydatury przez komisję opiniującą wniosek za-
opiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4c. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia 
na obrót hurtowy produktami leczniczymi przez 
skład konsygnacyjny - wydanie opinii zawierają-
cej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego prowa-
dzenia składu konsygnacyjnego przez kandydata 
na funkcję kierownika:

- mgr farm. Pikuła Przemysław w Składzie 
Konsygnacyjnym w 41-200 Sosnowiec, ul. Naf-
towa 91 w związku z wnioskiem o udzielenie ze-
zwolenia na prowadzenie składu konsygnacyjnego 
złożonym przez PHARMALINK Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 91-342 łódź, ul. Zbąszyńska 3;

Po przedstawieniu kandydatury wniosek za-
opiniowano pozytywnie jednogłośnie. Mgr farm. 
Przemysław Pikuła nie był zapraszany na rozmo-
wę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kie-
rownika składu od 2011r. Wniosek opiniowano ze 
względu na zmianę koncesji.

4d. Kandydatury osoby odpowiedzialnej za 
obrót środkami odurzającymi i substancjami psy-
chotropowymi oraz prekursorami, w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowa-
dzenie składu konsygnacyjnego złożonym przez 
PHARMALINK Sp. z o.o. z siedzibą w 91-342 
łódź, ul. Zbąszyńska 3:
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- mgr farm. Paprotna-Godowska Daria w Skła-
dzie Konsygnacyjnym „PHARMALINK” Sp. 
z o.o. w 41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 91;

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

Mgr farm. Paprotna-Godowska Daria nie była 
zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, 
gdyż pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za obrót 
środkami odurzającymi i substancjami psychotro-
powymi oraz prekursorami w składzie od lutego 
2012. Wniosek opiniowano ze względu na zmianę 
koncesji.

4e. Prośba ŚlWIF w Katowicach o wydanie 
opinii w sprawie rękojmi należytego prowadze-
nia apteki dla farmaceutki, która została ukarana 
karą upomnienia przez Okręgowy Sąd Aptekarski 
w Katowicach.

4f. W uzupełnieniu opiniowania farmaceu-
tów - opiekunów, którzy mają sprawować opiekę 
nad przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką 
zawodową studentów VI roku kierunku farmacja 
Wydziału Farmaceutycznego - na wniosek ŚUM 
w Katowicach (cd. Sprawy).

4g. Opiniowanie farmaceuty - opiekuna, któ-
ry ma sprawować opiekę nad przeddyplomową 
sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów 
VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceu-
tycznego - na wniosek ŚUM w Katowicach. Po 
przeanalizowaniu warunków, które są wymagane 
od opiekunów Prezydium Rady udzieliło jednogło-
śnie zgody:

- mgr farm. Knopik-Koclęga Magdalena w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowit 3” w 41-
945 Piekary Śląskie, ul. Pod Gajem 33;

4h. Opiniowanie farmaceuty - opiekuna, który 
ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sze-
ściomiesięczną praktyką zawodową studentów VI 
roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycz-
nego - na wniosek AM we Wrocławiu. Po przeana-
lizowaniu warunków, które są wymagane od opie-
kunów Prezydium Rady udzieliło jednogłośnie 
zgody:

- mgr farm. Olszewski Wawrzyniec w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Św. Józefa” w 44-200 
Rybnik, ul. Św. Józefa 10;

- mgr farm. Gajerski Maciej w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Przy Bazylice” w 44-200 
Rybnik, ul. Mikołowska 1;

4i. Opiniowanie farmaceuty - opiekuna, który 
ma sprawować opiekę nad przeddyplomową sze-
ściomiesięczną praktyką zawodową studentów VI 
roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycz-
nego - na wniosek UJCM w Krakowie. Po prze-
analizowaniu warunków, które są wymagane od 
opiekunów Prezydium Rady udzieliło jednogło-
śnie zgody:

- mgr farm. Żyła-Dynak Agnieszka w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Lerechówka” w 43-
200 Pszczyna, ul. Batorego 27;

4j. Opiniowanie propozycji rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych działających na 
terenie miasta Bytom na wniosek UM Bytom. 
W związku z brakiem zastrzeżeń do przedstawio-
nej listy jednogłośnie otrzymała pozytywną opinię 
prezydium.

4k. Prezydium Rady SIA pozytywnie jedno-
głośnie zaopiniowało projekt uchwały Rady Po-
wiatu Mikołowskiego w sprawie zmiany Uchwały 
nr XIV/099/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego 
z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia roz-
kładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych dzia-
łających na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 
2012. Zmiana rozkładu godzin pracy aptek ogól-
nodostępnych na terenie powiatu Mikołowskiego 
następuje w związku ze zmianą godzin pracy Ap-
teki „Dbam o Zdrowie” w Łaziskach Górnych, ul. 
Wiejska 1 i nie ogranicza dostępności świadczeń 
dla mieszkańców.

5. Inne sprawy bieżące:
5a. Spotkanie z przedstawicielami DOZ S.A.
Prezes OIA poinformował o przebiegu spo-

tkania z przedstawicielami spółki DOZ S.A., któ-
re miało miejsce 18 kwietnia br. w sprawie pro-
gramów lojalnościowych prowadzonych, a także 
o planowanym spotkaniu wojewódzkich inspekto-
rów farmaceutycznych w MZ dotyczącym zakazu 
reklamy ( art. 94a PF)

Jak podał Prezes OIA wiele spraw na temat tej 
kwestii zgłaszanych jest do Izby od kierowników 
i magistrów farmacji pracujących w sieciach ap-
tecznych, zmuszanych do niezgodnych z prawem 
praktyk marketingowych. Zapewnił, iż sprawą na-
dal będzie się zajmować OIA w pierwszej kolejno-
ści dbając i interesy swych członków.

5b. Pismo ePRUF S.A. w sprawie złożenia 
pozwu przeciwko WIF w Opolu i Prezesowi 
OIA w Opolu. Prezydium SIA odniosło się kry-
tycznie do treści pisma ePRUF skierowanego 
do aptekarzy w sprawie zbierania dowodów ce-
lem złożenia pozwu sądowego przeciwko WIF 
w Opolu i Prezesowi tamtejszej OIA. Omawia-
no sytuacje kierowników aptek pracujących 
w sieciach aptecznych, zobligowanych do prak-
tyk niezgodnych z obowiązującym prawem. 
Izba w takich sytuacjach obejmie te osoby swo-
ją opieką prawną.

5c. Odpowiedź Prezesa NFZ w sprawie wyda-
wania odpowiedników.

W tym punkcie zajęto się pismem z dnia 
11.04.2012 p. Paszkiewicza Prezesa NFZ, doty-
czącym interpretacji art. 44 ustawy refundacyjnej, 
w kwestii informowania pacjentów o zamienni-
kach art. 44 p.1 oraz ich zamiany art. 44 p. 2.
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5d. Reklama aptek oraz stosowanie programów 
lojalnościowych - ocena sytuacji bieżącej.

Prezes OIA kolejny raz wskazał problem na-
zewnictwa aptek z ukrytą kryptoreklamą w swej 
nazwie. Temat programów lojalnościowych i zwią-
zanych nimi kierowników oraz pracowników oma-
wiano w punkcie poprzednim.

5e. Sprawozdanie z posiedzenia NRA w dn. 
11-04-2012.

Procedując ten punkt Prezes OIA poinformo-
wał o przebiegu spotkania dotyczącego uposaże-
nia Prezesa NIA oraz trybu jego odwoławczego. 
Prezydium Rady SIA z aprobatą przyjęło uchwałę 
NIA w tym zakresie.

5f. Informacje o uroczystości wręczenia Dy-
plomów ukończenia studiów oraz PWZ.

Prezes oraz Wiceprezes Andrzej Bednarz zdał 
relację z uroczystości wręczenia Dyplomów oraz 
PWZ na SUM oraz podzielił się uwagami na temat 
prezentowanych prac magisterskich.

6. Wolne głosy i wnioski.
Zajęto się sprawami:
- dotacją celowaną w temacie transportu Chóru 

Akademickiego na uroczystość Dyplomatorium. 
Prezydium Rady SIA zaakceptowało wydatek na 
ten cel.

- dotacją celowaną na potrzeby dojazdów oso-
by reprezentującej farmaceutów w Komisji Bio-
etycznej przy Ministerstwie Zdrowia w Warsza-
wie, dla której od tego roku nie ma refundowanych 
kosztów dojazdu. Prezydium Rady SIA jednogło-
śnie pozytywnie wyraziło zgodę na rozliczanie de-
legacji na ten cel.

- omawiano zebranie w Domu Lekarza, gdzie 
zorganizowano szkolenie z tematu wydawania 
i realizacji recept. Poruszono temat numeru pesel 
pacjenta oraz kwestii szczególnie ważnej i nowej 
w tym roku w temacie wydawania odpowiedniej 
ilości opakowań na okres 3 miesięcy przy podaniu 
sposobu dawkowania.

- omawiano postulat podwyżek dla KAPSIA, 
który został odrzucony przez członków Prezydium.

- uczestnikom - reprezentantom SIA na turniej 
piłkarski złożono życzenia udanego występu w na 
Mistrzostwach Polski Farmaceutów w Piłce Ha-
lowej w Łęczycy w najbliższa sobotę i wyrażono 
nadzieję by przybyli z tarczą.

- zdano relację ze szkolenia w hotelu Angelo 
gdzie udział wzięło ok. 400 osób.

7. 05 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej 
Izby Aptekarskiej w dniu 17 kwietnia 2012 r.  
zakończono ok. godz. 12.00

Protokołował
mgr farm. Jan Stasiczek 

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady 
SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.15. Po 
powitaniu zebranych prowadzący posiedzenie dr 
Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Po-
rządek posiedzenia został przyjęty. Na podstawie li-
sty obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność 
obrad dzisiejszego posiedzenia Rady SIA. Zgod-
nie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 
30/31 osób. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Po przyjęciu poprawek Rada SIA jednogło-
śnie przyjęła protokół z 06 posiedzenia Rady ŚIA VI 
kadencji w dniu 03.04.2012r.

3. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogło-
śnie podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu farmaceuty: Koper Alicja 
VI/108/12; Włodarkiewicz Tomasz VI/109/12.

Na salę zaproszono Pana mgr farm. Dawida Mi-
lejski - byłego starosty oraz przedstawiciela Samo-
rządu Studenckiego ŚUM Wydz. Farmaceutyczny.

Dr Piotr Brukiewicz przedstawił krótko sylwet-
kę kolegi Dawida Milejskiego, z którym miał okazję 
spotkać się w czasie dyplomatorium.

Pan Dawid Milejski przedstawił swoje pomy-
sły dotyczące współpracy samorządu studenckiego 
oraz młodych farmaceutów z SIA.

Dr Stanisław Piechula powiedział, że mimo krót-
kiego funkcjonowania wcześniejszych inicjatyw po-
dejmowanych przez „młodych stażem” farmaceutów 
wierzy w dobrą dalszą współpracę ŚIA z samorządem 
studenckim, zapewniając jednocześnie o chęciach 
pomocy dla studentów ze strony Izby Aptekarskiej.

Dalej dr Piotr Brukiewicz zapewnił, że pozosta-
niemy w kontakcie z absolwentami i zaprosił ich do 
współpracy z SIA.

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

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

- mgr farm. Krupa-Lubszczyk Maria w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Pod Lwem” w 44-200 
Rybnik, Plac Wolności 17;

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

- mgr farm. Strumińska Beata w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-900 
Bytom, ul. Kolejowa 18;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.
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- mgr farm. Olszówka-Kwiatkowska Dominika 
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „Zico Apteka” 
w 41-800 Zabrze, ul. Charlesa de Gaulle’a 111-113;

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

- mgr farm. Pęcak Joanna w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Ochojec” w 40-655 Katowice, ul. 
Tyska 3;

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

- mgr farm. Ostrowska Marzanna w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Centrum II” w 40-091 Kato-
wice, ul. Piotra Skargi 6;

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

- mgr farm. Czop Urszula w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Centrum ” w 40-004 Katowice, 
Al. Korfantego 2;

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

4b. Kandydatur na stanowisko kierownika apte-
ki - wydanie zaświadczenia w związku ze zmianą na 
stanowisku kierownika apteki szpitalnej:

- mgr farm. Majcher Katarzyna w aptece szpi-
talnej Szpitala Specjalistycznego nr 1 w 41-902 By-
tom, ul. Żeromskiego 7;

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

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

- mgr farm. Karlińska Aneta w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Zico Apteka” w 41-200 Sosno-
wiec, ul. Modrzejowska 16, w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Zico Apteki Sp. 
z o.o. z siedzibą w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;

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

- mgr farm. Wyględowska Aleksandra w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Pod Szybem” w 43-140 
Lędziny, ul. Pokoju 17, w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Pana Grzegorza 
Dziadura zam. Orzesze, prowadzącego działalność 
pod nazwą P.W. „PHARCON” Grzegorz Dziadura;

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

4d. Wniosków w sprawie udzielenia zgody na 
uruchomienie działu farmacji szpitalnej - wydanie 
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi nale-
żytego prowadzenia działu farmacji szpitalnej przez 
kandydata na funkcję kierownika działu farmacji 
szpitalnej:

- mgr farm. Jarczok Małgorzata w Polsko-Ame-
rykańskie Kliniki Serca V Oddz. Kardiologii Inwa-
zyjnej i Angiologii w 39-300 Mielec, ul. Żeromskie-
go 22, w związku z wnioskiem o udzielenie zgody 
na uruchomienie działu farmacji szpitalnej złożo-
nym przez American Heart of Poland S.A. z siedzi-
bą w 43-450 Ustroń, ul. Sanatoryjna 1;

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

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

- mgr farm. Paprotna-Kwiecińska Joanna w hur-
towni farmaceutycznej w 40-486 Katowice, ul. 
Kolista 5 w związku z wnioskiem o udzielenie ze-
zwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycz-
nej złożonym przez Polska Grupa farmaceutyczna 
- HURT Sp. z o.o. z siedzibą w 91-342 Łódź, ul. 
Zbąszyńska 3;

Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopi-
niowano pozytywnie jednogłośnie.

Mgr farm. Joanna Paprotna-Kwiecińska nie 
była zapraszana na rozmowę z komisją opiniującą, 
gdyż pełni funkcję kierownika w tej hurtowni od 
1996r . Wniosek opiniowano ze względu na zmianę 
koncesji.

- mgr farm. Jakubczak Sebastian w hurtowni 
farmaceutycznej w 41-800 Zabrze, ul. Legnicka 21 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej złożonym 
przez Pana Marka Małek zam. Zabrze - działającego 
pod firmą „M-PHARM” Marek Małek;

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

4f. Kandydatury osoby odpowiedzialnej za ob-
rót środkami odurzającymi i substancjami psycho-
tropowymi oraz prekursorami kat. 1, w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, sub-
stancjami psychotropowymi i prekursorami kat. 1 
w hurtowni farmaceutycznej złożonym przez Polska 
Grupa farmaceutyczna - HURT Sp. z o.o. z siedzibą 
w 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3:

- mgr farm. Pikuła Przemysław w hurtowni far-
maceutycznej w 40-486 Katowice, ul. Kolista 5;

Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopi-
niowano pozytywnie jednogłośnie.
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W związku z niedawnym opiniowaniem kandy-
data, mgr farm. Przemysław Pikuła nie był zapro-
szony na rozmowę z komisją opiniującą. Wniosek 
opiniowano ze względu na zmianę koncesji.

4g. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie 
„Interapteka” w 44-200 Rybnik, ul. Chabrowa 21 
udzielonego przedsiębiorcy FARMEXIM Sp. z o.o. 
z siedzibą w 51-120 Wrocław, ul. Bałtycka 1;

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zapoznała się 
z okolicznościami faktycznymi sprawy oraz uza-
sadnieniem wniosku, jednak ze względu na termin 
otrzymania wniosku, w celu umożliwienia stronie 
zajęcia stanowiska w sprawie zgodnie z art. 106 kpa 
jednogłośnie postanowiono sprawę rozpoznać na 
następnym posiedzeniu Prezydium Rady SIA.

4h. Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopi-
niowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Świę-
tochłowicach w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych działających na tere-
nie miasta Świętochłowice.

4i. Rada SIA jednogłośnie pozytywnie zaopi-
niowała projekt uchwały Rady Miasta Katowice 
zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 
na terenie miasta Katowice.

4j. 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 ŚUM w Katowicach - cd. 
sprawy.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy kolejne oso-
by uzyskały jednogłośnie pozytywną opinię Śląskiej 
Izby Aptekarskiej, w związku z ustaniem powodów, 
dla których wcześniej wydano opinię negatywną.

5. Inne sprawy bieżące:
5a. Zaproszenie Pana mgr farm. Dawida Milej-

ski - byłego starosty przez przedstawiciela Samo-
rządu Studenckiego ŚUM Wydz. Farmaceutyczny 
- omówiono po punkcie 3.

5b. Do Rady SIA wpłynęły prośby o zapomo-
gę finansową oraz o umorzenie zaległych składek 
członkowskich.

Komisja do spraw socjalno-bytowych rozpa-
trzyła otrzymane wnioski i przedstawiła swoją opi-
nię Radzie SIA.

5c. Wniosek Klubu Seniora o dofinansowanie 
wycieczki dla seniorów do Kopalni Zabytkowej 
w Tarnowskich Górach.

Rada SIA postanowiła zobowiązać wniosko-
dawcę o uzupełnienie i sprecyzowanie wniosku. 
Decyzja zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu 
Prezydium Rady SIA.

5d. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania 
do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej w Katowicach członków Śląskiej Izby 

Aptekarskiej, którzy zalegają z opłacaniem składek 
członkowskich.

Zgodnie z Uchwałą U-RSIA-018-V-2008 z dnia 
04 marca 2008r Rada SIA większością głosów ‘za” 
przy 1 głosie „przeciw”, postanowiła wystąpić do 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej w Katowicach z wnioskiem wobec członków 
Śląskiej Izby Aptekarskiej, którzy od ponad roku za-
legają z opłacaniem składek członkowskich, o zba-
danie, czy nie zostały naruszone art. 23.1 i 23.a. 
Kodeksu Postępowania Aptekarza Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz dobre obyczaje.

Obowiązek opłacania składek na rzecz samo-
rządów zawodowych jest podstawowym obowiąz-
kiem członka samorządu co wynika jasno z art. 27 
w związku z art. 29 ustawy o izbach aptekarskich, 
wobec powyższego podjęcie uchwały w stosunku 
do wymienionych farmaceutów / farmaceutek jest 
w pełni uzasadnione i zgodne z prawem.

5e. Rada SIA przyjęła do wiadomości informa-
cję w sprawie wystąpienia do Urzędu Skarbowego 
z wnioskiem wobec członków Śląskiej Izby Apte-
karskiej, o ściągnięcie w trybie przepisów o postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji, zaległych 
składek członkowskich.

5f. Dyskusja i stanowisko Rady SIA w sprawie 
pisma dr Tadeusza J. Szuby „Lekarze bywają wro-
gami zdrowia? Niestety”.

Członkowie Rady po zapoznaniu się z tekstem dr 
Tadeusza Szuby uznali, że nie identyfikują się w peł-
ni ze stwierdzeniami w nim zawartymi, przez co nie 
zdecydowano się na publikację w Apothecariusie.

5g. Informacja o posiedzeniu NRA 11-04-2012r.
Temat posiedzenia zdominowany został przez 

rozmowę na temat działań DOZ i braku stanowczej 
reakcji ze strony nadzoru farmaceutycznego.

Rada z żalem stwierdziła, że w niektórych 
Izbach członkowie Rady sami uczestniczą w pro-
gramie DOZ niwecząc i zatrzymując jakiekolwiek 
działania skierowane przeciwko spółce PGF.

Mgr Ryszard Jasiński sprzeciwił się takiemu 
stanowi rzeczy i zaproponował skierowanie zapy-
tania do NIA o tą sytuację z prośbą o ustalenie co 
wolno, a co nie wolno.

Mec. Krystian Szulc zaproponował wezwanie 
kierowników aptek DOZ do rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej jako sygnał, że w aptekach 
gdzie pracują łamane jest prawo farmaceutyczne, 
co da farmaceutom argument, na podstawie które-
go będą mogli odmówić pracodawcy prowadzenia 
programu.

5h. Spotkanie z Zarządem DOZ - 18-04-2012r.
Dr Piotr Brukiewicz poinformował o zapowie-

dzianej wizycie członków zarządu DOZ, którzy od-
wiedzają okręgowe Izby Aptekarskie, rozmawiając 
o swoim programie i przedstawiając argumenty po-
pierające jego funkcjonowanie.
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Rada ustanowiła, że jej negatywne zdanie na 
temat programu DOZ jest niezmienne, a argumenty 
nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Dr Piotr Brukiewicz wspomniał o współpracy 
programu DOZ z dr hab. Agnieszką Skowron kie-
rownikiem Pracowni Farmakoepidemiologii i Far-
makoekonomiki w Katedrze Toksykologii CMUJ 
w Krakowie, co zostało skrytykowane przez dzieka-
nów wyższych uczelni farmaceutycznych i PTFarm.

Działania aptek DOZ należących do PGF wciąż 
budzą sprzeciw wśród aptekarzy i samorządu, któ-
rzy domagają się przestrzegania przez nich zakazu 
reklamy (art. 94a Upf). Wprawdzie nadzór farma-
ceutyczny wspomina o toczących się sprawach jed-
nak na razie nie widać ich efektów.

5i. Dyplomatorium i wydanie PWZ - 20-04-
2011r.

Dr Piotr Brukiewicz krótko opisał dyplomato-
rium wspominając „płomienne i ciekawe” wystąpie-
nia absolwentów co skutkowało zaproszeniem byłe-
go starosty do ŚIA. Wizytę opisano w punkcie 3.

5j. Informacja o spotkaniu Klubu Seniora -  
21-04-2012r.

Tradycyjne, wielkanocne spotkanie Klubu Se-
niora Farmacji działającego przy oddziale Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego (PTFarm) 
w Katowicach odbyło się w dniu 21.04.2012r., 
w auli im. Kazimierza Lepszego, w budynku rek-
toratu Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) w Katowicach. 
Seniorzy spotkanie rozpoczęli mszą świętą w in-
tencji zmarłych kolegów i koleżanek, jak również 
w intencji wszystkich zebranych farmaceutów, na-
stępnie wysłuchali wykładu oraz krótkiego koncertu 
skrzypcowego. Ważnym elementem spotkania była 
prezentacja multimedialna dotycząca historii zawo-
du z okresu ostatnich dwudziestu lat przedstawiona 
przez prezesa dr Piotra Brukiewicza, a przygotowa-
na z okazji XX-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Katowicach. Odbyły się również wybory nowego 
przewodniczącego Klubu, którym zechciał zostać  
dr n. farm. Józef Frydrych.

5k. Informacja o posiedzeniu n-s w sprawie re-
cept lekarskich i w sprawie łamania zakazu reklamy 
i prowadzenia programów lojalnościowych 25-04-
2012r. (108 uczestników). Na posiedzeniu dyskuto-
wano o programach lojalnościowych łamiących zakaz 
reklamy (w punkcie 94 a ustawy). Największym pro-
gramem, który działa w całym kraju jest spółka DOZ.

Dr Piotr Brukiewicz upewnił się, że Rada zga-
dza się na stanowcze przeciwstawienie się łamaniu 
prawa przez firmy organizujące programy lojalno-
ściowe.

Głos zabrał mgr Ryszard Jasiński, który zwrócił 
się z apelem o skierowanie zapytania do NIA o jej 
stanowisko na temat programów lojalnościowych 
i wypracowanie dyscypliny w stosunku do jej człon-
ków, którzy w tego typu programach uczestniczą.

Mec. Krystian Szulc poparł głos mgr Ryszarda 
Jasińskiego podsumowując, że farmaceuci powinni 
mówić ”jednym głosem” czyli mieć jedno, wspólne 
zdanie.

Dr Stanisław Piechula podpowiedział, że naj-
pierw należy zdecydować co farmaceuci chcą zrobić 
w tym temacie. Od pewnego czasu podczas posie-
dzeń toczą się rozmowy na temat możliwości wpły-
wu Rady Aptekarskiej na działania spółek (w tym 
DOZ). Efekty mogą być znaczące dla członków 
Izby, którzy są kierownikami mającymi niewielki 
wpływ na funkcjonowanie lub brak programu lojal-
nościowego w aptece.

5l. Podpisywanie aneksów do umów z NFZ na 
wydawanie refundowanego leku, środka spożyw-
czego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobu medycznego na receptę.

Mgr Grzegorz Zagórny zapewniając, że ślą-
ski oddział NFZ robi wszystko co w jego mocy by 
sprawnie przeprowadzić aneksowanie umów prosił 
o zmobilizowanie aptekarzy poprzez stronę WWW 
ŚIA do podpisywania aneksów bo czas na zrobienie 
tego jest ograniczony.

Mec. Krystian Szulc podzielił się swoją opinią 
na temat sposobu aneksowania umów.

Następnie mgr Grzegorz Zagórny opisał po-
krótce sytuację lekarzy, którzy mają podpisać nowe 
umowy z NFZ. Poinformował, że wskutek niepod-
pisania umów przez część lekarzy mogą oni od lipca 
2012 roku nie posiadać uprawnień do wypisywania 
leków refundowanych w prywatnych praktykach. 
Sytuacja może skomplikować pracę w aptekach bo 
dotyczy dziesiątek tysięcy lekarzy.

6. Wolne głosy i wnioski.
6a. Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w celu 

uregulowania i usystematyzowania czasu trwania 
przeszkoleń uzupełniających jednogłośnie przyję-
ła regulamin w sprawie przeszkolenia uzupełnia-
jącego farmaceutów i czasu jego trwania. Przed 
posiedzeniem propozycję regulaminu rozesłano 
do członków Rady SIA w celu zapoznania. Regu-
lamin, który został opracowany przez komisję ds. 
wykonywania zawodu przedstawiła dr. Kazimiera 
Klementys.

6b. W dalszej części wolnych głosów i wnio-
sków wspomniano o tematach finansowych oraz pi-
smach farmaceutów dotyczących podejmowanych 
przez nich tematów.

6c. Mgr Andrzej Bednarz poinformował o zaję-
ciu IV miejsca przez drużynę piłkarską ŚIA.

7. Zakończenie.
11. 07 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekar-

skiej w dniu 08 maja 2012 r. zakończono ok. godz. 
11.45

Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk 
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1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył 
Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 
9.15. Po powitaniu zebranych prowadzący posiedze-
nie dr. Piotr Brukiewicz zaproponował porządek ob-
rad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 
z uwzględnieniem wycofania punktu 5b porządku 
z przyczyn formalnych. Na podstawie listy obecno-
ści Prezes SIA stwierdził wystarczającą ilość człon-
ków Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. 
Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych 
było 10/14 osób. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło 
protokół z 05 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI 
kadencji w dniu 17.04.2012r.

3. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogło-
śnie podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia pra-
wa wykonywania zawodu farmaceuty: Dyja Renata 
VI/110/12; Budlewska Dorota VI/111/12; Wilczok 
Joanna VI/112/12;

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

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

- mgr farm. Domżał-Pogoda Lidia w aptece 
ogólnodostępnej w 40-615 Katowice, ul. Gen. Jan-
kego 15D; Po przedstawieniu kandydatury przez 
komisję opiniującą wniosek zaopiniowano pozy-
tywnie jednogłośnie.

- dr farm. Stawinoga-Giołbas Dominika w apte-
ce ogólnodostępnej o nazwie „NOVUM III” w 44-
121 Gliwice, ul. Gomułki 4A/U; Po przedstawieniu 
kandydatury przez komisję opiniującą wniosek za-
opiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Kunert Iwona w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka za Grosze” w 44-196 
Knurów, ul. Witosa 2A; Po przedstawieniu kandy-
datury przez komisję opiniującą wniosek zaopinio-
wano pozytywnie jednogłośnie.

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

- mgr farm. Gawin-Ciosek Aneta w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Euro-Apteka” w Tarnow-
skie Góry, ul. Kościuszki 5 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostępnej złożonym przez EURO-APTEKA Sp. 
z o.o. z siedzibą w 01-014 Warszawa, ul. Żytnia 15/14; 
Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniu-
jącą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Kaźmierczak Maria w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Evita” w 43-143 Lę-
dziny, ul. Ekonomiczna 7 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez panią Ewę Ptasik-
-Wójcik zam. Lędziny; Po przedstawieniu kandyda-
tury przez komisję opiniującą wniosek zaopiniowa-
no pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Hebdowski Łukasz w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Wrzosowa” w 44-335 Jastrzę-
bie Zdrój, ul. Wrzosowa 12A w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodostępnej złożonym przez Pana Adama 
Folwarczny zam. Skrzyszów; Po przedstawieniu 
kandydatury przez komisję opiniującą wniosek za-
opiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Laraki Nidal w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Plus Profit Centrum Ta-
nich Leków” w 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mic-
kiewicza 56, w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Plus Profit Sp. z o.o. z siedzibą 
w 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 9.

Ze względu na zaproponowaną przez zezwole-
niobiorcę nazwę apteki Prezydium Rady SIA jedno-
głośnie postanowiło rozpatrzyć wniosek na najbliż-
szym posiedzeniu Rady SIA

4c. Kandydatur na stanowisko kierownika 
apteki - mgr farm. ... która otrzymała warunko-
wo rękojmię należytego prowadzenia apteki do 
31.05.2012r - wydanie rękojmi należytego pro-
wadzenia apteki w związku z upływem terminu 
rękojmi. Po przedstawieniu kandydatury wniosek 
zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie w związ-
ku z ustaniem powodów, dla których wcześniej 
wydano opinię negatywną.

4d. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - cd. sprawy

Prezydium Rady ŚIA po zapoznaniu się z oko-
licznościami faktycznymi sprawy oraz uzasadnie-
niem otrzymanego wniosku jednogłośnie pozytyw-
nie zaopiniowało wniosek ŚlWIF w Katowicach 
w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodostępnej o nazwie „Interapteka” w 44-
200 Rybnik, ul. Chabrowa 21 udzielonego przedsię-
biorcy FARMEXIM Sp. z o.o. z siedzibą w 51-120 
Wrocław, ul. Bałtycka 1

4e. Opiniowanie listy farmaceutów - opieku-
nów, którzy mają sprawować opiekę nad przeddy-
plomową sześciomiesięczną praktyką zawodową 
studentów VI roku kierunku farmacja Wydziału 
Farmaceutycznego - na wniosek ŚUM w Katowi-
cach - cd. sprawy, po ponownym rozpatrzeniu pozy-
tywnie zaopiniowano:

- mgr farm. Katarzyna Krzyszkowska Apteka 
ogólnodostępna w 41-902 Bytom, ul. Wyczółkow-
skiego 30A;
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- mgr farm. Liliana Najda-Jurczyk Apteka 
„Optima” w 41-800 Zabrze, ul. Franciszkańska 19;

- mgr farm. Renata Nawłoka Apteka „Trójka” 
w 40-110 Katowice, ul. Mościckiego 6;

w związku z ustaniem powodów, dla których 
wcześniej wydano opinię negatywną.

4f. Opiniowanie farmaceutów - opiekunów, któ-
rzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową 
sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów 
VI roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycz-
nego - na wniosek ŚUM w Katowicach.

Po przeanalizowaniu warunków, które są wyma-
gane od opiekunów Prezydium Rady SIA udzieliło 
jednogłośnie zgody mgr farm. Beacie Majczak w Ap-
tece „Gallena” w Mierzęcicach, ul. Wolności 125.

Jednogłośnie negatywnie oceniono mgr farm. ... 
ze względu na nie wypełnienie obowiązków wyni-
kających z przepisów prawa farmaceutycznego.

5. Inne sprawy bieżące:
5a. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Prezydium 

Rady SIA pozytywnie (z jednym głosem wstrzymu-
jącym) rozpatrzyło wniosek o zapomogę finansową.

5b. Do SIA wpłynęła prośba w sprawie dofinan-
sowania wycieczki Klubu Seniora. Prezydium SIA 
po zapoznaniu się z treścią prośby przesłało celem 
uzupełnienia o podanie kosztów w/w wyjazdu oraz 
ilości osób biorących udział w wyjeździe.

5c. W następnym punkcie obradowania zajęto 
się zaproszeniem skierowanym przez ORL do OIA 
w sprawie prezentacji poglądów SIA na tematy, któ-
rymi zajmuje się ORL. Przygotowano i uzgodniono 
propozycje zagadnień do przekazania ORL.

5d. Prezes SIA przekazał zaproszenie na Piknik 
Euro Mixtura odbywający się w Krakowie. Prezy-
dium udzieliło wsparcia tej cennej inicjatywie wy-
syłając mocną reprezentacje Pań w piłce nożnej oraz 
życząc nie mniej udanego występu jak reprezentacji 
Panów w kwietniu w Łęczycy.

5e. Prezes SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz zdał 
relację z konferencji prasowej SIL „NIE DLA DYS-
KRYMINACJI PACJENTÓW I LEKARZY-OD-
SŁONA DRUGA” , która odbyła się 16 maja 2012.

5f. W związku z planowanym na 31 maja br. po-
siedzeniem NRA oraz spotkaniem 1 czerwca br. Pre-
zesów OIA z GIF oraz WIF - Prezes przedstawił za-
gadnienia, które będą na tych spotkaniach poruszane.

W szczególności na posiedzeniu NRA omawia-
ny będzie wniosek o zmianę uposażenia Prezesa 
NRA i ryczałtów samorządowych oraz zakaz re-
klamy aptek. Także spotkanie z GIF i WIF w dniu 
następnym także będzie poświęcone ocenie sytuacji 
związanej z zakazem reklamy aptek i prowadze-
niem programów lojalnościowych.

5g. Prezydium zapoznało się z pismem GIF 
w sprawie nadawania nazw aptekom i podtrzymało 
swoje odmienne stanowisko w tej sprawie.

5h. W dalszej dyskusji w nawiązaniu do punktu  

5f. obrad Prezydium określiło swoje stanowisko 
w temacie zakazu reklamy i prowadzenia progra-
mów lojalnościowych, które jest zbieżne z tezami 
przedstawionymi przez Prezesa DOIA.

5i. W tym punkcie dr farm. Piotr Brukiewicz 
przedstawił problem poruszony przez Prezesa NFZ 
dotyczący walidacji kodów uprawnień dodatko-
wych oraz zmianę w realizacji przez apteki umów 
na środki pomocnicze w świetle komunikatu nr 94. 
Szczegółowo dotyczy sprawy wydawania leków 
dla uprzywilejowanych grup pacjentów IB, ZHK, 
IW. Zajmując się tą sprawą postanowiono z powo-
du lakoniczności komunikatu Prezesa NFZ i wyni-
kających z tego różnych możliwości interpretacji 
przez apteki i NFZ sprawę dalej śledzić i wyjaśniać. 
W podobnym tonie omówiono pomysł wprowadza-
nia przez NFZ sztywnych cen w obrocie przez apte-
ki pieluchomajtkami i innymi artykułami dla ubez-
pieczonych. Sprawa jest na bieżąco śledzona i ba-
dana, gdyż powoduje bardzo wiele uciążliwości po 
stronie aptek-świadczeniodawców oraz budzi pro-
testy po stronie producentów sprzętu medycznego.

5j. Prezydium zapoznało się z projektem no-
welizacji Prawa Farmaceutycznego. W związ-
ku z tym, iż do dnia 16 czerwca można zgłaszać 
projekty zmian do Ustawy Prawo Farmaceutycz-
ne Prezydium SIA dyskutowało nad zmianą treści 
paragrafów dotyczących szeroko pojętej rekla-
my aptek (w tym kolportażu ulotek), możliwości 
odsprzedawania leków do innej apteki w okre-
ślonych przypadkach, poruszano także zagad-
nienia kart lojalnościowych, upustów i rabatów.

5k. W kolejnym punkcie Prezydium SIA zapo-
znało się z pismem dziekana Wydziału Farmaceu-
tycznego UM w Poznaniu prof. dr hab. Edmunda 
Grześkowiaka dotyczącym poparcia Dziekanów 
Wydziałów Farmaceutycznych Wyższych Uczelni 
Medycznych w Polsce dla stanowiska NRA w spra-
wie programów opieki farmaceutycznej.

6 Inne sprawy bieżące:
- omawiano udostępnienie portalu edukacyjne-

go SIA dla członków innych Izb Aptekarskich,
- wobec dużego zainteresowania członków Izby 

zajęto się tematem zakupu książki „Farmaceutycz-
nym szlakiem Przewodnik po Polsce” autorstwa 
Marii i Ilony Pietrusiewicz.

- zapoznano się z zaproszeniem do Stacji Dializ 
w Pszczynie na akcję badania krwi „Nefrotest”- ba-
danie układu moczowego.

- złożono serdeczne gratulacje i podziękowa-
nie dla mgr. Tomasza Kloca za organizację bardzo 
udanej II edycji Rajdu Farmaceutów na Przegibek 
w dniach 18-19 maja 2012.

7. Zakończenie. 06 posiedzenie Prezydium 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w dniu 22 maja 
2012 r. zakończono ok. godz. 11.30.

Protokołował mgr farm. Jan Stasiczek 
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1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady 
SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.15. Po po-
witaniu zebranych prowadzący posiedzenie dr Piotr 
Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek 
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Na podsta-
wie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomoc-
ność obrad dzisiejszego posiedzenia Rady SIA dla 
ważności podejmowanych uchwał. Zgodnie z listą 
obecności na posiedzeniu obecnych było 26/31 osób. 
Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 07 
posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji z 08.05.2012r.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęło 
uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu farmaceuty: Kuma Tomasz VI/113/12;

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

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

- mgr farm. Kostka Monika w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Galen” w 43-150 Bieruń, ul. 
Jerzego 4;

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

- dr n. farm. Kosterska Ewa w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Mediq” w 41-902 Bytom, ul. 
Rynek 6;

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

- mgr farm. Myrta Małgorzata w aptece ogólno-
dostępnej w 42-500 Będzin, ul. 9 Maja 2;

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

- mgr farm. Kubina Alina w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Nasza” w 44-178 Przyszowice, 
ul. Parkowa 2b;

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

- mgr farm. Barska-Hadrych Agnieszka w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „Hibiskus 2” w 42-
523 Dąbrowa Górnicza, ul. Przedziałowa 3;

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

Jednocześnie Rada SIA zadecydowała, że wraz 
z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana  

informacja, że na podstawie posiadanych przez izbę 
dokumentów, obsada magistrów może nie zapew-
nić w tej aptece obecności farmaceuty w godzinach 
czynności apteki zgodnie, z wymogami Prawa far-
maceutycznego. W związku z tym Rada Śląskiej 
Izby Aptekarskiej prosi, aby przy akceptacji nowego 
kierownika apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na 
konieczność uzupełnienia obsady magistrów farma-
cji w aptece lub skrócenia godzin czynności apteki.

- mgr farm. Biskup Ewa w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Lykos” w 44-240 Żory, ul. Bankowa 6;

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

- mgr farm. Wołowska Anna w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Juventa” w 98-330 Pajęczno, 
ul. Wiśniowa 26;

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

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

- mgr farm. Laraki Nidal w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Plus Profit Centrum Ta-
nich Leków” w 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mic-
kiewicza 56, w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Plus Profit Sp. z o.o. z siedzibą 
w 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 9 - cd. sprawy;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 
p. 7 o izbach aptekarskich Rada SIA postanowiła 
negatywnie zaopiniować otwarcie apteki ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Plus Profit Centrum 
Tanich Leków” ze względu na niezgodność z obo-
wiązującym prawem nazwy apteki. Art. 94a prawa 
farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 
01.01.2012r. zakazuje wszelkiej reklamy aptek Dz.U. 
2008/45/271 ze zm. co uzasadnia negatywną opinię 
Rady SIA. Stanowisko takie prezentują zarówno or-
gany Administracji Państwowej (pismo M. Zdrowia 
MZ-PLO-024-15186-1/DR/12 Warszawa, dn. 2012-
05-21), jak też organy samorządu aptekarskiego.

W ocenie Rady SIA nazwa „Centrum Tanich Le-
ków” łamie wskazane zapisy ustawy oraz w sposób 
niedozwolony sugeruje, że w tej aptece tanie są też 
leki refundowane, które posiadają ceny regulowane. 
Wskazując na powyższe Rada SIA wyrażą pogląd, 
że nazwa taka jaką zaproponowano we wniosku jest 
częściowo sprzeczna z prawem i nie powinna zostać 
zarejestrowana przez WIF w Krakowie jako nazwa 
apteki ogólnodostępnej.
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Uchwałę podjęto większością głosów „ za” przy 
2 głosach wstrzymujących, 1 przeciw.

Jednocześnie Rada SIA zadecydowała, że wraz 
z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana infor-
macja, że na podstawie posiadanych przez izbę doku-
mentów, obsada magistrów może nie zapewnić w tej 
aptece obecności farmaceuty w godzinach czynności 
apteki zgodnie, z wymogami Prawa farmaceutyczne-
go. W związku z tym Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej 
prosi, aby przy akceptacji nowego kierownika apteki, 
zwrócić wnioskodawcy uwagę na konieczność uzu-
pełnienia obsady magistrów farmacji w aptece lub 
skrócenia godzin czynności apteki.

- mgr farm. Hrapiec Łukasz w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „CAMELIA” w 49-340 Lewin 
Brzeski, ul. Kościuszki 37D, w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodostępnej złożonym przez CAMELIA 
FARMACJA Sp. z o.o. z siedzibą w 00-420 Warsza-
wa ul. Szara 14/43;

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

- mgr farm. Balicka-Mimiec Jolanta w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowie I” w 41-703 
Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 13, w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez PHAR-
MEXPERT Sp. z o.o. z siedzibą w 41-303 Dąbrowa 
Górnicza, ul. Kasprzaka 60/54;

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

- mgr farm. Knebel-Sikora Joanna w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Wspólna” w 41-902 
Bytom, ul. Wrocławska 78, w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez „Wspólna” Sp. 
z o.o. z siedzibą w 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2;

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

- mgr farm. Żak-Suchoń Ewa w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Andersa Zbigniew 
Tkaczewski” w 44-109 Gliwice, ul. Karola Marksa 
6, w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Pana Zbigniewa Tkaczewski zam. Bytom;

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

4c. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopi-
niowała projekt uchwały Rady Miasta Mysłowice 
dotyczący zmiany uchwały Nr XVIII/257/11 z dn. 
29.09.2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych działających na te-
renie miasta Mysłowice. Wprowadzona zmiana nie 

ogranicza dostępności świadczeń dla mieszkańców. 
Na terenie miasta funkcjonują apteki udzielające 
świadczeń całodobowo, w tym w niedzielę, święta 
i inne dni wolne od pracy

5. Inne sprawy bieżące:
5a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła następujące ter-

miny kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium SIA:
03.07 - R 24.07 - P (3 tyg. przerwy, okres urlopowy)
07.08 - R 28.08 - P (3 tyg. przerwy, okres urlopowy)
04.09 - R 18.09 - P

5b. Rada SIA zapoznała się z postanowieniem 
OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upo-
mnienia za prowadzenie reklamy produktów leczni-
czych dostępnych wyłącznie z przepisu lekarza za 
pośrednictwem ulotki reklamowej.

5c. Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę 
w sprawie zwołania XVI Okręgowego Zjazdu Ap-
tekarzy SIA w Katowicach.

Zjazd odbędzie się w dniu 17.11.2012 roku w Ka-
towicach, Pl. Pod Lipami 1 „Dworek pod Lipami”.

Zobowiązano również Prezesa SIA oraz biuro 
izby do opracowania programu zjazdu i przedsta-
wienia Radzie SIA na posiedzeniu Rady SIA w mie-
siącu wrześniu 2012r., oraz przesłania zawiadomień 
do delegatów wraz z programem zjazdu i wynikami 
finansowymi izby z zachowaniem terminów wyni-
kających z par.1 p. 3 regulaminu (14 dni przed ter-
minem zjazdu + 7 dni na obrót pocztowy).

5d. Propozycja podjęcia uchwały w sprawie 
uściślenia trybu potwierdzania obecności mgr farm. 
wzywanych do stawienia się przed OROZ i OSA na 
wniosek Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej mgr farm. Ewy Ochota.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej SIA 
oraz Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekar-
skiego zgłosili, że część osób wzywanych przez te or-
gany nie stawia się, nie przedstawiając żadnego wy-
jaśnienia przyczyny nieobecności. Takie postępowa-
nie dezorganizuje pracę organów odpowiedzialności 
zawodowej, stanowi przejaw lekceważenia organów 
Izby, a ponadto naraża Izbę na zwiększenie wydat-
ków związanych z obsługą tych spraw. Niedopusz-
czalna jest sytuacja, w której osoba wzywana nawet 
kilkakrotnie nie stawia się na żadne wezwanie i nie 
przedstawia żadnego usprawiedliwienia.

Wobec powyższego, mając na względzie 
usprawnienie działania organów SIA, Rada SIA 
większością głosów „za”, przy 4 głosach wstrzy-
mujących uchwałą postanowiła zobowiązać wszyst-
kich członków SIA do stawiennictwa na wezwanie 
organów SIA, w szczególności na wezwanie Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego. Niestawiennictwo będzie trak-
towane za przewinienie zawodowe, chyba że nie-
obecność wezwanego wyniknęła z prawdziwej i po-
ważnej przyczyny, a wezwany przedstawił w odpo-
wiednim czasie umotywowane usprawiedliwienie.
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5e. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków 
SIA zwolnionych z obowiązku płacenia składki.

Zgodnie z powołaną uchwałą VI Krajowego 
Zjazdu Aptekarzy nr VI/27/2012 z dn. 22 stycznia 
2012r. Okręgowe Izby Aptekarskie powinny udoku-
mentować ilość członków zwolnionych z obowiąz-
ku opłacania składek na rzecz samorządu aptekar-
skiego.

Wobec powyższego Rada SIA jednogło-
śnie uchwaliła, że na dzień 31.12.2011r. zgodnie 
z uchwałami U-RSIAU-RSIA-025-V-2008 z dn. 13 
maja 2008r., U-RSIA-166-V-2011 z dn. 01 marca 
2011r., Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowi-
cach z opłacania składek członkowskich zwolniono 
277 członków Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowi-
cach.

5f. Prezes SIA przedstawił sprawozdanie z po-
siedzenia NRA w dniu 31.05.2012r. i spotkania 
z GIF i WIF w Święcicach w dn. 01.06.2012.

W planach tematów spotkania znajdowała się 
zmiana uchwały dotyczącej uposażenia i zatrudnie-
nia Prezesa NIA. Została jednak zrzucona z porząd-
ku obrad i nie była dyskutowana. Prezes NIA dotąd 
nie podpisał umowy o pracę.

Rozmawiano o powoli rozwijającym się central-
nym rejestrze farmaceutów.

Ważnym tematem były programy lojalnościowe 
w aptekach. mgr Piotr Bohater w swoim wystąpie-
niu zaproponował, by w porozumieniu z GIF ściśle 
określić co jest zabronione w aptece i powinno być 
ścigane przez nadzór farmaceutyczny. Zwrócił też 
uwagę na problemy z egzekwowaniem prawa, kiedy 
to sąd z przyczyn formalnych uchyla decyzje, któ-
re nie zostały bardzo dobrze (wręcz perfekcyjnie) 
przygotowane, a także roszczenia wobec urzędni-
ków, którzy w opinii sądu wydali nieprawidłową de-
cyzję, co może zniechęcać ich do podjęcia działań.

Zebrani zgodnie wysoko ocenili pracę Woje-
wódzkich i Głównego Inspektora Farmaceutyczne-
go związaną z prowadzeniem postępowań związa-
nych z zakazem reklamy aptek.

W trakcie dyskusji pojawiły się m.in. zarzuty 
wobec farmaceutów członków samorządu związa-
nych z firmami prowadzącymi programy lojalno-
ściowe i aptekarzy, których apteki biorą w takich 
programach udział, co jest uznawane za szkodliwe 
dla środowiska aptekarskiego.

Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia Ulz 
potwierdziła powyższe zapewnieniem o ogólnym 
charakterze swojego wystąpienia, by nie infor-
mować szczegółowo o planach działań inspekcji 
w związku z aptekami naruszającymi zakaz rekla-
my.

Uczestnicy spotkania byli zgodni co do ko-
nieczności by rzecznik odpowiedzialności zawo-
dowej egzekwował przestrzeganie prawa, podej-
mując działania dyscyplinujące farmaceutów po  

otrzymaniu informacji o nieuchylonych postępowa-
niach od WIF.

Na spotkaniu wspomniano o projekcie zmiany 
Prawa Farmaceutycznego w celu dostosowania do 
dyrektyw w zakresie monitorowania działań niepo-
żądanych. Wymieniono się także uwagami na temat 
szkoleń ciągłych oraz stwierdzono, że po spotkaniu 
zostanie ogłoszony wspólny komunikat.

6. Wolne głosy i wnioski.
Mgr Grzegorz Zagórny skomentował ostatnie 

wydarzenia w NFZ.
Wspomniał o rozbieżnych interpretacjach 

wydawania leków inwalidom wojennym, gdzie 
w pierwszym przypadku zakłada się nadrzędność 
uprawnienia IB w stosunku do pozostałych wymo-
gów, a w drugim bierze się pod uwagę zasadność or-
dynacji oraz wskazania i evidence based medicine. 
Drugi przypadek wskazuje jakoby istniały warunki 
do odmowy inwalidzie wojennemu wydania leku 
bezpłatnie, co jest w praktyce niemożliwe.

NFZ rozpoczął weryfikacje różnych danych do-
starczanych przez apteki. Obecnie weryfikowane 
jest czy leki dla inwalidów wojennych zostały wy-
dane bezpłatnie.

Pozycje wykazane w weryfikacji będą pojawiać 
się jako błąd do poprawy. W przyszłości NFZ będzie 
zwiększać ilość testów i kontrolowanych zagadnień.

Kolejnym tematem była konieczność podpisy-
wania aneksów do umów na wystawianie recept 
pro autore lub pro familia przez lekarzy wywołana 
zmianą podstawy prawnej co umożliwi im dalsze 
wystawianie recept w prywatnych praktykach poza 
umową lub kontraktem z NFZ.

Lekarze odmawiają podpisania aneksu, ponie-
waż w zarządzeniu pozostały zapisane dla nich kary.

Nie podpisując aneksu, od 1 lipca stracą prawo 
do wystawiania recept refundowanych dla siebie 
i rodziny w gabinetach prywatnych.

Ponowne podpisanie umowy będzie wiązało się 
z koniecznością wizyty w oddziale NFZ i dostarcze-
nia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Ewentualne zmiany (wykreślenie kar umow-
nych) będą dotyczyły tych, którzy podpiszą aneks 
jak i tych, którzy nie podpiszą, dlatego teoretycznie 
korzystniej byłoby podpisać i uniknąć przechodze-
nia całej ścieżki od nowa.

Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz poinformował 
o ostatnim posiedzeniu Śląskiej Okręgowej Rady 
Lekarskiej gdzie dyskutowano o tym problemie 
a także o zamiarze podjęcia akcji protestacyjnej od 1 
lipca br. polegającej na wypisywaniu jedynie recept 
pełnopłatnych.

Prezes Piotr Brukiewicz zwrócił także uwagę na 
problem spadku refundacji o 20 % i wzrostu reali-
zacji recept pełnopłatnych o 10 % mamy do czy-
nienia z zaniechaniem wykupywania leków zapo-
biegających chorobom, co w dłuższej perspektywie 



A
PO

TH
EC

A
R

IU
S - B

IU
LETY

N
 ŚIA

 W
 K

ATO
W

IC
A

C
H

Wyciąg z Protokołu 7 posiedzenia 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
VI kadencji, z dnia 19 czerwca 2012r.

www.katowice.oia.pl 65

jest droższe (generuje wyższe wydatki) dla NFZ na 
leczenie naprawcze.

Prezes dr farm. Piotr Brukiewicz poinformował 
radę o:

- II Rajdzie Farmacji zorganizowanym przez 
mgr farm. Tomasza Kloca, który odniósł kolejny 
sukces.

- spotkaniu farmacji szpitalnej w Mikołajkach.
- zaprosił do Krakowa na turniej piłki nożnej 

Euromixtura 2012, w którym udział weźmie druży-
na skompletowana przez mgr Justynę Kaźmierczak 
i mgr Mirellę Kowalcze.

Dr Kazimiera Klementys opisała problemy ap-
tek szpitalnych związane z określaniem DDD - art. 
9.2 ustawy refundacyjnej. W związku z tym faktem 
szpitalnicy zamierzają wnieść protest do minister-
stwa zdrowia ponieważ obecne zapisy uniemoż-
liwiają zabezpieczenie podstawowych zasad le-
czenia. Także powyższy zapis ustawowy znacznie 
ograniczył możliwości zakupu leków dla szpitala. 
Z tego powodu nie ma możliwości zamiany postaci 
leku (np.: injekcji na tabletki), a przeliczanie DDD 
odbywa się na podstawie listy WHO, gdzie wartości 
dla różnych pozycji są w różnym czasie zmieniane.

Dr farm. Stanisław Piechula zaproponował wy-
syłkę pisma do Ministerstwa Zdrowia w powyż-
szym temacie.

Następnie prezes dr farm. Piotr Brukiewicz od-
czytał pismo mgr Damiana Nowaka na temat szko-
lenia, które zobowiązał się przygotować. Prezes dr 
farm. Piotr Brukiewicz zobowiązał się odpowie-
dzieć na pismo.

Mgr Ryszard Jasiński zgłosił uwagę dotyczącą 
publikowania informacji na tematy wynagrodzeń 
(w odniesieniu do wynagrodzenia prezesa NIA), 
które osobom spoza korporacji, a mającym dostęp 
do informacji z SIA, mogą dawać obraz Izby skłó-
conej. Następnie wyraził swoje zdziwienie posta-
wą mec. Jędrzejewskiego pokazaną w jego piśmie, 
który w ciągu pół roku diametralnie zmienił swoją 
postawę w stosunku do środowiska aptekarskiego, 
która wcześniej wydawała się być solidnie ugrun-
towana. Kol. Jasiński opowiedział się także za pod-
jęciem akcji namawiającej farmaceutów prowadzą-
cych niedozwoloną reklamę aptek oraz programy 
lojalnościowe do wycofania się z tej działalności 
szkodzącej bardzo naszemu środowisku.

Na koniec prezes dr farm. Piotr Brukiewicz 
zapowiedział zmiany w regulaminie udzielania za-
pomóg w punkcie dotyczącym odwoływania się od 
decyzji do okręgowej komisji rewizyjnej.

7. 08 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekar-
skiej w dniu 05 czerwca 2012 r. zakończono o godz. 
12:00.

Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył 
Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 
9.15. Po powitaniu zebranych prowadzący posiedze-
nie dr. Piotr Brukiewicz zaproponował porządek ob-
rad. Porządek posiedzenia został przyjęty. Na podsta-
wie listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomoc-
ność obrad dzisiejszego posiedzenia Prezydium Rady 
SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Zgodnie 
z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 11/14 
osób. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło 
protokół z 06 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA z 22 
maja 2012 roku.

3. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogło-
śnie podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu farmaceuty: Bartosz Paweł-
czak VI/114/12;

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

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

- mgr farm. Hutyra Joanna w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka na Targu” w 43-100 Ty-
chy, Al. Piłsudskiego 8;

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

- mgr farm. Woźniak Magdalena w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Mała” w 41-200 Sosnowiec, 
ul. Niwecka 18;

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

- mgr farm. Sęk Aleksandra w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Główna” w 42-274 Konopiska, 
ul. Sportowa 2B;

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

- mgr farm. Kleszcz Radosław w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Magiczna” w 41-706 Ruda 
Śląska, ul. Solidarności 20E;

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

- mgr farm. Lis Elżbieta w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Medyczna” w 42-530 Dąbro-
wa Górnicza, ul. Warszawska 91;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.
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- mgr farm. Kowalska Joanna w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Floriańska” w 41-500 Cho-
rzów, ul. Beskidzka 4;

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

- mgr farm. Betka-Gałuszka Barbara w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Słoneczna” w 43-200 
Pszczyna, ul. Dworcowa 36;

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

Jednocześnie Prezydium Rady SIA zadecydo-
wało, że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu 
przekazana informacja, że Prezydium Rady SIA nie 
zaakceptowało wskazanego w dokumentacji grafiku 
czasu pracy, gdyż nie jest on zgodny z przepisami 
kodeksu pracy.

W związku z tym Prezydium Rady SIA pro-
si, aby przy akceptacji nowego kierownika apte-
ki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na konieczność 
zmiany i dostosowania czasu pracy pracowników 
do obowiązujących przepisów kodeksu pracy.

- mgr farm. Sędek Grażyna w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Certus” w 41-219 Sosnowiec, ul. 
Słowackiego 18;

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

- mgr farm. Kupczak-Latacz Anna w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 42-
500 Będzin, ul. Małachowskiego 5;

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

- mgr farm. Bednarczyk Magdalena w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka w Superjednostce” 
w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. T. Kościuszki 19;

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

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

- mgr farm. Czerner-Myszor Dorota w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „MEDEA” w 44-240 
Żory, ul. Szykowna 16 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apte-
ki ogólnodostępnej złożonym przez Panią Dorotę 
Czerner-Myszor zam. Żory;

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

- mgr farm. Bednarczuk Grażyna w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Dobre rady” w 44-240 

Żory, ul. Osiedle Ks. Władysława PU-4 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez „Apteka 
Astra” Bednarczuk S.J. z siedzibą w 44-240 Żory, 
Oś. Sikorskiego 44;

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

- mgr farm. Wilczek Alina w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Lykos” w 44-280 Rydułtowy 144 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez LYKOS FARM Sp. z o.o. z siedzibą w 40-613 
Katowice, ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 130;

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

- mgr farm. Stasiczek Jan w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Przyjazna” w 41-250 
Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 68, w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana 
Jana Stasiczek zam. Katowice;

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

- mgr farm. Kremzer Małgorzata w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Św. Łukasza” w 47-
420 Kuźnia Raciborska, ul. Kościelna 1, w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana 
Grzegorza Braniek zam. Wodzisław Śl.;

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

4c. Kandydatur na stanowisko kierownika hur-
towni farmaceutycznej - wydanie zaświadczenia 
w związku ze zmianą na stanowisku kierownika 
hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Plutecka Jolanta w hurtowni farma-
ceutycznej ACP Pharma S.A. w 40-425 Katowice, 
ul. Z. Nałkowskiej 10;

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

- mgr farm. Górecka-Nahorniak Beata w hur-
towni farmaceutycznej NOVO S.A. w 43-100 Ty-
chy, ul. Mikołowska 93;

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

- mgr farm. Odorkiewicz Jolanta w hurtowni 
farmaceutycznej PROSPER S.A. w 41-216 Sosno-
wiec, ul. Lenartowicza 190;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jed-
nogłośnie.
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4d. Kandydatury osoby odpowiedzialnej za ob-
rót środkami odurzającymi i substancjami psycho-
tropowymi oraz prekursorami w związku ze zmianą 
na tym stanowisku:

- mgr farm. Strzelec Krystyna w hurtowni far-
maceutycznej NOVO S.A. w 43-100 Tychy, ul. Mi-
kołowska 93;

Po przedstawieniu kandydatury przez komi-
sję opiniującą Prezydium Rady SIA jednogłośnie 
postanowiło nie wydawać opinii w celu umożli-
wienia zdobycia brakujących punktów edukacyj-
nych oraz zobowiązać mgr farm. Krystynę Strzelec 
do uzyskania i rozliczenia brakujących punktów 
edukacyjnych w biurze izby do dnia 23.07.2012r,  
pod rygorem wydania opinii negatywnej.

4e. 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. Ewie 
Laskowska, mgr farm. Iwonie Jędrusiak, mgr farm. 
Ryszardowi Stach, mgr farm. Elżbiecie Skubisz.

5. Inne sprawy bieżące:
5a. Przekazanie informacji do OROZ o kie-

rownikach aptek, wobec których ŚLWIF wystąpił 
z wnioskiem o ukaranie.

Prezes SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz przeka-
zał informacje dotycząca kroków podejmowanych 
przez SIA w kierowników aptek prowadzących pro-
gramy lojalnościowe, niezgodne z prawem.

5b. Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w sprawie przymuszania pielęgniarek do 
prowadzenia w systemie informatycznym rejestru 
leków w oddziałach szpitala.

W kolejnym punkcie porządku obrad prezydium 
dyskutowało o piśmie Izby Pielęgniarek i Położnych 
dotyczącym sprawy obarczenia środowiska pielę-
gniarskiego obowiązkiem ewidencji komputerowej 
podawanych leków, ordynowanych przez lekarza. 
Przedyskutowano drogi pomocy w tej sprawie.

5c. Zaproszenie na posiedzenie ORL.
Do SIA wpłynęło zaproszenie na kolejne zebra-

ne ORL w dniu 27 czerwca 2012 r., na które jak na 
poprzednie wytypowano delegację obejmującą Pre-
zesa SIA dr n. farm. Piotra Brukiewicza oraz praw-
nika SIA Krystiana Szulca.

5d. Recepty i ich realizacja w aptece - propozy-
cja stworzenia materiału edukacyjnego dla lekarzy 
oraz informatora dla mediów.

Na prośbę środowiska lekarskiego (min. Konsy-
lium 24) powstał pomysł by stworzyć wspólnie mate-
riały edukacyjne dla dziennikarzy i także lekarzy, tłu-
maczące zawiłe problemy, z którymi boryka się środo-
wisko aptekarskie przy wydawaniu leków pacjentom.

Prezydium przedyskutowało tą propozycję zauwa-
żając, iż strona internetowa SIA, serwisy prawne oraz 
opracowania tam dostępne są w dobie szybko zmie-
niającego się prawa oraz licznych wydarzeń z nim 
związanych, dobrym narzędziem, by zorientować się 
w tym trudnym i skomplikowanym temacie oraz, że 
strona internetowa izby może być cennym źródłem 
informacji również dla lekarzy oraz dziennikarzy.

5e. Uwagi do projektu ustawy Prawo Farmaceu-
tyczne zgłoszone przez SIA.

W następnym punkcie porządku obrad omówio-
no problemy nurtujące środowisko, które nie są do 
dziś uregulowane w ustawie Prawo Farmaceutyczne 
w związku z jego niedługą nowelizacją.

5f. Propozycja umowy współpracy z firmą Ad-
viser w zakresie sprzedaży produktów ubezpiecze-
niowych i finansowych.

W związku z rozwijająca się długoletnią współ-
praca (3 kadencje) pomiędzy SIA oraz firmą dorad-
czo-ubezpieczeniową Adviser, powstała przy pomo-
cy prawnika SIA Krystiana Szulca umowa regulu-
jąca oficjalnie wszystkie płaszczyzny współpracy. 
Ostateczna jednak decyzje na temat podpisania i jej 
wdrożenia przesunięto po akceptacji jej przez Radę 
SIA na najbliższym zebraniu plenarnym.

6. Wolne głosy i wnioski:
- Z wielkim smutkiem przyjęto informację 

o śmierci Prof. dr hab. Krzysztofa Jędrzejko, wielo-
letniego pracownika i kierownika katedry Botaniki 
Farmaceutycznej na SUM.

Na ostatnią drogę wybrano delegacje SIA.
- Prezes SIA dr n farm. Piotr Brukiewicz poin-

formował o odbytym spotkaniu z dziekanacie Wydz. 
Farm. SUM sprawie akredytacji szkoleń z ramach PKA.

- w związku ze zbliżającym się terminem zgła-
szania osób do wyróżnień resortowych i samorzą-
dowych prezydium rozpoczęło przygotowania do 
zaproponowania kandydatów.

- prezydium zajęło się także pismem aptekarek 
z Tych, proszącym o zbadanie legalności programu 
Wydawnictwa „Świata Zdrowia”, po wcześniejszej 
kontroli ŚIF. W opinii Prezydium SIA program ten 
narusza normy prawne w takich ramach w jakich 
jest aktualnie prowadzony. Poproszono radcę praw-
nego SIA Krystiana Szulca o sporządzenie opinii 
prawnej w tej sprawie.

- W związku z licznymi zgłoszeniami do ślą-
skiego WIF omówiono bieżące problemy obejmują-
ce reklamę aptek w świetle przepisów prawa.

- Prezydium SIA pochyliło się nad palącym pro-
blemem braku insulin (szczególnie insulina humalog) 
firmy Eli Lilly na rynku oraz tematem wypisywania 
przez lekarzy najtańszego zamiennika umieszczonego 
na wykazach leków refundowanych w sytuacji jego de-
ficytu w hurtowniach i brakiem możliwości zapropono-
wania pacjentom innego leku z uwagi na droższą cenę.

Protokołował - mgr farm. Jan Stasiczek
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1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady 
SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.15. 
Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych 
było 24/31 osób Na podstawie listy obecności Pre-
zes SIA stwierdził prawomocność obrad dzisiejsze-
go posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmowa-
nych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdze-
niu prawomocności obrad prowadzący posiedzenie 
dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Przechodząc do punktu drugiego porządku 
obrad Prezes Piotr Brukiewicz zarządził głosowanie 
nad wnioskiem mgr farm. w sprawie utajnienia jej 
danych osobowych w publikowanym protokole. Po 
przedyskutowaniu sprawy większością głosów „za” 
przy jednym głosie „wstrzymującym” Rada SIA nie 
wyraziła zgody na utajnienie danych osobowych, 
gdyż informacje o opiniowaniach są jawne i w prze-
szłości w takich przypadkach również nie wyrażano 
zgody. Następnie Rada SIA jednogłośnie przyjęła 
protokół z 08 posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji 
z 05.06.2012r roku.

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

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

- mgr farm. Szewczyk Agata w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Św. Barbary” w 41-711 
Ruda Śląska, ul. Ks. Niedzieli 51B;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

- mgr farm. Biegus Grażyna w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Kinga” w 41-203 Sosnowiec, ul. 
K.K. Baczyńskiego 27;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

- mgr farm. Manka Ewa w aptece ogólnodostęp-
nej w 44-273 Rybnik, ul. Mościckiego 8;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

- mgr farm. Bardeli-Pulda Joanna w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Staromiejska” 
w 44-100 Gliwice, ul. Raciborska 15;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

- mgr farm. Turek Aneta w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Medikus” w 41-400 Mysłowice, ul. 
Chopina 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

- dr farm. Bachleda-Księdzularz Anna w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Główna” w 40-096 Ka-
towice, ul. 3 Maja 22;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

- mgr farm. Gądzik-Goj Jadwiga w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Magiczna” w 41-100 Sie-
mianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 13;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie. Jednocześnie 
Rada SIA zadecydowała, że wraz z uchwałą zosta-
nie do inspektoratu przekazana informacja, że na 
podstawie posiadanych przez izbę dokumentów, 
obsada magistrów może nie zapewnić w tej aptece 
obecności farmaceuty w godzinach czynności apte-
ki zgodnie, z wymogami Prawa farmaceutycznego. 
W związku z tym Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej 
prosi, aby przy akceptacji nowego kierownika ap-
teki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na konieczność 
uzupełnienia obsady magistrów farmacji w aptece 
lub skrócenia godzin czynności apteki.

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

- mgr farm. Świętojańska-Kuc Jolanta w apte-
ce ogólnodostępnej o nazwie „NASZA” w 41-907 
Bytom, ul. Orzegowska 8, w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez NASZA S. Knyć 
Spółka Jawna z siedzibą w 41-710 Ruda Śląska, ul. 
Katowicka 43A/12;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

- mgr farm. Kasprzyk Dorota w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Wawel 2” w 41-200 Sosnowiec, 
ul. Kaliska 47, w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Panią mgr farm. Marię Łukaszew-
ska zam. Sosnowiec;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

- mgr farm. Stokłosa Longina w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Św. Kamila” w 44-280 
Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 3, w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie  
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apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią mgr 
farm. Elżbietę Środoń zam. Wodzisław Śląski;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

- mgr farm. Khazim Lukman w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Główna Centrum Tanich Leków” 
w 41-902 Bytom, ul. Dworcowa 22, w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Farmacja Sosno-
wiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32A;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 p. 
7 o izbach aptekarskich Rada SIA postanowiła ne-
gatywnie zaopiniować otwarcie apteki ogólnodo-
stępnej o nazwie „Główna Centrum Tanich Leków” 
ze względu na niezgodność z obowiązującym pra-
wem nazwy apteki. Art. 94a prawa farmaceutyczne-
go w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2012r. za-
kazuje wszelkiej reklamy aptek Dz.U. 2008/45/271 
ze zm. co uzasadnia negatywną opinię Rady SIA. 
Stanowisko takie prezentują zarówno organy Ad-
ministracji Państwowej (pismo M. Zdrowia MZ-
-PLO-024-15186-1/DR/12 Warszawa, dn. 2012-05-
21), jak też organy samorządu aptekarskiego.

W ocenie Rady SIA nazwa „Główna Centrum 
Tanich Leków” łamie wskazane zapisy ustawy oraz 
w sposób niedozwolony sugeruje, że w tej aptece 
tanie są też leki refundowane, które posiadają ceny 
regulowane. Wskazując na powyższe Rada SIA wy-
rażą pogląd, że nazwa taka jaką zaproponowano we 
wniosku jest częściowo sprzeczna z prawem i nie 
powinna zostać zarejestrowana przez WIF w Kato-
wicach jako nazwa apteki ogólnodostępnej.

Uchwałę podjęto większością głosów „ za” przy 
1 głosach wstrzymującym.

Jednocześnie Rada SIA zadecydowała, że wraz 
z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana infor-
macja, że na podstawie posiadanych przez izbę doku-
mentów, obsada magistrów może nie zapewnić w tej 
aptece obecności farmaceuty w godzinach czynności 
apteki zgodnie, z wymogami Prawa farmaceutyczne-
go. W związku z tym Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej 
prosi, aby przy akceptacji nowego kierownika apteki, 
zwrócić wnioskodawcy uwagę na konieczność uzu-
pełnienia obsady magistrów farmacji w aptece lub 
skrócenia godzin czynności apteki.

- mgr farm. Dygoń-Andreew Dorota w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Rodzinna” w 43-
600 Jaworzno, ul. Paderewskiego 43, w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez „Apteka 
Rodzinna” Sp. z o.o. z siedzibą w 41-603 Jaworzno, 
ul. Paderewskiego 43;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

W związku ze zmianą formy prawnej zezwole-
niobiorcy mgr farm. nie była zapraszana na rozmo-
wę, gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od 
01.03.2003r.

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

- mgr farm. Kolarczyk Aleksandra w Ziaja Ltd. 
Oddział Śląski w 41-909 Bytom, ul. Fabryczna 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, kandydata na stanowisko kierownika 
apteki zaopiniowano pozytywnie.

3d. Rada ŚIA jednogłośnie pozytywnie zaopi-
niowała wnioski ŚlWIF w Katowicach w sprawie 
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie aptek ogólno-
dostępnych:

- „Propolis” w 41-933 Bytom, ul. Wojciechow-
skiego 2 udzielonego spółce Apteka Propolis Sp. 
z o.o. z siedzibą w 41-933 Bytom, ul. Wojciechow-
skiego 2;

- „Europharma” w 44-200 Rybnik, ul. Lompy 
10 udzielonego spółce „Europharma” Sp. z o.o. 
z siedzibą w 41-400 Mysłowice, ul. Nygi 3/12;

3e. Opiniowanie listy farmaceutów - opiekunów, 
którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową 
sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI 
roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego 
- na wniosek ŚUM w Katowicach - cd. sprawy, po po-
nownym rozpatrzeniu, pozytywnie zaopiniowano mgr 
farm. Dorotę Malina w związku z ustaniem powodów, 
dla których wcześniej wydano opinię negatywną.

3f. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutę 
- opiekuna, który ma sprawować opiekę nad przeddy-
plomową sześciomiesięczną praktyką zawodową stu-
dentów VI roku kierunku farmacja Wydziału Farma-
ceutycznego - na wniosek ŚUM w Katowicach. Po 
przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od 
opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody:

- mgr farm. Jarosław Gancarski - Apteka „Far-
ma Vit” w 42-470 Siewierz, ul. Rynek 1;

3g. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopi-
niowała projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska 
w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.302.2011 
Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia roz-
kładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działa-
jących na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2012.

Konieczność zmiany uchwały zachodzi w wy-
niku uaktualnienia uchwały Rady Miejskiej Nr 
PR.0007.302.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dn. 
30 grudnia 2011r. w sprawie określenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 
na terenie miasta Ruda Śląska na rok 2012 i wpro-
wadzenia do ujednoliconego wykazu aptek nowo 
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powstałej Apteki Zdrowie I w Rudzie Śląskiej przy 
ul. Karola Goduli 13. Wprowadzona zmiana nie 
ogranicza dostępności świadczeń dla mieszkańców. 
Na terenie miasta funkcjonują apteki udzielające 
świadczeń całodobowo, w tym w niedzielę, święta 
i inne dni wolne od pracy.

4. Inne sprawy bieżące:
4a. O 9:40 na spotkanie z Radą przybył Prezes 

SIL dr Jacek Kozakiewicz.
Dr Jacek Kozakiewicz podziękował Prezesowi 

SIA Piotrowi Brukiewiczowi za uczestnictwo w po-
siedzeniach SIL zapewniając że solidarność naszych 
samorządów jest nadrzędna w stosunku do kontrak-
tów z NFZ.

Następnie dr Jacek Kozakiewicz przedstawił 
jak z jego punktu widzenia wygląda protest leka-
rzy nazywając go „protestem urzędników". Lekarze 
chcą być zwolnieni z roli urzędniczej, w którą są 
ubierani przez NFZ mając wypełniać dokumenty 
zamiast skupić się na pacjencie. Dr Jacek Koza-
kiewicz wspomniał czasy, gdy lekarze wprzęgnięci 
w totalitarne systemy tracili poczucie swojej misji. 
Nie zgadza się z powszechnie prezentowaną tezą, 
że lekarze unikają odpowiedzialności nazywając ją 
kłamstwami Ministra Zdrowia. Lekarze po prostu 
nie chcą odpowiadać (podobnie jak aptekarze) za 
niesprecyzowane, niespójne i niejednoznaczne wy-
mogi stawiane przez NFZ.

W rozumieniu środowiska lekarskiego obecna sy-
tuacja ma na celu by pacjent zapłacił więcej przy jak 
najmniejszym poziomie dopłaty ze strony NFZ. W ten 
sposób pieniądze będą wyciągane z kieszeni pacjentów, 
a odpowiedzialność zrzucona na lekarzy i aptekarzy.

Zdaniem Prezesa SIL zalecenie Prezesa NFZ 
by recepty wypisywane były w okresie protestu 
środowiska lekarskiego na SOR (w sytuacji kie-
dy to lekarz prowadzący powinien ją wypisać lecz 
w wyniku strajku wypisuje receptę pełnopłatną) jest 
rozumiane jako wyciąganie pieniędzy z systemu 
i prowadzące do dumpingu cen usług medycznych, 
szczególnie przy łatwości dostania się pacjenta do 
SOR (jako przykład przytoczono pijanych pacjen-
tów) i obciążeniu lekarzy, którzy przyjmują do 90 
pacjentów w ciągu dyżuru.

Dyrektorzy placówek są wręcz szantażowani 
dostając polecenia by nie brali udziału w strajku, 
będąc zagrożonymi rotacją kadr jak urzędnicy.

Dr Jacek Kozakiewicz apelował by nie dać „roz-
grywać między sobą”, potępił brak odpowiedzialno-
ści urzędników za ich błędy zaznaczając, że lekarze 
chcą być karani adekwatnie do innych.

W tabelarycznym zestawieniu Dr Jacek Koza-
kiewicz przedstawił porównanie stanowiska mini-
stra zdrowia i lekarzy w temacie odpowiedzialności 
za błędy. Lekarze nie zgadzają się na nieprecyzyjne 
określenie „nieprawidłowo wystawiona recepta” 
pytając co ma oznaczać w praktyce?

Obecnie protest ma 4 formy: wypisywanie re-
cept na kuponach NIL, recepty z pieczątką „refunda-
cja do decyzji NFZ”, wypisywanie leków ze 100% 
odpłatnością (tzw. niemy protest) oraz ograniczenie 
wypisywania recept (zlecenie wypisania recepty le-
karzowi POZ).

Dr Jacek Kozakiewicz wspomniał temat rezygna-
cji z kart ubezpieczenia zdrowotnego upatrując w tym 
sposobu na uniknięcie odsłonięcia prawdy (czego boi 
się władza) ile osób w Polsce nie jest ubezpieczonych 
szacując, że może to być nawet 25-30% społeczeństwa.

SIL przygotowała swój projekt ustawy umożli-
wiający dopisanie innych kar lecz precyzyjnie okre-
ślonych.

Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz podziękował dr 
Jackowi Kozakiewiczowi za prezentację i wyjaśnie-
nie przyczyn strajku lekarzy. Zapewniając o wspar-
ciu prosił o pomoc w negocjacjach w ministerstwie.

Następnie głos zabrał Mgr Grzegorz Zagórny. 
Mówił, że umowy mają wielu przeciwników. Zosta-
ły przeforsowane lecz można by je nazwać „biuro-
kratycznym wymysłem” bo lekarz ma niezbywalne 
prawo do wypisywania recept, a jego odpowie-
dzialność jest oczywista. Wspomniał o istniejącym 
wcześniej porozumieniu między NFZ, a Izbami 
na Śląsku, co mogłoby mieć miejsce obecnie bo 
wszystko jest już zapisane w prawie. Obecna akcja 
podpisywania 22,5 tysiąca umów ma de facto na 
celu potwierdzenie czegoś, co lekarz i tak posiada. 
Ideałem wydaje się odejść od umów na rzecz poro-
zumień, których wykonawcą byłby NFZ.

Dr Jacek Kozakiewicz potwierdził, że jego zda-
niem umowy są niepotrzebne. Powiedział, że trudno 
przewidzieć jak dalej będzie wyglądał protest bo obec-
nie działania władz spowodowały, że dyrektorzy pla-
cówek teoretycznie sami przyszli podpisać umowy.

Członkowie Rady wraz z mec. Krystianem 
Szulcem wyjaśnili dr Jackowi Kozakiewiczowi dla-
czego lekarz, który nie podpisał umowy nie może 
wystawić recepty podlegającej refundacji. W prak-
tyce urzędnicy odebrali pacjentowi prawo do refun-
dacji bo beneficjentem świadczeń jest tylko pacjent.

Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz stwierdził, że je-
dynym skutecznym rozwiązaniem byłoby złamanie 
monopolu ubezpieczeniowego NFZ poprzez powo-
łanie innej konkurencyjnej ubezpieczalni, najlepiej 
w inicjatywie samorządowej przy poparciu pacjen-
tów przez co nie bylibyśmy „na łasce” NFZ, a on 
sam musiałby także konkurować jakością świadczo-
nych usług o pacjenta i świadczeniodawców.

Zapowiedział także po dzisiejszym zebraniu 
przyjęcie wspólnego stanowiska, które zostanie 
dopracowane i umieszczone na stronie SIA pod ad-
resem: http://www.katowice.oia.pl/wpisy-act-more-
-id-5019.html

4b. W związku ze zmianą wrześniowych ter-
minów posiedzeń, po przegłosowaniu korekty  
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jednogłośnie przyjęto następujące terminy posiedzeń 
Rady SIA i Prezydium SIA: 11.09 - R, 25.09 - P.

4c. Rada SIA przyjęła do wiadomości informa-
cje OROZ w sprawie skierowania do OSA wnio-
sków o ukaranie farmaceutów.

4d. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnic-
twa szczególnego.

4e. Rada SIA po przedstawieniu zagadnienia 
przez członka komisji ds. socjalno-bytowych - mgr 
farm. Krzysztofa Majka oraz dyskusji w temacie, 
jednogłośnie postanowiła dokonać zmiany w regu-
laminie funduszu pomocy na rzecz Członków SIA 
w zakresie trybu odwoławczego od decyzji i wykre-
ślić pkt 7 regulaminu o treści „Od decyzji w spra-
wach świadczenia członkom izby przysługuje pra-
wo odwołania do Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji”. 
Zmiana ma na celu doprecyzowanie regulaminu, 
zgodnie z ustawowymi kompetencjami Rady SIA.

4f. Rada SIA jednogłośnie poparła propozycję 
współpracy i podpisania umowy z firmą Adviser 
w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczenio-
wych i finansowych.

4g. W związku z prośbą Naczelnej Izby Aptekar-
skiej dotyczącą nadsyłania wniosków o nadanie od-
znaczeń i wyróżnień samorządowych, Rada SIA jed-
nogłośnie podjęła decyzję o wystąpienie o nadanie 
Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego dr farm. 
Bożenie Kwaśniak i mgr farm. Alinie Barańskiej - 
wnioskujący mgr farm. Ryszard Jasiński; mgr farm. 
Anieli Polc - wnioskująca mgr farm. Lidia Wolnic-
ka- Morawiec; mgr farm. Halinie Zięba - wnioskują-
ca mgr farm. Danuta Szydłak. Rada poparła również 
kandydaturę mgr farm. Danieli Cwała-Olszewskiej 
do tego odznaczenia (wniosek o nadanie odznaczenia 
głosowano i przesłano do NIA wcześniej). Ponadto 
jednogłośnie podjęto uchwałę o przesłanie kandy-
datury mgr farm. Stanisława Piechula do nadania 
wyróżnienia „Mecenas Samorządu Aptekarskiego” 
- wnioskujący dr farm. Piotr Brukiewicz oraz kan-
dydatury mec. Krystiana Szulca do tytułu „Strażnik 
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”.

Następnie Rada SIA zastanowiła się, w jaki 
sposób można uhonorować osoby, które w sposób 
szczególny pracują na rzecz środowiska aptekarskie-
go. Rada SIA w głosowaniu jednogłośnie podjęła 
uchwałę o wystąpienie o nadanie Złotych Krzyży 
Zasługi dla dr farm. Stanisława Piechula (wniosku-
jący: dr farm. Piotr Brukiewicz) i dr farm. Lucyny 
Bułaś (wnioskujący: mgr farm. Krzysztof Majka), 
Srebrnego Krzyża Zasługi dla mgr farm. Krzysztofa 
Majki (wnioskujący: dr farm. Piotr Brukiewicz) oraz 
Brązowego Krzyża Zasugi dla dr n. przyr. Kazimiery 
Klementys (wnioskujący: dr farm. Piotr Brukiewicz).

Przypomniano też o odznaczeniach nadawa-
nych przez Śląską Izbę Aptekarską: Śląski Aptekarz 
Roku, Laur Śląskiej Izby Aptekarskiej, Medal im.  

Aptekarza Edmunda Baranowskiego oraz odzna-
ka Pharmaciae Seniori. Padły kandydatury różnych 
osób, które zasługują na przyznanie odznaczeń za 
działalność na terenie Śląskiej Izby Aptekarskiej. 
Zapoznano się także z wnioskiem nadesłanym do 
wyróżnienia Medalem im. Edmunda Baranowskiego 
farmaceutki, która od wielu lat aktywnie udziela się 
w pracy na rzecz farmacji. Z powodu braku kworum 
podjęto decyzję o przesunięciu głosowania uchwały 
o przyznanie odznaczeń nadawanych przez Śląską 
Izbę Aptekarską na kolejne posiedzenie Rady.

4h. Prezes Piotr Brukiewicz poinformował zebra-
nych o trwających pracach nad zmianą regulaminu 
Obrad Okręgowego Zjazdu Aptekarzy i Rady SIA. 
Zebranie powołanego na Prezydium Rady SIA ze-
społu w tej sprawie zaplanowano na wtorek 10.07 br.

4i. Wiceprezes ds. aptek szpitalnych mgr farm. 
B. Radlańska-Piątek złożyła formalny wniosek 
o dofinansowanie szkolenia szpitalików, które od-
będzie się w Ustroniu w Hotelu „Orlik”w dniach 13-
14 październik. Z sali obrad zaproponowano jeszcze 
inne propozycje kwotowe. Ostatecznie Rada SIA 
jednogłośnie przyznała max kwotę, jednocześnie 
oferując pomoc w negocjacjach cenowych. Spotka-
nie naukowe aptek szpitalnych mieści się w usta-
wowych zadaniach samorządu aptekarskiego i jego 
wsparcie jest zgodne z celami samorządu. Apteki 
szpitalne mają swoją specyfikę działania i wspiera-
nie członków izby pracowników aptek szpitalnych 
jest ustawowym obowiązkiem samorządu.

4j. Podjęcie decyzji w sprawie zakupu programu 
umożliwiającego weryfikację cen urzędowych i cen 
liczonych w DDD.

Pojawiła się potrzeba zakupu narzędzia do ob-
sługi apteki szpitalnej, które pomagałoby w zaku-
pach leków ułatwiając pracę członkom SIA w ap-
tekach szpitalnych do momentu zmiany prawa 
w kwestii przeliczania DDD.

Dr Kazimiera Klementys zwróciła uwagę, że od 
czasu gdy minister nieprawidłowo poinformował 
o braku konieczności przeliczania DDD, zauważa 
zmniejszone zainteresowanie środowiska szpitalni-
ków takim rozwiązaniem.

Mec. Krystian Szulc zaproponował, że zajmie 
się tematem w imieniu SIA, ponieważ odbiera wiele 
telefonów na temat DDD i przetargów (czego właści-
wym adresatem jest dyrekcja szpitala i jego prawni-
cy), a co zostało niejako „zepchnięte” na farmaceutów.

4k. Rada SIA jednogłośne odrzuciła propozycję 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie odnośnie 
współorganizacji Noworocznego Koncertu Apteka-
rzy w Filharmonii Krakowskiej 14 stycznia 2013 
r. Wspólne zorganizowanie wiązałoby się z prze-
znaczeniem na ten cel kwoty, a wyjazd na koncert 
w Krakowie, do którego należałoby dojechać i wró-
cić w późnych godzinach wieczornych byłby dla 
członków SIA organizacyjnie trudny do wykonania.
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4l. Na ręce Prezesa wpłynęły pisma w spra-
wie nieopłacania składek członkowskich z prośbą 
o przychylne rozpatrzenie sprawy.

Rada SIA jednogłośnie odmówiła możliwości 
nieopłacania bieżących składek członkowskich, 
a także umorzenia zaistniałych zaległości, proponu-
jąc rozłożenie spłaty zaległych składek na raty.

Na podstawie art. 8 ustawy o izbach aptekar-
skich przynależność do izby aptekarskiej jest obo-
wiązkowa dla każdego wykonującego zawód farma-
ceuty (aptekarza). Następnym artykułem regulują-
cym składki jest art. 68 ustawy. Nieopłacone w ter-
minie składki członkowskie i koszty postępowania 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pod-
legają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji. Prawo także nie 
przewiduje instytucji umorzenia składek, z tej przy-
czyny wniosek nie mógł być uwzględniony.

Równocześnie Rada SIA wskazuje, że w Ślą-
skiej Izbie Aptekarskiej utworzono Fundusz Pomo-
cy na rzecz członków Śląskiej Izby Aptekarskiej. 
W przypadku trudnej sytuacji, można wystąpić do 
Rady SIA z wnioskiem o przyznanie zapomogi. Ko-
misja ds. Socjalno-Bytowych rozpatrzy wniosek.

4ł. Do biura izby wpłynęło zapytanie tech. farm. 
Katarzyny Juraszczyk, która pisze pracę magisterską na 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach na temat wy-
korzystania wiedzy przez magistrów farmacji w pracy 
zawodowej w aptece, z prośbą o możliwość opubliko-
wania linku do ankiety na stronie ŚIA i wypełnienie.

Po przeanalizowaniu przesłanej ankiety Rada SIA 
negatywnie oceniła treść pytań i jednogłośnie odmó-
wiła opublikowania linku do ankiety na stronie ŚIA.

5. W wolnych głosach i wnioskach poruszono 
m.in. następujące tematy:

- Poinformowano Radę SIA o korespondencji 
z mgr Damianem Nowak ws. szkolenia video, któ-
re miał przygotować, a dotąd nie zostało wykonane. 
Z jej treści wynika, że szkolenie nie będzie zrealizo-
wane.

- Składek odprowadzanych do NIA. Skarbnik 
SIA mgr Krzysztof Majka wyjaśnił Radzie jak nali-
czone zostały należności za składki względem NIA, 
a następnie poinformował, że NIA nalicza składki 
jak dotychczas mimo pism SIA, w których stanowi-
sko zostało wyjaśnione.

- Negatywnej opinii na temat programu Świat 
Zdrowia, który w §9 umowy ma zapis, że celem 
umowy jest wzrost zysków przez partnerów co nie 
jest działaniem prozdrowotnym (jak np.: ciśnienio-
mierz w aptece) lecz działalnością wykonywaną na 
terenie apteki w celu zwiększenia zysków.

- Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz poinformował 
o przekazaniu darowizny na fundusz zapomogowy 
SIA przez mgr farm.

- Mgr inż. Lech Wróblewski poinformował 
o wysyłce biuletynu Apothecarius przez Inpost co 

skutkuje oszczędnością rzędu 2000 złotych w sto-
sunku do Poczty Polskiej.

- Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz poinformował 
o potrzebie podpisania umowy hostingowej z dr 
Stanisławem Piechulą, który dotychczas użyczał 
swoich serwerów SIA. W umowie sprecyzowane 
będzie, że to SIA jest właścicielem strony interne-
towej SIA.

- Karty OSOZ są akceptowane przez Nadzór 
Farmaceutyczny jeśli nie są powiązane z jakimkol-
wiek programem lojalnościowym.

- Karta Apteczna PZU. W związku z pojawiają-
cymi się pytaniami aptek i pacjentów wyjaśniono, 
że jest to produkt połączony z ubezpieczeniem gru-
powym w PZU. Kartą można dokonywać płatności 
w aptece za pośrednictwem terminala akceptujące-
go karty systemu e-PRUF. Na karcie aptecznej poja-
wiają się środki w kwocie około 300 złotych dostęp-
ne dla pacjenta, który był leczony w szpitalu.

- Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz poinformował 
o napływających podziękowaniach za zajęcie stano-
wiska contra NFZ w temacie raportowania danych 
lekarzy wypisujących leki z pełną odpłatnością.

- Prezes poinformował zebranych, że złożony 
przez SIA projekt dot. pozyskania środków z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddzia-
łania 8.1.1 wspierania kwalifikacji zawodowych i do-
radztwo dla przedsiębiorstw nie spełnił warunków 
tzw. kryterium horyzontalnego i został odrzucony. Ze 
względu na niekonsekwencję WUP (ww. kryterium 
zastosowano po przyjęciu naszego wniosku do kon-
kursu) SIA zapowiedziała zgłoszenie protestu.

- Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz poinformo-
wał o udziale i o sukcesach sportowych oraz poza-
sportowych drużyny SIA w zawodach EuroMixtura 
w Krakowie. Do odniesienia sukcesu wizerunko-
wego przyczyniły się mgr Mirella Kowalcze i mgr 
Justyna Kaźmierczak. Pochwalił pomysł i wyjątko-
wą wizualizację drużyny naszej Izby, która zajęła 3 
miejsce w turnieju. Mgr Mirella Kowalcze przeka-
zała na ręce Prezesa jeszcze jeden specjalny puchar 
dla drużyny kibicującej i podziękowała za wsparcie.

- Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz poinformował 
o planach przygotowania biegu przełajowego orga-
nizowanego przez mgr Mirellę Kowalcze i wyciecz-
ki rowerowej z siedziby Izby do Paprocan i z po-
wrotem, a także o kolejnej jesiennej edycji rajdu 
górskiego organizowanego tradycyjnie przez mgr 
Tomasza Kloca, na które to imprezy chcemy zapro-
sić środowisko lekarskie. Ponadto SIA otrzymała 
zaproszenie do wzięcia udziału w turnieju piłkar-
skim w Zakopanem oraz do współorganizowania 
zawodów narciarskich wspólnie z SIL .

6. 09 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w dniu 03.07.2012 r. zakończono ok. godz. 13.00

Protokołował - mgr farm. Michał Rzepczyk
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1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył 
Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 
9.17. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obec-
nych było 11/14 osób. Na podstawie listy obecności 
Prezes SIA stwierdził prawomocność obrad dzisiej-
szego posiedzenia Rady SIA dla ważności podejmo-
wanych uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdze-
niu prawomocności obrad prowadzący posiedzenie 
dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek obrad. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło 
protokół z 07 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI 
kadencji w dniu 19.06.2012r

3. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogło-
śnie podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu farmaceuty: Gabriel Renata 
VI/115/12; Lipecka-Karcz Maria VI/116/12; Doła-
szyńska Elżbieta VI/117/12;

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

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

- mgr farm. Małgorzata Kowalczyk-Maczek 
w aptece ogólnodostępnej o nazwie „PROMYK” 
w 43-100 Tychy, ul. Elfów 30;

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

- mgr farm. Teresa Winnicka w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Dr ZDROWIE” w 44-200 Ryb-
nik, ul. Raciborska 16;

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

- mgr farm. Joanna Mrochen w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „DUOS” w 41-500 Chorzów,  
Pl. Mickiewicza 10/1;

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

- mgr farm. Jolanta Paliga w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „PRZYJAZNA III” w 42-580 Woj-
kowice, ul. PCK 1;

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

- mgr farm. Jacek Górski w aptece ogólnodo-
stępnej w 08-450 Łaskarzew, ul. Alejowa 2;

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

- mgr farm. Katarzyna Domagała w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „ 4 Pory Roku” w 41-500 
Chorzów, ul. Jagiellońska 2;

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

- mgr farm. Marta Gawlikowicz w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Na Śniadeckiego” w 32-600 
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 23-39;

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

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

- mgr farm. Krzysztof Grzesik w aptece ogól-
nodostępnej w 41-500 Chorzów, ul. Kościuszki 9 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Korund sp. z o.o. z siedzibą w 41-506 Cho-
rzów, ul. Szczęśliwa 8/4;

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

- mgr farm. Iwona Grajper w aptece ogólno-
dostępnej w 44-194 Knurów, ul. K. Wielkiego 13 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez mgr farm. Lucjana Matery zam. Gierałtowice;

- mgr farm. Justyna Zając w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Vita Farm” w 40-057 Katowice, 
ul. PCK 1 w związku z wnioskiem o udzielenie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez „VITA FARM II” Szydłak, Grzym-
kowska Spółka Jawna z siedzibą w 40-085 Katowi-
ce, ul. Mickiewicza 9;

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

- mgr farm. Magdalena Banaczek-Bugaj w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „SALUBRIS” w 41-
800 Zabrze, ul. Wolności 338 B w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej złożonym przez Mgr farm. 
Magdalenę Banaczek-Bugaj zam. Zabrze

Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopi-
niowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Anna Pawłowicz w aptece ogólno-
dostępnej „Apteka Pro Vita” 43-600 Jaworzno, ul. 
Jana Matejki 25 w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej złożonym przez Panią Małgorzatę Barańska 
zam. Jaworzno;

Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopi-
niowano pozytywnie jednogłośnie.
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- mgr farm. Beata Wieczorek w aptece „Parenti-
bus meis” w 40-145 Katowice, ul. Józefowska 100 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Panią Iwonę Omyła zam. Ruda Śląska;

Po przedstawieniu kandydatury wniosek zaopi-
niowano pozytywnie jednogłośnie.

4c. Prezydium Rady ŚIA po zapoznaniu się 
z okolicznościami faktycznymi sprawy oraz uzasad-
nieniem otrzymanego wniosku jednogłośnie pozy-
tywnie zaopiniowało wniosek ŚlWIF w Katowicach 
w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Przyjazna VI” w 41-933 Gliwicach, 
ul. Zubrzyckiego 14 udzielonego HPS Spółka 
z ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w 40-
486 Katowice, ul. Mysłowicka 13;

4e. 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. Beata 
Mękal; mgr farm. Anna Kupczak-Latacz; mgr farm. 
Katarzyna Golańska-Skupińska

4f. Następnie opiniowano projekt uchwały Rady 
Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Tarnogórskiego. W związku z ak-
ceptacją przedstawionego projektu przez środo-
wisko aptek powiatu tarnogórskiego jednogłośnie 
otrzymał pozytywną opinię prezydium.

5. Inne sprawy bieżące:
5a. Ocena bieżącej sytuacji w zakresie prze-

strzegania ar 94a Prawa Farmaceutycznego.
Prezes SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz dokonał 

zwięzłej oceny działań prowadzonych przez NIA, 
okręgowe izby aptekarskie oraz niedawną sprawę 
uchylenia decyzji GIF dla hurtowni PGF. Potrzymano 
dotychczasowe zasady działania SIA w tym zakresie.

5b. Informacja Naczelnej Izby Aptekarskiej 
o organizowaniu Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza 
w Warszawie.

Prezes SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz poinfor-
mował o zaproszeniu NIA na Dzień Aptekarza, który 
odbędzie się w Teatrze Sabat w Warszawie w dniu 28 
września br. Na tej uroczystości zostaną m.in. wrę-
czone przyznane członkom naszej izby odznaczenia. 
Poproszono o szybkie zgłoszenia obecności, by moż-
na było sprawnie przeprowadzić rezerwację.

5c. Informacja Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Krakowie na temat szkolenia organizowanego przy 
współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Prezydium w krótkiej dyskusji uznało praktyki 
stosowane przez UM w Lublinie za niestosowne.

5d. Konferencja prasowa Konfederacji Praco-
dawców Prywatnych Lewiatan i Związku Praco-
dawców Aptecznych PharmaNET.

W punkcie tym zaproszono do dyskusji przy-
byłych gości mecenas Barbarę Jendryczko oraz 
OROZ mgr Ewę Ochotę. Omawiano podnoszone 
przez uczestników konferencji dwie uchwały SIA 
i rozważano kwestię ich modyfikacji. Ustalono treść 
zmian kwestionowanych uchwał, którą ma zająć 
się mecenas Barbara Jendryczko. Końcową wersję 
zmian ww. uchwał przedstawi Radzie do akceptacji 
prawnik OIA mecenas Krystian Szulc.

5e. Informacje o pracach i spotkaniach Komisji: 
ds. nauki i szkoleń, regulaminowej

Głos zabrał Prezes Piotr Brukiewicz oraz wice-
prezes mgr Andrzej Bednarz informując o spotka-
niu komisji regulaminowej, pozjazdowej. Zgodnie 
z uchwałą nr 14 VI Okręgowego Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego SIA przygotowano i opraco-
wano postulowane na zjeździe zmiany w regulami-
nach Zjazdu i Rady SIA. Zmiany te będą opubliko-
wane i dostarczone delegatom wraz z materiałami 
przedzjazdowymi, by każdy z delegatów miał czas 
się z nimi zapoznać.

O pracach Komisji ds. nauki i szkoleń poin-
formował Prezes Piotr Brukiewicz stwierdzając, 
że odbyły się 2 zebrania, po których podjęto kroki 
wsparcia kursów edukacyjnych w formie warsztatów, 
w tym z zasad pierwszej pomocy. Wyznaczono osoby 
odpowiedzialne. W kwestii dofinansowania decyzję 
podejmie Rada SIA, gdy będzie miała możliwość 
wglądu w zestawienie kosztów omawianych kursów.

5f. II Mistrzostwa Polski Branży Chemiczno-
-Farmaceutycznej w piłce nożnej sześcioosobowej.

Przedstawiono zaproszenie na w/w uroczystość, 
jednak ze względu na nakładające się tydzień później 
II Mistrzostwa Farmaceutów w Piłce Nożnej w Łę-
czycy postanowiono z tej imprezy zrezygnować.

5g. I Międzynarodowy Puchar Polski Lekarzy 
i Farmaceutów w narciarstwie alpejskim i biegowym.

Przechodząc do kolejnego punktu w programie 
obrad Prezes SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz przed-
stawił dotychczasową korespondencję e-mailową 
z organizatorami tego wydarzenia. Podjęto decyzję 
o objęciu patronatem tej nowej imprezy jednoczącej 
lekarzy i aptekarzy pod szyldem sportu, ale i także 
i edukacji - wykłady punktowane. Decyzję o wspar-
ciu finansowym imprezy pozostawiono Radzie SIA.

5h. Poinformowano Prezydium także o pracach 
związanych z organizacją biegu farmaceutów (dystans 
7 km) podczas tegorocznego Półmaratonu Silesia 
- z ramienia izby zajmuje się tym Mirella Kowalcze 
oraz o organizacji kolejnej, jesiennej edycji rajdu gór-
skiego, którą tradycyjnie organizuje Tomasz Kloc.

6. Wolne głosy i wnioski.

Protokołował: Mgr farm. Jan Stasiczek 
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PRACODAWCY

Apteka w Sosnowcu zatrudni mgr farmacji na 
godziny (stała współpraca,możliwa umowa o pracę 
na część etatu) oraz technika farmacji z orzeczeniem  
o niepełnosprawności (może być na staż) na pełny etat. 
e-mail: apteka509@wp.pl

Apteka w Sosnowcu poszukuje mgr farm. Umowa zle-
cenie 2 miesiące (wrzesień - październik) Wymagana 
znajomość programu aptecznego Tradiss. Wymagany 
staż pracy min. 3 lata. 
kom. 601 44 92 14

Apteka w Dąbrowie Górniczej (czynna 8 - 19). Przyj-
mie Technika Farmacji lub Technika Farmacji - w trak-
cie odbywania stażu na cały etat. Praca od zaraz. 
e-mail: aga4124@op.pl

Apteka znajdująca się w Sosnowcu zatrudni Technika 
Farmacji po stażu lub w trakcie odbywania stażu.
 e-mail: marraj@poczta.onet.pl

Apteka w Katowicach zatrudni Kierownika apteki.
kom. 662 008 168

Apteka znajdująca się w Zabrzu zatrudni mgr farmacji.
e-mail: farmaceuta@onet.pl

Apteka w Bytomiu zatrudni kierownika oraz magistra 
farmacji.
kom. 608 648 705

Apteka w Radzionkowie zatrudni mgr farmacji na 1/2 
etatu.
e-mail: aptekapodmandragora@onet.pl

SPRZEDAŻ

Sprzedam aptekę w Chorzowie, działającą od 10 lat. 
Czynsz 2200 netto.
kom. 600 516 580

Sprzedam aptekę w Makro w Katowicach,
lub przyjmę wspólnika.
tel. (32) 353 07 36, 662 010 153

Dwie prosperujące apteki w centrum miasta na śląsku 
sprzedam.
e-mail: lineas@poczta.onet.pl

Sprzedam tanio punkt apteczny w okolicach Pszczyny 
- w cenie wyposażenia lub samo wyposażenie.
kom. 600 365 063

Sprzedam Aptekę osiedlową w Dąbrowie Górniczej.
Spełnia wymogi Prawa Farmaceutycznego. Posiada sta-
łą grupę pacjentów.
kom. 515 298 906 po godz. 21:00

Sprzedam Aptekę w Chorzowie w świetnej lokalizacji, 
niskie koszty, atrakcyjna cena, apteka działa na rynku 
bardzo długo. 
kom. 662 008 168, 693 026 110

Sprzedam meble apteczne po likwidacji apteki za 1200 
zł netto (ekspedycja + receptura). 
kom. 512 461 777

Sprzedam meble apteczne. Meble ekspedycyjne  
(w tym witryny szklane), regały magazynowe.
tel. (33) 815 26 02 lub 605 329 496
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PRACOWNICY
Magister farmacji z 14-letnim stażem pracy oraz do-
świadczeniem na stanowiskach kierowniczych, podej-
mie pracę na terenie województwa śląskiego. 
kom. 881 061 121

Jestem technikiem farmacji z 5-letnim stażem. Poszu-
kuję pracy na pół lub 3/4 etatu w Katowicach lub bli-
skich okolicach. 
kom. 666 724 632

Magister farmacji z wieloletnim stażem podejmie pra-
cę na 1/2 etatu w Sosnowcu, Będzinie, Dąbrowie.
kom. 510 953 350

Magister farmacji podejmie pracę na dyżury lub godzi-
ny na terenie Katowic. 
kom. 726 571 669

Magister farmacji podejmie pracę na etat, pół etatu lub 
godziny na terenie Katowic i okolicznych miast od za-
raz. Duża dyspozycyjność! 
kom. 505 894 508

Technik farmacji po stażu poszukuje pracy na 1/2 etatu 
lub 3/4 (umowa o pracę lub zlecenie) od października 
na terenie Chorzowa i okolic.
kom. 663 023 170

Farmaceutka, 10 lat doświadczenia na stanowisku kie-
rownika apteki podejmie pracę od zaraz. Mam duże 
doświadczenie w branży farmaceutycznej, posiadam 
dyplom z marketingu.
kom. 534 219 534

Farmaceutka (mgr farm.) z 6-letnim stażem zawodo-
wym podejmie pracę na etat na terenie Katowic (naj-
chętniej Dąbrówka Mała, Bogucice, Szopienice, Ko-
szutka, Zawodzie) lub miast ościennych.
e-mail: efarmaceuta@interia.pl

Magister farmacji, doświadczenie zawodowe, upraw-
nienia kierownicze podejmie pracę - Katowice, Tychy, 
Sosnowiec, Bytom lub okolica. Gwarantuję solidność 
oraz niskie koszty zatrudnienia dla ewentualnego pra-
codawcy.
e-mail: s1wrc@wp.pl

Doświadczony mgr farmacji (specjalizacja z farmacji 
aptecznej) z 10 letnim stażem pracy w Aptece w tym 
5 lat na stanowisku kierowniczym, podejmie pracę na 
stanowisku Kierownika Apteki w Dąbrowie Górniczej 
lub okolicy.
kom. 501 643 919

Magister farmacji podejmie prace na terenie Gliwic  
i okolic.
kom. 666 281 188

Technik farmacji - mam 5 letni staż pracy, poszukuje 
pracy na terenie Katowice na 1/2 etatu.
kom. 530 273 340

Jestem magistrem farmacji z 3-letnim stażem i podej-
mie pracę na terenie Siemianowic Śląskich, Bytomia, 
Piekar Śląskich, Katowic, Tychów lub okolic. Jestem 
osobą sumienną, punktualną, bezkonfliktową, mam 
bardzo dobry kontakt z pacjentem.
kom. 516 393 888

Mgr farm. (mężczyzna) podejmie pracę na stanowisku 
kierownika apteki. Osoba sumienna, pracowita i ambit-
na. Preferowane miejsca zatrudnienia: Katowice, Ty-
chy, Pszczyna (lub okolice tych miast). Doświadczenie 
w pracy w aptece oraz hurtowni. 
kom. 667 365 004

Magister farmacji z półrocznym stażem pracy poszu-
kuje pracy na terenie Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, 
Sosnowca, Katowic i okolic. 
kom. 503 017 711

Magister farmacji z długoletnim doświadczenie, 
uprawnienia kierownicze podejmie pracę na terenie 
Częstochowy lub okolicach.
kom. 602 409 630

Technik Farmacji z 4-letnim stażem poszukuje pracy 
w aptece otwartej lub zamkniętej na terenie Zabrza  
i okolic.
kom. 698 759 706

Szukam apteki w Mysłowicach albo Sosnowcu, któ-
ra potrzebuje do pracy technika farmacji. Pracę mogę 
podjąć od zaraz.
kom. 783 076 789

Szukam pracy w Katowicach, bądź okolicach Katowic. 
Jestem osobą odpowiedzialną, uczciwą, dyspozycyjną, 
mam bardzo dobry kontakt z pacjentem.
kom. 515 594 008

Technik farmacji z 9-letnim stażem poszukuje pracy na 
godziny w Zabrzu lub okolicy.
kom. 695 752 780
e-mail: bila5@poczta.onet.pl
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