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VI Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej na Baranią Górę 

28 - 29 czerwca 2014

Schronisko PTTK "Na Przysłopie"
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mgr farm. 
Tomasz 

Kloc
organizator
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III Turniej Okręgowych Izb            Aptekarskich o Puchar Hurtapu
30 sierpnia 2014 - Łęczyca

Maciej Fik
król strzelców

Roman Misiak
kapitan drużyny SIA
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Jacek Nabrdalik

Przemek Kasperczyk



I. Miejsce - OIA Łódź

III. Miejsce 
OIA Gdańsk

II. Miejsce - OIA Katowice
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III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
04-09.09.2014 - Wilkasy, jezioro Niegocin

Organizator: 
OIA w Olsztynie

I miejsce: OIA Łódź
Wiktor Napióra - sternik

II miejsce: OIA Warszawa
Paulina Nejman-Połatyńska - sternik

III miejsce: OIA Olsztyn
Wojciech Kazior - sternik
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V miejsce: OIA Katowice (1)
    Maria Goliszewska - sternik

XII miejsce: OIA Katowice (2)
Piotr Wysocki - sternik

fot. Paweł Martyniuk,
Gabrysia Grzechnik

Załoga OIA Katowice (1): Piotr Brukiewicz, Maria Goliszewska, Monika Woźniak, Grzegorz Piechota, Włodzimierz Charchuła

Prezes OIA w Olsztynie
Roman Grzechnik

Piotr
Wysocki

Załoga OIA Katowice (2) (od lewej): 
Marek Molski, Piotr Wysocki, Rafał Perzyna, Konrad Kulak
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Kierownik Biura ŚIA
• mgr inż. Lech WRÓBLEWSKI

Prowadzi w szczególności: szkolenia far-
maceutów, biuletyn Apothecarius, grafi ka, 
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
Skype: wroblewski-lech

Zastępca Kierownika Biura ŚIA
• Katarzyna SZYMAŁA

Prowadzi w szczególności: przyjmowanie 
dokumentów na opiniowanie kierowników, 
przygotowywanie i obsługa posiedzeń, 
korespondencję biura Izby oraz kontakt 
w sprawach bieżących.

Tel.: (32) 608 97 61
E-mail: szymala.katarzyna@farmacja.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

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

Biuro Śląskiej Izby AptekarskiejBi Śl ki j I b A t k ki

Godziny otwarcia:
poniedziałek - godz. 11:00 - 18:00

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

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

59 1020 2313 0000 3002 0019 3508
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Współpracownicy:

Prawnik ŚIA 
• mec. Krystian SZULC

Prowadzi sprawy Izby i udziela porad praw-
no - podatkowych dla Członków Izby, do-
tyczących tematyki farmaceutycznej oraz 
problemów związanych z prowadzeniem 
aptek. Przyjmuje Członków w czwartki

od 10.00 do 14.00. Porady telefoniczne wyłącznie przy braku 
osób umówionych w Izbie. Proszę o wcześniejsze ustalanie 
spotkań.
Tel.: (32) 608 97 65
E-mail: szulc.krystian@farmacja.pl
Skype: szulc-krystian

Doradca podatkowy 
• mgr Ewa KŁODA

Prowadzi księgi rachunkowe Izby. 
Udziela porad dla Członków Izby z te-
matyki prawa podatkowego związane-
go z prowadzeniem aptek. Przyjmuje

Członków Izby oraz udziela porad telefonicznych w czwartki 
od 9.00 do 12.00.
Tel.: (32) 608 97 64 lub przez biuro Izby.
E-mail: kloda.ewa@farmacja.pl

• mgr Beata KONIECZNY

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

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

• mgr Dorota HAPETA

Prowadzi w szczególności: składki, 
sekretariat Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej i Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego, odznaczenia, szko-
lenia oraz kontakt w sprawach bieżących.
Tel.: (32) 608 97 66

E-mail: hapeta.dorota@farmacja.pl
Skype: hapeta-dorota

• mgr Krzysztof MAŃKA

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

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

Składki członkowskie w Śląskiej Izby Aptekarskiej

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

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

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

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

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

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

Doradca podatkowy
• mgr Ewa KŁODA

Prowadzi księgi
Udziela porad
matyk

cz
zawodu o

bieżących.
608 97 62

om. 668 220 317
eczny.beata@farmacja.pl

ype: beata-konieczny



Spór o zakaz reklamy 
jednoznacznie 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy! 
zapraszam do lektury kolejnego numeru 
ŚFF „Apothecarius”. Ostatnie miesią-

ce, może z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, 
przyniosły kilka ważnych wydarzeń dla samo-
rządu.

Jednym z nich, a może nawet najważniejszym, 
jest wyrok NSA w sprawie reklamy aptek. Mówi 
on, że organizowanie i prowadzenie przez apte-
ki ogólnodostępne programów lojalnościowych 
stanowi naruszanie zakazu reklamy aptek, za-
wartego w art. 94a ust. 1 ustawy - Prawo farma-
ceutyczne. Wypowiadając się na temat zakazu 
reklamy aptek sąd wskazał, iż za reklamę nale-
ży uznać wszelkie działania, które mają na celu 
zachęcenie klientów do skorzystania z usług 
konkretnej apteki, a jedną z form reklamy jest 
właśnie organizowanie w aptece programu lo-
jalnościowego. Zdaniem sądu, jednym z celów 
programu jest przyciągnięcie nowych klientów 
i zachowanie „starych”, co należy uznać za ele-
ment reklamy. Pełny tekst uzasadnienia wyroku 
znajduje się także na stronie SIA.

1 września 2014 r. działalność rozpoczęła Apte-
karska Grupa Wsparcia. Powstała ona z potrze-
by chwili, jako inicjatywa gospodarcza łącząca 
działania aptekarzy małych polskich aptek na 
terenie Śląska i regionów ościennych. W opar-
ciu o współpracę ze Śląską Izbą Aptekarską, 
AGW Radix działa na rzecz integracji środowi-
ska farmaceutycznego, a jej celem jest wzmoc-
nienie pozycji rynkowej małych aptek, przy 
poszanowaniu ich pełnej suwerenności i praw 
własności względem dużych sieci aptek silnie 
rozwijających się na rynku. Opiera swoje dzia-
łania m.in. na efekcie skali, przyjmując zasadę 
„duży może więcej”. Dbając o transparentność 
swoich działań, założona przez farmaceutów 
i dla farmaceutów, współpracuje ze Śląską Izbą 

Aptekarską. Koncentruje swoją uwagę na łą-
czeniu działań aptekarzy tj. zakupów, szkoleń, 
przepływu informacji, marketingu aptecznego 
oraz spójnej i wspólnej polityki rozwiązywania 
bieżących problemów. W chwili obecnej skupia 
ok. 35 aptek. Więcej informacji dotyczących pla-
nów i działalności AGW Radix znajdziecie Pań-
stwo na stronie internetowej www.agwradix.pl.

24 września 2014 r. w odbyły się Warszawie 
obchody XI Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, 
zawodowego święta wszystkich farmaceutów. 
Organizatorem tego wydarzenia była Naczel-
na Izba Aptekarska. W trakcie swojego wy-
stąpienia Grzegorz Kucharewicz, prezes Na-
czelnej Rady Aptekarskiej przedstawił obraz 
polskiego aptekarstwa w roku 2014. Niestety, 
z Jego słów wynika, że polskie aptekarstwo nie 
jest w zbyt dobrej kondycji i obecna sytuacja 
wymaga „niezbędnych reform, które obejmą 
prawo farmaceutyczne i system dystrybucji 
detalicznej leków. Nie można już dłużej zwle-
kać z wprowadzaniem zmian systemowych, na 
które od lat bezskutecznie czekają polscy apte-
karze”…. i „Brak zdecydowanych działań rzą-
du, zmierzających do wzmocnienia pozycji ap-
teki i farmaceuty w systemie ochrony zdrowia 

dr n. farm. Piotr
Brukiewicz
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oraz poprawy sytuacji ekonomicznej aptek, do-
prowadzi do likwidacji kolejnych niezależnych 
aptek i pauperyzacji farmaceutów. Grozi nam 
upadek indywidualnego aptekarstwa. Wielu ap-
tekarzy straci pracę. Kryzys dotknie też wydzia-
ły farmaceutyczne uczelni medycznych, ponie-
waż radykalnie zmniejszy się zainteresowanie 
studiami farmaceutycznymi”.

Prezes Kucharewicz wyraził nadzieję, „że nowy 
rząd Rzeczypospolitej szybko przystąpi do nie-
zbędnych reform” a także „wierzę, że najbliż-
szy rok przyniesie ważne decyzje, które wzmoc-
nią ekonomicznie polskie apteki i pozwolą 
aptekarzom, zwłaszcza prowadzącym niezależ-
ne apteki, z nadzieją spojrzeć w przyszłość”. 
W tym miejscu należy także wskazać, że zagro-
żony jest również interes społeczny, a szczegól-
nie tej najuboższej części społeczeństwa oraz 
odwołać się do idei patriotyzmu gospodarcze-
go, ostatnio zapominanego przez polityków 
i rząd.

Niestety nadal odczuwamy negatywne skutki 
braku rozwiązań, które ukróciłyby skutecznie 
odwrócony łańcuch dostaw i związane z tym 
kłopoty aptekarzy z zakupem wielu leków. Po-
dobnie wygląda sytuacja z interpretacją i prze-
strzeganiem zapisów antykoncentracyjnych 
Prawa farmaceutycznego. Stanowisko w tej 
sprawie, przyjęte przez inspekcję farmaceu-
tyczną, skutkuje powstawaniem coraz większej 
liczby sieci aptek, które w wielu wojewódz-
twach przekraczają naszym zdaniem posiada-
nie dopuszczalnego 1% aptek.

Obecnie, wskutek uchwały Komisji Akredy-
tacyjnej powołanej zarządzeniem Ministra 
Zdrowia z 22 października 2003 r. w spra-
wie powołania zespołu mającego za zadanie 
opiniowanie wniosków jednostek szkolących 
ubiegających się o akredytację na prowadze-
nie specjalizacji dla farmaceutów, proponują-
cej przywrócenie obowiązku posiadania spe-
cjalizacji przez kierowników aptek ogólnodo-
stępnych oraz kierowników aptek szpitalnych, 
podjęto na nowo dyskusję o zasadności posia-
dania specjalizacji przez kierownika apteki. 
Zdaniem samorządu przywrócenie tej regu-
lacji przed spełnieniem innych, ważnych dla 
zawodu spraw, na które wskazuje od lat, jest 

przedwczesne i nie przyniesie efektów, o któ-
rych mówi uchwała w swoim uzasadnieniu. 
Uważam, że SIA podejmując stanowisko 
w tej sprawie, w jego drugim punkcie zapro-
ponowała rozwiązanie korzystne dla wszyst-
kich stron, proponując wprowadzenie w sys-
temie polskiej służby zdrowia refundowanej 
opieki farmaceutycznej, jako usługi farma-
ceutycznej, którą mogliby wykonywać tylko 
farmaceuci posiadający specjalizację. Zda-
niem Rady SIA, wprowadzenie takiego roz-
wiązania przyczyni się do wzrostu prestiżu 
zawodowego farmaceuty, zwiększy zainte-
resowanie specjalizacjami i będzie posiadać 
ekonomicznie uzasadniony sens kształcenia 
się, pozwoli powiązać i rozwiązać ekono-
micznie problemy aptek i farmaceutów zwią-
zane z kształceniem specjalizacyjnym oraz 
będzie bardzo mocnym ogniwem uzupełnia-
jącym „rozwiązania antykolejkowe” wdraża-
ne obecnie przez MZ.

Z zadowoleniem odnotowuję, że w obecnych 
wyborach samorządowych startuje coraz wię-
cej farmaceutów, zwłaszcza młodych. Jest to 
dobry znak dla naszego środowiska, które być 
może będzie posiadało liczniejszą reprezenta-
cję we władzach lokalnych, a w przyszłości, 
niewykluczone, także w sejmie i senacie, gdzie 
ciągle brakuje nam przedstawicieli. Zbliżający 
się okres kampanii wyborczej do parlamentu 
jest dla samorządu aptekarskiego, wobec na-
rastających problemów aptekarstwa indywi-
dualnego, może najważniejszym momentem 
w jego najnowszej historii i od zaangażowania 
oraz współpracy jego przedstawicieli, a także 
skutecznej realizacji wyznaczonych zadań za-
leży nasza wspólna przyszłość. Aby ten czas 
kolejny raz nie został stracony!

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

kiej Izby Aptekarskiejjj
arm. Piotr Brukiewicz



Związek Zawodowy
Farmaceutów Pracowników
- Oddział Śląsko - Cieszyński

(1932 - 1939) 
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I.

Kronika Farmaceutyczna ze stycznia 
1931 roku podała informację 
o „przystąpieniu Śląska Cieszyńskiego 

do Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas” 
w Krakowie. W styczniu br. wszyscy 
magistrowie w liczbie 8, pracujących na Śląsku 
Cieszyńskim, w miastach Cieszynie, w Bielsku 
i w Dziedzicach zgłosili swe przystąpienie do 
naszego Towarzystwa. Pierwszym rezultatem 
przystąpienia do organizacji była poprawa 
warunków ekonomicznych”. Minęły lata.

Oddział Związku Zawodowego Farmaceutów 
Pracowników (ZZFP) w Bielsku-Białej powstał 
3 października 1932 roku. Jego działalność 
rozciągała się na Śląsk Cieszyński, wchodzą-
cy w skład, w obszar województwa Śląskiego. 
Oddział założony został z inicjatywy pracowni-
ka apteki Ubezpieczalni Społecznej w Bielsku, 
mgr farm. Franciszka Nowaka.

Pierwszy Zarząd Oddziału ZZFP stanowili: 
prezes Adam Borkowski, sekretarz - Franciszek 
Nowak, skarbnik - Jan Pustelnik oraz Maria 
Dobrowolska - członek zarządu.

Funkcje kolejnych prezesów Oddziału ZZFP 
pełnili farmaceuci:

 • mgr M. Caputa (1934),
• mgr Fr. Nowak (1935-1936),
• mgr W. Grzymała (1937-1939).

Szczegółowy skład osobowy zarządu oddzia-
łu został opracowany według danych ujętych 
w: „Kronice Farmaceutycznej”, w „Wiado-
mościach Farmaceutycznych”, „Kalendarzy 
Farmaceutycznych” z lat 1922 - 1939. (patrz 
źródło)

Analizując skład osobowy Zarządu ZZFP 
Oddziałów Górnośląskiego i Śląsko - Cie-
szyńskiego można mieć zastrzeżenie do zbyt 
częstej rotacji działaczy społecznych. Co roku 
odbywały się zebrania sprawozdawczo - wy-
borcze. Krótkie kadencje nie służyły dobrej, 
efektywnej organizacji pracy zawodowo - 
związkowej.

II.

Problemy jakimi zajmował się Związek ... 
można przedstawić tylko w ogólnym zarysie. 
Zaginęła wszelka dokumentacja archiwalna. 
Należy jednak domniemywać, że w przeważa-
jącej części były sprawy: zatrudnienia, płacy, 
socjalnych warunków pracy oraz sfera ustawo-
dawcza aptekarstwa, farmacji.

Na walnym zebraniu członków ZZFP w mar-
cu 1936 roku mgr Franciszek Nowak (w latach 
powojennych zasłużony dla rozwoju historii 
farmacji Śląska i Zagłębia D.) wygłosił referat 
pt.: „Ustawa aptekarska i jej znaczenie dla za-
wodu”. Wspominał także o oczekiwanej od lat 
Farmakopei Polskiej. Dyskutowano nad umo-
wą zbiorową, wskazując na pełną zależność od 
istniejących, silniejszych Oddziałów w Krako-
wie i w Katowicach.

Poruszono kwestię ostrej konkurencji, której 
należało położyć kres w interesie pracodawców 
jak i pracowników, gdyż obniżyła prestiż 
aptek. Uważano, że Związek winien zająć w tej 
sprawie zdecydowaną postawę.

Między Ogólnym Związkiem Aptekarzy Wo-
jewództwa Śląskiego - Okręg Polskiego Po-
wszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego 
w Katowicach, a Związkiem Zawodowym Far-
maceutów Pracowników w RP Oddział Bielsko-

prof. Dionizy Moska
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Biała została zawarta umowa zbiorowa dla 
Śląska Cieszyńskiego (1938 rok). W tym samym 
roku Państwo Polskie przejęło Śląsk Zaolziański. 
„Farmacja Współczesna” na swych łamach odno-
towała ten fakt odezwą skierowaną do Rodaków 
zza Olzy. Na terenie Śląska Zaolziańskiego istnia-
ło 25 aptek, prawie wszystkie w rękach Niemców 
i Czechów. Działalność polskich stowarzyszeń 
farmaceutycznych była utrudniona z przyczyn 
czysto oczywistych. 

Na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego 
Zarządu Głównego ZZFP w Warszawie - 
10 lutego 1939 roku zatwierdzono wniosek 
Oddziału Bielsko - Biała o zmianie nazwy na 
Oddział Śląsko - Cieszyński. Nazwa ta była 
bardziej poprawna, czytelna - szkoda tylko, że 
zbyt późno o niej pomyślano.

Informacje z ostatniego Rocznego Walnego 
Zebrania członków ZZFP Oddziału Śląsko - 
Cieszyńskiego (12 marca 1939r.) wskazywa-
ły na dużą prężność zarządu - odbyło się 10 
posiedzeń - w tym jedno uroczyste z okazji 
przyłączenia Zaolzia do Polski. Prowadzono 
ożywioną korespondencję związkową (wpły-
nęły 72 pisma, wysłano 58). Osiągnięciem 
ostatnich miesięcy (przed wybuchem II. woj-
ny światowej) było podpisanie umowy zbio-
rowej z właścicielami aptek (jednak zdarzały 
się już wypadki jej łamania). Była ona (umo-
wa) argumentem w rozmowach z Ubezpieczal-
nią Społeczną w sprawie podwyżek płac dla 
młodszych magistrów farmacji. Rozpatrywano 
problem fatalnych stosunków pracowniczych 
w cieszyńskich aptekach, zwłaszcza sprawę 
dyżurów nocnych i tzw. „świętówek”.

Znane były przykłady stosowania wysokich 
opustów 35% i 15% dla Kas Brackich i szpitali, 
ofi arowanych przez aptekarzy z Cieszyna 
i Zaolzia (w liczbie 18). Opusty te, zdaniem 
związkowców (zwłaszcza, że obniżono wtedy 
taksę aptekarską), sprawiły wrażenie, że taksa 
(cennik) były jeszcze za wysokie i mogła 
przyczynić się do dalszej, niepożądanej obniżki 
cen leków. Nadmierne opusty zmniejszały 
zarobek aptekarzy - właścicieli aptek, odsuwały 
także możliwość podwyżek płac pracowników 
- farmaceutów.

III.

Mimo krótkiej działalności, ZZFP (1932-
1939) wykazał się dużą aktywnością. Oprócz 
zagadnień bytowych nieobce były Związkowi 
Zawodowemu Farmaceutów Pracowników 
sprawy naukowe. W 1934 roku utworzono 
Koło Polskiego Komitetu Zielarskiego. Mgr 
farm. S. Ganszer zajmował się badaniem fl o-
ry beskidzkiej i możliwości uprawy ziół lecz-
niczych na tych terenach. Nawiązano kontakt 
z prof. dr J. Muszyńskim w Wilnie (po woj-
nie 1945 r. kierował Katedrą Farmakognozji 
w Łódzkiej Akademii Medycznej).

Poza pracą związkową niektórzy członkowie 
angażowali się społecznie w PCK, w Zrze-
szeniu Straży Pożarnej, w Związku Pracow-
ników Ubezpieczeń Społecznych. Do Polskiej 
Partii Socjalistycznej należeli: Fr. Nowak 
i W. Grzymała.

W końcowym fragmencie niniejszego rysu 
historycznego podam kilka wniosków 
uogólniających:

1. W województwie Śląskim w latach 1922-
1939 - podobnie jak na obszarze całej II. 
Rzeczypospolitej Polskiej powstały, istniały 
organizacje farmaceutyczne, aptekarskie, 
mające charakter zawodowy i związkowy;

2. Na Górnym i Cieszyńskim Śląsku nie 
było „czysto” naukowych stowarzyszeń 
farmaceutycznych. Nie istniała żadna 
wyższa uczelnia akademicka mająca 
wpływ naukowy na rozwój środowiska 
zawodowego;

3. Pierwszą polską organizacją zawodową 
farmaceutów na Górnym Śląsku było 
„Towarzystwo Aptekarzy Polaków na 
Śląsku” z siedzibą w Katowicach;

4. Stowarzyszenia, organizacje farmaceutycz-
ne w województwie Śląskim były zaanga-
żowane głównie w obronę własnych intere-
sów ekonomicznych, zawodowych, praw-
nych, krzewieniem zasad etyki zawodo-
wej, podnoszeniem kwalifi kacji naukowo 
- zawodowych;
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5. W działalności stowarzyszeniowej nie za-
niedbywano tematów, działań nad rozbu-
dzaniem uczuć patriotycznych i obroną in-
teresów narodowych;

6. Ogólny Związek Aptekarzy Województwa 
Śląskiego oraz Związek Zawodowy Far-
maceutów Pracowników - Oddział Górno-
śląski i Oddział Śląsko - Cieszyński były 
organizacjami niebyt licznymi. Mimo to 
ich prężność zawodowa, publiczna i patrio-
tyczna była znacząca, zauważalna, była na 
dobrym poziomie.

7. Organizacje farmaceutyczne, aptekarskie in-
tegrowały środowisko zawodowe. Na Śląsk 
przybywali do pracy farmaceuci z różnych 
rejonów Polski - sporadycznie dochodziło 
do konfl iktów między Ślązakami i przyby-
szami (Gorolami). Jednak miłość do Ojczy-
zny i Zawodu łagodziła złe obyczaje.

IV.

Refl eksja końcowa „starego” farmaceuty.

Szanowni Czytelnicy! Koleżanki i Koledzy!

Każda profesja naukowa, zawodowa posia-
da swoje formy reprezentacji w postaci stowa-
rzyszeń, organizacji, izb, komitetów itp. Łączą 
one ludzi nauki, zawodu, rzemiosła. Reprezen-
tują na zewnątrz swoje problemy i osiągnięcia, 
bronią swoich idei i ludzi oraz praw, kształcą 
członków i integrują swoje środowiska.

Farmacja - aptekarstwo dnia dzisiejszego 
potrzebuje więcej „miłości”, wzajemne-
go szacunku i pieniędzy. Bądźmy dla siebie 
dobrzy! Źle się dzieje - aptekarstwo wynisz-
cza siebie. Walka o ekonomiczne przetrwa-
nie „zabija” ludzi, zawód, apteki. Spójrzmy 
w nasze sumienia! Co robić by klimat uczci-
wości, serdeczności i dobra nie był nam obcy. 
Potrzebujemy więcej ciepła osobistego, ety-
ki i mądrości zawodowej. Niech apteka bę-
dzie placówką ochrony zdrowia, a nie tylko 
interesem handlowym. Te zdania brzmią jak 
„pobożne” życzenia. Może i łatwo te re-
fl eksyjne „nieuczesane” zdania napisać - 
ale wszyscy widzimy i jesteśmy świadomi, 
że źle się dzieje w polskim aptekarstwie! 
Gdzie szukać winnych? Złe ustawodawstwo, 
słabe organizacje aptekarskie, farmaceu-
ci pozbawieni otwartego sumienia nie czuli 
na dobro, nieprzestrzeganie elementarnych 
zasad etycznych w zawodzie, czy „upadek” 
prawno - ekonomiczny państwa naszego? 
Wiele podobnych „grzechów” miało miejsce 
także w II RP. 

Brak opracowań naukowych, brak dyskusji 
na poważnym poziomie na temat - co należy 
zrobić, jakich szukać dróg, aby przywrócić 
ekonomiczny rozkwit aptek. Jak na nowo zdo-
być prestiż i godność w aptekarstwie? Szu-
kajmy odważnych i mądrych ludzi w farmacji 
polskiej. Szukajmy Przyjaciół i farmaceutów 
z otwartą głową. Od młodej generacji farma-
ceutów zależeć będzie przyszłość polskiego 
aptekarstwa!

Dionizy Moska
Naczelny Redaktor Apothecariusa

Źródło:

• Dionizy Moska: Apteki i aptekarstwo 
w autonomicznym województwie Śląskim w II. 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922 - 1939. 
(Rozprawa habilitacyjna), Śląska Akademia 
Medyczna w Katowicach, 1992r.



dr farm.
Franciszek Nowak
w wybranych dokumentach archiwalnych 

(Członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach 1945 - 1951)
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Źródło: Teka akt osobowych Nr 268. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach - Wydział Zdrowia
Do druku podał: prof. Dionizy Moska



Józef Lissowski
1912 - 1942
(uczestnik ruchu oporu)
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Farmaceuta, urodził się 16. październi-
ka 1912 r. w Michałkowicach Śląskich, 
w powiecie katowickim. Maturę uzy-

skał w gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Katowicach. Był również uczniem Konser-
watorium Medycznego. W latach 1913 - 1935 
studiował na Oddziale Farmaceutycznym 
Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie otrzymał 
dyplom magistra farmacji.

Po odbyciu służby wojskowej w warszawskiej 
Szkole Podchorążych. Podjął pracę zawodową 
w aptekach śląskich: w Katowicach, Hajdukach 
(obecnie dzielnica Chorzowa), Radzionkowie 
i Piekarach Śląskich.

W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany do 
wojska polskiego, brał czynny udział w wojnie 
obronnej w kampanii wrześniowej. W obawie 
przed prześladowaniem nie wrócił na Górny 
Śląsk. Zamieszkał w Mławie, a następnie 
w Ciechanowie, gdzie pracował w aptece.

Był zaangażowany patriotycznie, działał 
w Armii Krajowej. Zaopatrywał partyzantów 
w środki lecznicze i opatrunkowe. Za tę działal-
ność został 3 listopada 1941 roku aresztowany 
przez gestapo.

Kilkanaście miesięcy przetrzymywany w śledz-
twie, w więzieniu w Ciechanowie. Następnie 
wywieziony do hitlerowskiego obozu koncen-
tracyjnego w Auschwitz, gdzie 1. października 
1942 r. został rozstrzelany pod ścianą śmierci.

Cześć Jego pamięci.

prof. Dionizy Moska

Źródło:

• Słownik medycyny i farmacji Górnego 
Śląska. Tom Biografi czny (A-Ż). Katowice. 
Śląska Akademia Medyczna - Biblioteka 
Główna. 1993 r.

prof. Dionizy Moska



Opieka 
farmaceutyczna
w Wielkiej Brytanii

www.katowice.oia.pl24 APOTHECARIUS nr 42/2014

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Przez ostatnie kilkanaście lat rola farma-
ceuty na wyspach brytyjskich przeobrazi-
ła się ze sprzedawcy leków i osoby, która 

udziela porad na ich temat do profesjonalnego 
doradcy, który ściśle współpracując z lekarzem 
czuwa nad prawidłową farmakoterapią pacjen-
ta. Rozwój opieki farmaceutycznej i innych ser-
wisów w zakresie ochrony zdrowia przyczynił 
się do stworzenia wizerunku farmaceuty jako 
fachowca z bardzo dobrą znajomością farmacji 
klinicznej, skoncentrowanego przede wszystkim 
na świadczeniu usług, a nie sprzedaży leków. 

Podstawowe zadania i obowiązki farmaceu-
ty w angielskiej aptece. Wybrane elementy 
opieki farmaceutycznej.

Apteka w Anglii stanowi pierwsze miejsce 
gdzie trafi a pacjent i często to właśnie farma-
ceuta stawia wstępną diagnozę i podejmuje 
decyzję o odesłaniu pacjenta do lekarza bądź 
zaordynowaniu konkretnych leków.

Na zewnątrz brytyjska apteka nierzadko przypo-
mina dużą drogerię, z wyznaczoną specjalną czę-
ścią gdzie sprzedaje się leki OTC oraz miejscem 
gdzie przyjmuje się recepty i wydaje leki. W każ-
dej aptece znajduje się niewielkie pomieszczenie 
(a w bardzo małych aptekach jest to często mały 
stolik z dwoma krzesłami, zasłonięty przenośnym 
parawanem) zwane „consultation room”. Jest to 
miejsce, gdzie pacjent może w atmosferze pry-
watności, porozmawiać z farmaceutą i poprosić 
o poradę . W takim mini - gabinecie odbywają 
się też inne serwisy świadczone przez farma-
ceutów takie jak np. opieka farmaceutyczna.

Podstawową sprzedażą leków bez recepty zaj-
muje się w aptece przeszkolony sprzedawca, 
nie posiadający zazwyczaj medycznego wy-
kształcenia, tzw. healthcare assistant. Wzywa 

on farmaceutę w przypadkach wymagających 
odpowiedzi o działanie, czy stosowanie leków 
bądź na każde życzenie pacjenta. 

W praktyce farmaceuci mają za zadanie odcią-
żenie lekarzy w przypadku mniejszych dole-
gliwości zdrowotnych i samodzielne wydanie 
niektórych leków po odpowiedniej konsultacji 
z pacjentem.

W Wielkiej Brytanii status danego leku może 
być różny, w zależności od wskazań - ten sam 
lek może być dostępny na receptę, ale jeśli 
wystąpią konkretne okoliczności, farmaceuta 
może go wydać po przeprowadzeniu szczegó-
łowego wywiadu. Obowiązują tu specjalne pro-
cedury, kiedy lek może zostać wydany, a także 
przewodniki dla farmaceutów, jak prawidłowo 
zdiagnozować pacjenta. Przykładowo amorol-
fi na w postaci lakieru do paznokci jest dostępna 
wyłącznie na receptę, ale w przypadku łagod-
nej grzybicy, nie więcej niż dwóch paznokci, 
farmaceuta po obejrzeniu i ocenie zmian, może 
wydać taki lek. W przypadku gdy zainfekowa-
nych jest więcej paznokci lub gdy płytka pa-
znokcia jest uszkodzona albo pacjent choruje 
np. na cukrzycę czy choroby autoimmunolo-
giczne - farmaceuta odsyła go do lekarza. Lista 
takich leków jest długa, a należą tu m.in. suma-
tryptan, fl ukonazol, mebendazol czy krople do 
oczu z chloramfenikolem. 

System realizacji recepty różni się znacznie od 
tego z którym mamy do czynienia w Polsce. 

Pacjent przychodząc do apteki w celu realiza-
cji recepty czeka w zależności od kolejki czy 
ilości recept kilka - kilkanaście minut, decydu-
je się przyjść w innej porze dnia lub wybiera 
możliwość dostarczenia leków przez kierowcę 
z apteki do domu. 

mgr farm. Anna
Matwiejszyn
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Po otrzymaniu recepty, pracownik apteki - nie-
koniecznie farmaceuta, a najczęściej tzw. dys-
penser lub rzadziej technik farmaceutyczny 
wprowadza receptę do systemu komputerowe-
go, który pozwala na prowadzenie czegoś w ro-
dzaju kartoteki pacjenta (PMR - patient medi-
cation record). Dzięki temu aptekarz ma pełen 
wgląd do danych pacjenta, przepisanych i wy-
kupionych leków (także w innych aptekach) 
oraz innych ważnych informacji dotyczących 
jego stanu zdrowia. Do systemu wprowadza się 
każdą receptę, a na przygotowane leki nakleja 
się wydrukowane na podstawie recepty imien-
ne naklejki, z dokładnymi wskazówkami oraz 
dodatkowymi ostrzeżeniami, które są przypisa-
ne do niektórych preparatów (np. w czasie sto-
sowania leku nie wolno pić alkoholu; lek może 
powodować senność, wówczas nie wolno pro-
wadzić samochodu; unikać picia soku grejpfru-
towego; nie brać więcej niż X tabletek danego 
leku jednorazowo bądź Y w ciągu doby; nie żuć 
ani nie rozgryzać tabletki, połykać w całości) .

Ilość tabletek na recepcie może być różna, bo 
praktykowane jest dzielenie opakowań, wy-
cinanie „z blistra” czy nawet przesypywanie 
z dużej do małej butelki, tak by liczba wyda-
nych tabletek dokładnie odpowiadała tej prze-
pisanej na recepcie. 

Przygotowane leki z naklejkami oraz receptą 
przekazuje się farmaceucie lub uprawnionej 
osobie (technik farmaceutyczny po specjalnym 
kursie) do sprawdzania poprawności wyda-
wanych leków i zgodności naklejek z receptą. 
Każda recepta musi przejść przez ręce farma-
ceuty, bo tylko on sprawdza jej poprawność 
pod kątem klinicznym - czy przepisane dawki 
są odpowiednie, czy nie są przekroczone mak-
symalne jednorazowe lub dobowe dawki leku, 
czy nie zachodzą interakcje z innymi lekami, 
czy pacjent nie stosuje zbyt długo danych le-
ków, czy w komputerowej „kartotece” pacjenta 
nie ma informacji o jego alergiach czy wystę-
pujących w przeszłości działaniach niepożąda-
nych, jakie wystąpiły, a mogą się pojawić bo np. 
aktualnie przepisywany lek należy do tej samej 
grupy. Czasem, farmaceuta musi się upewnić, 
czy wszystkie stosowane leki są rzeczywiście 
używane i potrzebne, bo recepty (w ogrom-
nej większości drukowane elektroniczne) są 

zazwyczaj powtarzalne, a lek przeciwbólowy 
potrzebny parę miesięcy temu, wciąż generuje 
się na recepcie. 

W razie wystąpienia interakcji farmaceuta oce-
nia, na ile jest ona istotna klinicznie (w skali 
od 1 do 5) - w razie poważnej interakcji farma-
ceuta kontaktuje się z lekarzem - co ma zresztą 
miejsce w razie jakiejkolwiek wątpliwości do-
tyczącej przepisanych leków- i wspólnie ustala-
ją najbardziej optymalne leczenie. W przypad-
ku mniejszych interakcji/bądź sytuacji, gdzie 
pacjent używa dane leki przez dłuższy czas, 
niezbędna jest rozmowa z pacjentem, czy nie 
wystąpiły do tej pory jakieś efekty uboczne/
niepokojące objawy, ewentualnie uwrażliwia 
się pacjenta, aby w razie wystąpienia konkret-
nych symptomów bezzwłocznie zaprzestać sto-
sowania leków i skontaktować się z lekarzem.

W każdej aptece, w sytuacji awaryjnej gdy 
pacjentowi zabraknie leku, możliwe jest jego 
warunkowe wydanie tzw. emergency supply. 
Może to mieć miejsce zarówno na prośbę (za-
zwyczaj telefoniczną) lekarza, który obliguje 
się dostarczyć receptę w ciągu 72 h lub częściej 
na życzenie samego pacjenta, który zgłasza 
problem braku leku. Dzięki komputerowej kar-
totece pacjenta, farmaceuta od razu widzi czy 
lek jest rzeczywiście stosowany i kiedy ostat-
ni raz pacjent wykupił receptę i wydaje lek na 
5 dniową terapię (w tym czasie pacjent powi-
nien zjawić się u lekarza). 

Ze względu na znaczny na Wyspach Brytyj-
skich problem uzależnienia od narkotyków, 
farmaceuta, poza typowym sprawowaniem 
nadzoru nad lekami narkotycznymi, współpra-
cuje także z centrami odwykowymi, które leczą 
osoby uzależnione. 

Wiele aptek ma „swoją” grupę pacjentów któ-
rzy otrzymują metadon, w ramach leczenia sub-
stytucyjnego.

Większość pacjentów przychodzi po swoją 
dzienną porcję metadonu i zabiera go jak każdy 
normalny lek do domu. Część uzależnionych 
pod okiem farmaceuty zażywa go na miejscu 
(do zadań farmaceuty należy tu np. przykład 
krótka rozmowa, aby upewnić się czy pacjent 
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na pewno przełknął lek!) co ma za zadanie zmi-
nimalizować ryzyko odsprzedania otrzymane-
go z apteki narkotyku.

Brytyjskie apteki często oferują dodatkowe 
usługi takie jak badanie poziomu cholesterolu, 
glukozy, pomiar ciśnienia krwi, program rzuce-
nia palenia, program kontroli wagi ciała etc.

Wiele aptek oferuje bezpłatną usługę odbioru 
recept od lekarza (apteka odbiera w jego imie-
niu receptę z przychodni, a także „zamawia” 
u lekarza rodzinnego kolejne recepty ) i/lub do-
starczania leków do domu.

W angielskiej aptece nie ma receptury, leki ta-
kie wykonują fi rmy zewnętrzne, a recepty na 
nie spotykane są stosunkowo rzadko.

Ceny leków dostępnych na receptę są jednako-
we we wszystkich aptekach, a apteki konkurują 
przede wszystkim jakością usług farmaceuty.

Zaawansowane serwisy opieki farmaceu-
tycznej w Anglii

Jednym z najpopularniejszych, zaawansowa-
nych serwisów świadczonych przez angielską 
aptekę jest MUR (Medicines Use Review), 
dosłownie „przegląd stosowanych leków”.

Jest to usługa świadczona pacjentowi przez specjal-
nie przeszkolonego farmaceutę, w formie rozmo-
wy/wywiadu, który skupia się przede wszystkim 
na sposobie stosowania leków przez pacjenta. Ser-
wis MUR jest bezpłatny dla pacjenta, a kontrakto-
wany przez NHS (odpowiednik polskiego NFZ).

Głównym celem MUR jest optymalizacja far-
makoterapii poprzez:

• poprawę wiedzy, świadomości, sposobu 
używania i przestrzegania zaleceń lekarza 
dotyczących leków przez pacjenta, 

• wykrywanie mało skutecznego lub nieefek-
tywnego leczenia i sposoby rozwiązywania 
go, 

• wykrywanie działań niepożądanych i efek-
tów ubocznych, 

• poprawę klinicznej i ekonomicznej efek-
tywności leczenia. 

Serwisy te są szczególnie (choć nie tylko) dedy-
kowane osobom: chorym przewlekle - przede 
wszystkim z astmą, cukrzycą i nadciśnieniem; 
po niedawnej hospitalizacji bądź z niedawno 
zdiagnozowaną chorobą i/lub nowo przepisa-
nymi lekami.

Farmaceuta najczęściej sam zaprasza pacjenta 
do udziału w badaniu, ale zawsze musi otrzy-
mać na to zgodę pacjenta. Od strony technicz-
nej przeprowadza go we wspomnianym wcze-
śniej consultation room, według wytycznych na 
gotowym formularzu.

Pierwszym zadaniem aptekarza jest ustalenie 
stosowanych leków - zarówno tych zaordyno-
wanych przez lekarza jak i leków OTC (nazwy, 
dawki i postacie stosowanych leków) oraz spo-
sób dawkowania wskazany przez lekarza .

Następnie farmaceuta zadaje szereg pytań:

• Czy pacjent wie, jakie leki stosuje?

• Czy pacjent wie, na jakie schorzenie/dole-
gliwości ma przepisane leki?

• Jak pacjent używa leków? Czy jest to zgod-
ne z zaleceniami lekarza (a jeśli nie, to dla-
czego?). 

• Czy pacjent zapomina często o zażyciu le-
ków? Jeśli tak, jakie rutynowe czynności 
pomagają mu o tym pamiętać?

• Czy forma/postać leku jest odpowiednia?

• Jak pacjent toleruje dane leki/ czy uwa-
ża, że działają? Czy pacjent zgłasza jakieś 
działania niepożądane? 

• Czy pacjent stosuje jakieś leki, które nie są 
potrzebne albo wręcz przeciwwskazane?

Pytania zazwyczaj są otwarte i tak skonstru-
owane, by to rozmówca sam powiedział np. jak 
stosuje konkretne leki.
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W czasie wywiadu często pojawiają się istot-
ne z klinicznego punktu widzenia kwestie, jak 
trudności w przełykaniu zbyt dużych tabletek, 
niewłaściwe korzystanie z inhalatorów, zapomi-
nanie o zażyciu leku, stosowanie nieregularne 
lub leku jedynie gdy nasilają się dolegliwości, 
zmniejszanie dawki przepisanych leków bądź 
ich wybiórcze pomijanie bo pacjent uważa że 
„już i tak tyle tych leków bierze”. Pacjent w cza-
sie rozmowy ma także możliwość podzielenia 
się swoimi wątpliwościami i może poprosić 
o obszerniejsze wyjaśnienie dotyczącego kon-
kretnego leku lub jego stosowania. W praktyce, 
na osobności i w atmosferze zaufania do farma-
ceuty, pacjent często mówi także o rzeczach, 
o których wstydziłby się powiedzieć w trakcie 
zwykłej wizyty w aptece bądź u lekarza .

Na koniec farmaceuta wpisuje wnioski i ewen-
tualne zalecenia. Zalecenia mogą mieć cha-
rakter wyłącznie informacyjny - gdy wszystko 
jest w porządku, pacjent stosuje się do zaleceń 
lekarza i nie zgłasza żadnych dolegliwości - 
w takim wypadku po roku zaprasza się go na 
kolejną rozmowę (usługa ta przysługuje raz do 
roku).

Zalecenia mogą mieć również charakter in-
terwencyjny - wówczas farmaceuta sygnali-
zuje problem i odsyła pacjenta do lekarza lub 
wspólnie z lekarzem (najczęściej telefonicznie) 
ustalają proponowane rozwiązanie, np. zmianę 
dawki czy postaci leku.

Zalecenia farmaceuty skierowane do pacjenta 
mogą dotyczyć np. prawidłowego stosowania 
leku jak i ogólnej poprawy stanu zdrowia: die-
ty i żywienia, aktywności fi zycznej, problemu 
nadużywania alkoholu czy palenia papierosów.

Kopię przeprowadzonego badania zawsze 
otrzymuje pacjent oraz lekarz rodzinny. 

Podsumowanie 

W Wielkiej Brytanii system opieki farmaceu-
tycznej jest bardzo dobrze rozwinięty, lista 
zalet wynikających z jego stosowania jest dłu-
ga, a korzyści są odczuwalne zarówno przez 
pacjenta, farmaceutę, lekarza jak i budżet 
państwa.

Opieka farmaceutyczna dla pacjenta ozna-
cza poprawę efektywności leczenia, komfor-
tu życia, lepsze zrozumienie celu i sposobu 
skutecznego stosowania przez niego środków 
leczniczych, a także jest okazją do wyczerpu-
jącej rozmowy z farmaceutą o stosowanych 
lekach. 

Dla farmaceuty opieka farmaceutyczna daje 
możliwość pełnego wykorzystania i pogłę-
bienia swojej wiedzy i umiejętności oraz 
podjęcia lepszej, partnerskiej współpracy 
z lekarzem/ami. Wpływa ona znacznie na 
wzrost atrakcyjności apteki, dzięki dodat-
kowo świadczonym usługom oraz lepsze 
postrzeganie farmaceuty w oczach pacjenta 
jako profesjonalisty.

Dla lekarzy korzyści z wprowadzonej opieki 
farmaceutycznej to odczuwalne odciążenie 
przez przejęcie obowiązku zarządzania far-
makoterapią przez farmaceutę, rzadsze wizy-
ty pacjentów spowodowane nieskutecznym 
leczeniem, czy leczeniem działań niepożąda-
nych oraz poprawa ogólnego zdrowia lokal-
nej populacji.

Dla budżetu państwa wszystkie powyższe 
czynniki przekładają się obniżenie wydatków 
poniesionych zarówno na leczenie i hospitali-
zację pacjentów jak i na refundację leków. 

mgr farm. Anna Matwiejszyn

Źródło:

[1] Medicines, Ethics & Practice. 
A guide for Pharmacist & Pharmacy Technicians 

[2] http://psnc.org.uk/services-commissioning/
advanced-services/murs/

[3] https://www.gov.uk/government/publications/
pharmaceutical-services-advanced-and-enhanced-
services-england-directions-2013

[4] http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Medicines/
Licensingofmedicines/Legalstatusandreclassifi cation/
Listsofsubstances/index.htm

[5] http://www.hscbusiness.hscni.net/pdf/Guidance_for_
conducting_MURs.pdf

[6] http://www.ukcpa.net/wp-content/uploads/2012/03/
Statement-on-Pharmaceutical-Care-1996-NEW.pdf



Leczenie dny moczanowej
• najnowsze wytyczne
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Dna moczanowa znana jako arthritis 
urica, moczanowe zapalenie stawów, 
określana bywa również podagrą czy 

chorobą królów. Stanowi ona aktualnie jedną 
z najczęstszych zapalnych chorób układu ru-
chu. Jest to schorzenie znane od stuleci, zma-
gali się z nim m.in. Leonardo da Vinci, Isaac 
Newton, Benjamin Franklin, Karol Darwin, 
Stanisław August Poniatowski, Anna Stuart czy 
Otto von Bismarck. 

Obecnie ocenia się, że wśród mężczyzn w wie-
ku 20-50 lat częstość występowania dny nie 
przekracza 2%, rośnie do 6% po 50 roku życia, 
a pomiędzy 60, a 80 rokiem życia przekracza 
10% ogółu populacji. Kobiety przed 60 rokiem 
życia chorują na dnę znacznie rzadziej niż męż-
czyźni. Natomiast po 60 roku życia częstość 
występowania dny u kobiet sięga 4-5% popu-
lacji [2]. W lutym 2014 roku czasopismo Eu-
ropejskiej Ligi Przeciwreumatycznej (EULAR) 
Annals Rheumatic Diseases opisało wytyczne 
postępowania niefarmakologicznego i farma-
kologicznego w dnie moczanowej stanowiące 
owoc współpracy międzynarodowego gremium 
reumatologów, praktyków z 14 krajów świata. 
Przedstawiono tam 10 konkretnych zaleceń po-
stępowania w tej chorobie, które zostaną zapre-
zentowane w niniejszym artykule.

Kwas moczowy stanowi końcowy produkt 
przemiany puryn. W wyniku przewlekle utrzy-
mującej się hiperurykemii dochodzi do zapa-
lenia stawów spowodowanego przez krystali-
zację i fagocytozę kryształów moczanu sodu 
w płynie stawowym oraz do powstania zło-
gów moczanowych w tkankach i narządach, 
a w konsekwencji do rozwoju dny moczano-
wej. Prawidłowe stężenie kwasu moczowego 
w surowicy krwi powinno wynosić:

• u zdrowych mężczyzn - 5,2 mg/dl,

• u kobiet przed menopauzą - 4,0 mg/dl,

• u kobiet po menopauzie - 4,7 mg/dl.

Stężenie kwasu moczowego we krwi powyżej 
7 mg/dl defi niuje się jako hiperurykemię. Po 
przekroczeniu tej wartości u pacjenta może 
dochodzić do wytrącania kryształów moczanu 
sodu w płynie stawowym i tkankach [3].

Wyróżniamy hiperurykemię pierwotną i wtór-
ną. Pierwotne zwiększenie poziomu kwasu 
moczowego we krwi spowodowane jest gene-
tycznie uwarunkowanymi nieprawidłowościa-
mi enzymów uczestniczących w przemianie 
puryn. Hiperurykemia wtórna może być spo-
wodowana zwiększoną podażą puryn w diecie, 
zwiększonym katabolizmem kwasów nukleino-
wych, zmniejszeniem wydalania kwasu moczo-
wego przez nerki, przyspieszonym rozkładem 
ATP w wyniku m.in. nadużywania alkoholu. 
W przebiegu dny możemy zasadniczo wyróż-
nić 4 etapy tej choroby:

1. Hiperurykemia bezobjawowa - okres ten 
trwa różnie długo, u większości pacjentów 
z podwyższonym stężeniem kwasu moczo-
wego we krwi nie dochodzi do wystąpienia 
ostrego napadu dny.

2. Napady zapalenia stawów - pojawiają się 
zwykle wcześnie rano i dotyczą najczęściej 
stawu śródstopno - paliczkowego (zwane 
są wtedy podagrą). Podczas napadu dny 
w okolicy stawu widoczny jest rumień 
i obrzęk. Stawy są bardzo bolesne co unie-
możliwia ruch. Nieleczony napad trwa od 
10 dni do 3 tygodni i wygasa samoistnie.

mgr farm. Marek
Lysko
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3. Okres między napadowy - w większości 
przypadków trwa od 6 miesięcy do 2 lat. 
W okresie tym nie obserwuje się żadnych 
objawów choroby, jednak z upływem czasu 
napady występują coraz częściej i dochodzi 
do przewlekłych zmian zapalnych stawów.

4. Dna przewlekła - w tym czasie kryształy 
moczanu sodu możemy już znaleźć w mał-
żowinach usznych, wzdłuż ścięgien Achil-
lesa, w krążkach międzykręgowych, ścia-
nach tętnic, śliniankach, a także w narzą-
dach wewnętrznych głównie nerkach [4]. 

W celu rozpoznania dny należy przeprowa-
dzić identyfi kację kryształów moczanu sodu, 
a jeżeli nie jest to możliwe, rozpoznanie moż-
na oprzeć na klasycznych objawach klinicz-
nych (podagra, guzki dnawe, szybka odpo-
wiedź na kolchicynę) i/lub na charaktery-
stycznych wynikach badań obrazowych [1].

Dnie moczanowej często towarzyszy zespół 
metaboliczny - nadwaga, hipercholesterolemia, 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, a w kilku bada-
niach potwierdzono, że dna moczanowa zwięk-
sza ryzyko zawału serca oraz zgonu z powodu 
choroby wieńcowej i niewydolności nerek [4]. 
Dlatego u pacjentów z dną moczanową i/lub 
hiperurykemią zaleca się ocenę czynności 
nerek i czynników ryzyka sercowo - naczy-
niowego [1].

Leczenie dny polega na zapobieganiu hiperury-
kemi i jej redukcji, a następnie na opanowaniu 
objawów klinicznych spowodowanych przez 
kryształy moczanu w poszczególnych układach 
i narządach.

Ważnym elementem terapii są niefarmakolo-
giczne metody leczenia. Pacjentom należy za-
lecać zdrowy styl życia obejmujący zmniej-
szenie nadmiernej masy ciała, regularne ćwi-
czenia fi zyczne, zaprzestanie palenia tytoniu 
oraz unikanie nadmiernego picia alkoholu 
i słodzonych napojów [1], a także stosowanie 
odpowiedniej diety. Zaleca się spożywanie mle-
ka i ubogotłuszczowych produktów mlecznych, 
a przeciwwskazane są pokarmy mięsne szcze-
gólnie „podroby”, owoce morza , soki owocowe, 
napoje słodzone z dużą zawartością fruktozy [4]. 

Farmakoterapia obejmuje dwa aspekty doty-
czące leczenia napadu dny oraz zapobieganiu 
kolejnym atakom. 

Napad dny należy leczyć kolchicyną w ma-
łych dawkach (do 2 mg/d), niesteroidowymi 
lekami przeciwzapalnymi i/lub glikokor-
tykosteroidami podawanymi dostawowo, 
doustnie lub domięśniowo, w zależności od 
chorób współistniejących i ryzyka skutków 
niepożądanych [1].

Kolchicyna (Colchicum dispert tabl.) jest jed-
nym z najstarszych, dostępnych środków wy-
korzystywanych w leczeniu dny moczanowej. 
Ekstrakty z roślin zawierających kolchicynę 
jak np. zimowit jesienny (Colchicum autumna-
le) były stosowane w bólach stawów już w IV 
wieku. Wykazuje ona różnorodne działania far-
makologiczne: 

• posiada właściwości antymitotyczne, za-
trzymując podział komórki w fazie G1

• stabilizuje błony komórkowe oraz zmniej-
sza wydzielanie czynników chemotaktycz-
nych przez aktywowane neutrofi le

• hamuje uwalnianie histaminy z ziarnistości 
mastocytów, wydzielanie insuliny z komó-
rek beta trzustki oraz przesunięcie ziarnisto-
ści melaniny w melanoforach

• obniża temperaturę ciała

• kurczy naczynia krwionośne 

• hamuje ośrodek oddechowy

• wpływa na czynność przewodu pokarmowego

Kolchicyna znajduje zastosowanie w leczeniu 
ostrego napadu dny moczanowej, w prewencji 
tych napadów, a także w leczeniu rodzinnej go-
rączki śródziemnomorskiej [5].

Zaleca się jej podawanie w dawce 0,5 mg w na-
stępującym schemacie: co 6 h w pierwszej do-
bie, co 8 h w drugiej dobie, a w 3 dobie co 12 h. 
Lek wywołuje objawy niepożądane u > 50% 
chorych, najczęściej kurczowy ból brzucha, 
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biegunkę, nudności i wymioty. Jeśli te objawy 
występują, należy przerwać stosowanie kol-
chicyny. Jej dawkę należy zredukować o 50% 
u chorych na przewlekłą chorobę nerek, z nie-
wydolnością wątroby oraz u osób w podeszłym 
wieku [10].

Wg. Farmakopei IX lek ten należy do wyka-
zu A. Jest związkiem silnie toksycznym, zwa-
nym również „roślinnym arszenikiem”, a daw-
ka śmiertelna u dorosłych wynosi ok. 20 mg! 
W wyniku zatrucia u pacjenta, po okresie uta-
jonym trwającym 2-5 godz. pojawiają się pale-
nie i swędzenie w jamie ustnej, ostre zapalenie 
żołądka i jelit z wymiotami, kolkami i wodnistą 
biegunką. Śmierć następuje przy zachowanej 
świadomości, w wyniku niewydolności odde-
chowej i krążeniowej [6].

Według danych również kilka typowych NLPZ 
jak m.in. indometacyna, naproksen, sulindak jest 
skuteczne w leczeniu napadów dny moczanowej. 
Leki te powinny być stosowane w pierwszych 
3-4 dniach we względnie wysokich dawkach, 
a następnie stopniowo odstawiane w 7-10 dniu. 
W leczeniu nie wykorzystujemy aspiryny, po-
nieważ w małych dawkach może ona hamować 
wydalanie kwasu moczowego, natomiast w wyż-
szych dawkach poprzez swoje działanie uryko-
zuryczne zwiększa ryzyko kamicy nerkowej [5]. 

Glikokortykosteroidy przynoszą szybką ulgę 
w dolegliwościach w ciągu kilku godzin lecze-
nia. Wysokie dawki stosowane są na początku 
terapii i następnie stopniowo odstawiane (np. 
prednizon 30-60 mg/dobę prze 3 dni, a następ-
nie stopniowo redukowany przez 10-14 dni) [5].

W leczeniu przewlekłym allopurynol powi-
nien być lekiem pierwszego rzutu, zmniej-
szającym stężenie kwasu moczowego. W na-
stępnej kolejności należy rozważyć leki mo-
czopędne (np. benzbromaron, probenecyd) 
lub febuksostat. Urykazę w monoterapii 
powinno się rozważać tylko u pacjentów, 
u których wszystkie inne metody leczenia za-
wiodły bądź są przeciwwskazane. Leczenie 
zmniejszające stężenie kwasu moczowego 
należy rozpoczynać od małej dawki i zwięk-
szać stopniowo do osiągnięcia docelowego 
stężenia kwasu moczowego w surowicy [1]. 

Przed rozpoczęciem leczenia tymi lekami zale-
ca się odczekanie 4 tygodni od ustąpienia na-
padu dny i w trakcie pierwszych 6-12 miesię-
cy leczenia zaleca się równoczesne podawanie 
małych dawek kolchicyny lub NLPZ. W razie 
wystąpienia napadu w trakcie stosowania le-
ków zmniejszających urykemię nie należy ich 
odstawiać [4]. 

Allopurinol (Milurit tabl., Allupol tabl., Zyloric 
tabl.) na początku został zsyntetyzowany jako 
propozycja leku przeciwnowotworowego, ale 
okazało się, iż nie posiada on takiego działania. 
Dalsze badania wykazały, iż zarówno allopuri-
nol jak i jego główny metabolit - oksypurinol 
hamują oksydazę ksantynową oraz zapobiegają 
syntezie moczanu z hipoksantyny i ksantyny. 
Allopurinol przyspiesza rozpuszczanie guzków 
dnawych i zapobiega progresji przewlekłego 
zapalenia stawów w przebiegu dny moczano-
wej przez zmniejszenie stężenia kwasu moczo-
wego w osoczu poniżej granicy rozpuszczal-
ności. Tworzenie kamieni kwasu moczowego 
całkowicie zanika w trakcie terapii, co zapobie-
ga rozwojowi nefropatii. W momencie wystą-
pienia istotnej niewydolności nerek lek ten nie 
może przywrócić ich funkcji, ale może opóź-
niać dalszą progresję choroby [5].

W przypadku lekkiego lub umiarkowanego 
upośledzenia czynności nerek można stoso-
wać allopurinol, pod warunkiem ścisłego 
monitorowania potencjalnych działań nie-
pożądanych i rozpoczynania od małej daw-
ki (50-100 mg/d), zwiększanej stopniowo do 
osiągnięcia docelowego stężenia kwasu mo-
czowego w surowicy. Febuksostat i benzbro-
maron są lekami alternatywnymi, które nie 
wymagają dostosowania dawki do czynności 
nerek [1]. 

Allopurinol jest dostępny w postaci doustnej 
i zapewnia skuteczne leczenie pierwotnej hi-
perurykemii w dnie moczanowej, jak również 
wtórnej hiperurykemii w czerwienicy prawdzi-
wej, metaplazji szpiku i innych nieprawidło-
wościach układu krwiotwórczego lub zespołu 
ostrej lizy guza. Czas półtrwania allopurinolu 
w osoczu wynosi około 1-2 godzin, a dla oksy-
purinolu około 18-30 godzin co pozwala na 
dawkowanie go raz na dobę. W trakcie terapii 
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należy pamiętać o dostarczaniu pacjentowi od-
powiedniej ilości płynów, dodatkowo zaleca 
się lekką alkalizację moczu. Początkowa daw-
ka dobowa wynosi 100 mg i jest zwiększana 
o dalsze 100 mg w przedziałach tygodniowych. 
Większość pacjentów może otrzymywać daw-
kę 300 mg/dobę. A u chorych z cięższym prze-
biegiem choroby może być konieczne nawet 
stosowanie dawki 400-600 mg/dobę.

Allopurinol jest dobrze tolerowany przez więk-
szość pacjentów. Najczęstszymi działaniami 
niepożądanymi są reakcje nadwrażliwości, 
które mogę wystąpić po kilku miesiącach czy 
latach leczenia. Reakcje skórne spowodowane 
allopurinolem to przede wszystkim swędzące 
rumieniowe, grudkowo - plamkowe wykwity, 
ale czasami uszkodzenie występuje w posta-
ci pokrzywki lub wybroczyn. Rzadko spotyka 
się toksyczną epidermolizę naskórka lub zespół 
Stevensa-Johnsona. Ponieważ pojawienie się 
rumienia w trakcie kuracji tym lekiem może 
poprzedzać wystąpienie ciężkich reakcji nad-
wrażliwości, pacjenci u których wystąpi ten 
objaw powinni przerwać przyjmowanie leku. 
W trakcie terapii mogą występować również 
gorączka, osłabienie i bóle mięśni. Dotyczy to 
około 3 % pacjentów z prawidłową funkcją ne-
rek, częściej pojawia się u osób z upośledzoną 
ich funkcją. Rzadkimi działaniami niepożąda-
nymi są także leukocytoza i eozynofi lia oraz 
hepatomegalia z podwyższoną aktywnością 
transaminaz w osoczu [5].

Febuksostat (Adenuric tabl.) jest nowym, 
selektywnym inhibitorem oksydazy ksanty-
nowej zarejestrowanym w USA i Europie od 
2008 r. Stanowi on alternatywę w przypad-
kach nietolerancji lub braku skuteczności al-
lopurinolu. Skuteczność kliniczną produktu 
Adenuric tabl. wykazano w trzech podstawo-
wych badaniach klinicznych 3 fazy (badania 
APEX i FACT oraz dodatkowe badanie CON-
FIRMS), które przeprowadzono z udziałem 
1832 pacjentów z hiperurykemią i dną mo-
czanową. W badaniach tych preparat ten wy-
kazywał się lepszą zdolnością zmniejszania 
i utrzymywania stężenia kwasu moczowego 
w surowicy krwi w porównaniu z allopury-
nolem [9]. Lek ten jednak zwiększa ryzyko 
powikłań zatorowo - zakrzepowych (zawału 

serca, udaru mózgu), dlatego nie powinien 
być stosowany m.in. u chorych z niewydol-
nością serca [11].

W zaleceniach wymienia się również benzbro-
maron i probenecid, które zaliczamy do leków 
urykozurycznych czyli substancji zwiększają-
cych wydalanie kwasu moczowego z organi-
zmu. Ich mechanizm działania związany jest 
z hamowaniem wchłaniania zwrotnego kwasu 
moczowego w kanalikach nerkowych i zwięk-
szeniem jego wydalania z moczem [8]. Jednak 
na dzień dzisiejszy w Polsce leki te nie znajdują 
szerszego zastosowania w lecznictwie.

Podczas terapii zmniejszającej stężenie 
kwasu moczowego niezbędna jest eduka-
cja pacjenta w zakresie ryzyka zaostrzeń 
choroby i ich leczenia. Należy rozważyć 
profi laktyczne stosowanie kolchicyny (do 
1,2 mg/d) lub jeśli jest przeciwwskazana 
bądź źle tolerowana - NLPZ, bądź GKS 
w małej dawce. Czas trwania profi lakty-
ki zależy od indywidualnej oceny każdego 
pacjenta. Celem leczenia jest osiągnięcie 
stężenia kwasu moczowego w surowicy 
poniżej 0,36 mmol/l (6mg/dl), a ostatecz-
nie - niewystępowanie napadów dny i ustą-
pienie guzków dnawych. Monitorowanie 
powinno obejmować stężenie kwasu mo-
czowego w surowicy, częstość napadów 
dny i wielkość guzków dnawych. Lecze-
nie mające na celu zmniejszenie guzków 
dnawych powinno polegać na osiągnięciu 
trwale zmniejszonego stężenia kwasu mo-
czowego w surowicy, najlepiej < 0,3 mmol/l 
(5 mg/dl); interwencja chirurgiczna jest 
wskazana tylko w wybranych przypad-
kach (np. ucisku na nerwy, mechanicznej 
przeszkody lub zakażenia) [1].

Trwałe zmniejszenie stężenia kwasu moczowe-
go w surowicy może doprowadzić do zmniej-
szenia guzków dnawych, a w niektórych przy-
padkach nawet do ich całkowitego ustąpienia.

Nie zaleca się leczenia farmakologicznego 
bezobjawowej hiperurykemii w celu profi lak-
tyki dnawego zapalenia stawów, choroby ne-
rek lub zdarzeń sercowo - naczyniowych [1].
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Warto również zwrócić uwagę na leki, nie-
stosowane w terapii dny moczanowej, jednak 
wpływające na zmiany stężenia kwasu moczo-
wego w surowicy. Jego stężenie zmniejszają:

1. losartan - zwiększa wydalanie kwasu mo-
czowego z moczem poprzez hamowanie 
przenośnika URAT-1 w cewce nerkowej 
bliższej,

2. fenofi brat - taki sam mechanizm jak w przy-
padku losartanu,

3. atorwastatyna - prawdopodobnie zwiększa 
wydalanie jonów sodu i kwasu moczowego 
w proksymalnej cewce nerkowej,

4. metformina - hamuje produkcję wolnych 
kwasów tłuszczowych, modyfi kuje meta-
bolizm komórkowy i zmniejsza stężenie 
kwasu moczowego w surowicy,

5. werapmil - zwiększa przesączanie kłębusz-
kowe kwasu moczowego,

6. estrogeny,
7. dikumarol,
8. glikokortykosteroidy,
9. inhibitory konwertazy angiotensyny (enala-

pryl, ramipryl, kaptopryl) zmniejszają stę-
żenie kwasu moczowego w osoczu poprzez 
hamowanie resorpcji zwrotnej w cewce 
nerkowej bliższej, przez co zwiększają jego 
wydalanie z moczem [10].

Należy także pamiętać o lekach podwyższających 
stężenie kwasu moczowego w surowicy. Należą 
do nich m.in. leki moczopędne, leki blokujące re-
ceptory beta-adrenergiczne, cyklosporyna.

Dna moczanowa jest chorobą znaną już od 
starożytności. Jednak w ostatnich latach 
zwiększa się stale liczba chorych, u których 
diagnozowane jest to schorzenie, szczególnie 
w krajach rozwiniętych. W swojej codzien-
nej praktyce w aptece często spotykamy pa-
cjentów borykających się z tym schorzeniem. 
Wielu z nich nie posiada nawet podstawo-
wych informacji dotyczących tej choroby. 
Leki stosują doraźnie lub w sytuacji zaostrze-
nia objawów, o diecie często nie pamiętają. 
Daje to farmaceutom duże możliwości w za-
kresie edukacji chorego i wspierania lekarzy 
w procesie leczenia. 

mgr farm. Marek Lysko
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WSTĘP

Pod koniec 2010 roku Berlińska prokura-
tura umorzyła z powodu braku dowodów 
śledztwo w sprawie domniemanej próby 

otrucia Andrieja i Mariny Kałasznikowów. Śled-
czy badali, w jaki sposób mogło dojść do tego, 
że w krwi poszkodowanych stężenie rtęci po-
nad 50 krotnie przekraczało normę, gdy zgodnie 
z dyrektywami unijnymi stale ogranicza się za-
stosowanie tej szkodliwej substancji w środowi-
sku człowieka. Przypadek został zameldowany 
służbom państwowym przez lekarzy Berlińskiej 
kliniki, do której zgłosili się państwo Kałaszni-
kow zaniepokojeni pogarszającym się stanem 
swojego zdrowia. Poszkodowani jednocześnie 
utrzymywali, że stali się ofi arami otrucia. An-
driej Kałasznikow to były pułkownik KGB zaj-
mujący się problematyką Niemiec, jego żona 
Marina jest dziennikarką. Od pewnego czasu 
małżeństwo publikowało materiały krytyczne 
wobec współczesnej władzy Rosyjskiej, min. na 
temat polityki wobec krajów bałtyckich, wojny 
w Czeczenii, a ostatnio katastrofy Smoleńskiej. 
Jak sami twierdzą, wielokrotnie grożono im 
śmiercią za podejmowanie tematów trudnych 
dla Kremla. Mimo przerwania śledztwa przez 
prokuraturę małżonkowie są przekonani, że 
zostali otruci, zwłaszcza, że badania wykazały 
również w ich krwi obecność niewielkich ilości 
Polonu 210. Tajemniczy przypadek zatrucia rtę-
cią rosyjskiego małżeństwa prawdopodobnie jest 
kolejnym, bardzo współczesnym incydentem, 
będącym efektem umyślnego podania trucizny.

TRUCIZNY KSZTAŁTUJĄ HISTORIĘ

Pierwsze pisemne informacje o substancjach 
wykazujących właściwości trujące pojawiły 
się w papirusie Ebersa (1550 r. p.n.e.) - staro-
egipskim zbiorze informacji o życiu dawnych 

Egipcjan. Zawiera on między innymi opisy 
licznych substancji leczniczych, a także trucizn. 
Dalej pisze o nich Hipokrates, a także Arystote-
les i Diskorides tworząc pierwsze klasyfi kacje 
związków trujących.

W starożytnej Grecji trucizn używano nieofi -
cjalnie w walce o względy polityczne i spo-
łeczne, ofi cjalnie sięgano po nie do wykonywa-
nia sądownych wyroków śmierci. Najczęściej 
przytacza się tu przykład stracenia Sokratesa, 
skazanego za sianie niepokoju społecznego 
i opacznie zrozumianą antypaństwowość na 
śmierć, poprzez wypicie trucizny sporządzonej 
z ziela cykuty. Trzeba nadmienić, że tę formę 
egzekucji stosuje się do dziś w niektórych sta-
nach Ameryki Północnej, wykorzystując do 
tego celu mieszaninę silnych leków o różnych 
mechanizmach działania, których wypadkowa 
powoduje śmierć poprzedzoną utratą świado-
mości i głębokim odurzeniem.

W średniowieczu trucicielstwo rozwinęło się 
szeroko zarówno w życiu świeckim jak i ko-
ścielnym. Literacki opis tego zjawiska znaj-
dziemy w znakomitej powieści „Imię róży” 
Umberto Eco. Nie mniej dramatyczne niż na 
kartach powieści wydarzenia miały miejsce 
w rzeczywistości, oto przy pomocy zatrutej 
hostii zamordowano cesarza Henryka, a kilka-
naście lat później papież Benedykt XI umiera 
po zjedzeniu zatrutych fi g. Powszechna walka 
o władzę i przywileje często była toczona przy 
użyciu trucizn, co przy ówczesnej niemożności 
ich wykrycia praktycznie zapewniało spraw-
com bezkarność. Za najlepszych trucicieli tego 
okresu uważano Włochów i Francuzów. Sława 
niektórych z nich spowodowała, że zapisali się 
na kartach historii i ich nazwiska znamy do dzi-
siaj: papież Aleksander VI Borgia, Katarzyna 
de Medici, markiza de Brunvillers, Hieronim 

Tekst "Buteleczka z trupią czaszką" ukazał się pierwotnie w miesięczniku Focus Historia nr 12/2011
dr n. farm. Piotr 
Kaczmarczyk



www.katowice.oia.pl34 APOTHECARIUS nr 42/2014

STANOWISKA, OPINIE, INFORMACJE

Spora, Katarzyna Deshayes czy opisana w kro-
nice Kosmasa z Pragi potężna trucicielka Ka-
zia, to mroczna „pierwsza liga” tego okresu.

Prawdziwy rozkwit kunsztu trucicielskiego to 
czternastowieczny, królewski dwór francuski. 
Skrytobójstwo stanowiło w tym czasie popularne 
narzędzie walki politycznej i jedynie wzmożona 
ostrożność, a czasem i działania prewencyjne po-
magały obejmować i przez jakiś czas utrzymać się 
całym rodzinom na intratnych stanowiskach. Dla 
przykładu mordercza sława papieża Aleksandra 
VI Borgii, dała silną inspirację trucicielskim po-
czynaniom jego syna Cezara oraz córki Lukrecji.

Skrytobójstwa dokonywane przy użyciu trucizn 
stały się tak powszechne, że w dużych miastach 
pojawili się półofi cjalni dostawcy potrzebnych 
specyfi ków. Ze względu na niemal stuprocen-
tową skuteczność i korzystne cechy organo-
leptyczne wielkim powodzeniem cieszyła się 
biała zawiesina wytwarzana w 17 wieku przez 
panią Teofane di Adamo. Oparta na arszeniku, 
nazwana od imienia wytwórczyni „aqua tofa-
na” przysporzyła jej sławy i wielkiego majątku, 
gdyż wszechobecna walka o władzę stwarzała 
niezwykle chłonny rynek. Niemniejszym zain-
teresowaniem cieszyła się w wyższych sferach 
dworskich i kościelnych tzw. woda cudowna 
„eau admirable” markizy de Brinvilliers, zwa-
nej również Marią Magdaleną. Należy przypusz-
czać, że woda ta pomogła znacznie skrócić dro-
gę do władzy wielu ambitnym i niecierpliwym 
osobistościom. Skala zjawiska trucicielstwa po-
dyktowanego intencją zagarnięcia korzyści za-
mordowanego spowodowała, że arszenik z fran-
cuską elegancją zyskał potoczną nazwę „poudre 
de succession”, czyli proszek dziedziczenia.

Plaga trucicielstwa nie ominęła również ziem 
polskich. Według niektórych źródeł w Kroni-
kach Wincentego Kadłubka można doszukać 
się wzmianki, że od trucizny ginie sam zało-
życiel Krakowa - Krakus. W 1290 - na zamku 
wrocławskim umiera 33-letni książę krakowski 
Henryk IV Probus. W tym przypadku źródła 
wskazują również sprawcę, którym okazał się 
nadworny medyk księcia. Zabójca systematycz-
nie aplikował sprowadzoną z Włoch truciznę na 
ostrze noża, którego król zwykle używał w trak-
cie posiłków. Pochodzący z 1389 opis próby 

zgładzenia zatrutym winem biskupa Jana Ra-
dlicy, wskazuje na wielką znajomość rzeczy 
i bystrość umysłu duchownego. Spostrzegłszy 
pierwsze objawy zatrucia natychmiast każe on 
służbie wiązać się za nogi do stropowej belki 
i bić kijami po brzuchu, aby wywołać wymioty 
i wydalić truciznę. W 1578 roku na skutek coraz 
większego zagrożenia otruciem przez nieprzy-
chylnych królowi szpiegów kancelaria Stefana 
Batorego zwraca się z ofi cjalną prośbą do Le-
onarda Thurneissera (ucznia Paracelsusa) o prze-
słanie remedium chroniącego przed zatruciem. 

W 1634 roku urzędująca w Krakowie Komisja 
Poselska uchwaliła, że substancje trujące nie 
powinny być dostępne dla wszystkich i apteki 
mogą wydawać je jedynie na podstawie recept 
lekarskich.

OCHRONA PRZED TRUCIZNĄ

Wraz ze świadomym stosowaniem trucizn w każ-
dym stuleciu, równolegle prowadzono badania 
nad objawami przez nie wywoływanymi, dążono 
do określenia ich charakteru i mocy. Bez specjal-
nych sukcesów poszukiwano także odtrutek i me-
tod zapobiegania otruciom. Przykładami „cudow-
nych odtrutek” mogą być tajemnicze Theriaka, 
Alexipharmaca, Alexiteria i Bezoaridica. W dłu-
giej historii ludzkości liczne rzesze nieszczęśni-
ków wywodzących się zazwyczaj z pojmanych 
w trakcie wojen jeńców, niewolników, czy prze-
stępców w męczarniach dokonały żywota będąc 
obiektem doświadczeń, prób i badań. W wielu 
kulturach istniała pełna dramatyzmu posada na-
dwornych „testerów” żywności i napojów prze-
znaczonych dla prominentów. Gdzieniegdzie pro-
fesja ta cieszyła się dużym szacunkiem, choć na-
leży przypuszczać, że ze względu na zrozumiałą, 
szybką rotację na tym stanowisku, osoby powo-
ływane przez władców do tej funkcji nie wyka-
zywały szczególnego entuzjazmu. Konsekwencją 
rozwoju wiedzy z zakresu stosowania trucizn było 
również pojawienie się ofi cjalnych, urzędowych 
trucicieli, których obowiązkiem było sprostanie 
zamysłom rządnym przywilejów władców, przy 
czym nadworni truciciele stanowili często posta-
cie pierwszoplanowe życia publicznego. W sta-
rożytnym Rzymie trucicielstwo stało się jednak 
tak istotnym problemem, że zaczęło w istotnym 
stopniu paraliżować życie polityczne i społeczne. 
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Aby temu zapobiec w 82 r. p.n.e. wprowadzono 
restrykcyjne przepisy prawne tzw. „Lex Corne-
lia” ustanawiające karę śmierci, konfi skatę mie-
nia lub banicję za samo podejrzenie trucicielstwa.

KONIEC BEZKARNOŚCI

Kiedy w 1840 r. w małym francuskim mieście 
24-letnia Maria Lafarge wracała pośpiesznie 
z apteki do domu, nie przeczuwała nawet, że zaj-
mie na zawsze miejsce w historii. Oto kolejny raz 
ściskała w dłoni dopiero co zakupione pudełecz-
ko z arszenikiem. Uciążliwe szczury, o których 
opowiadała miejscowemu aptekarzowi, mogły 
spokojnie nadal zajmować się swoimi sprawa-
mi, arszenik tak naprawdę przeznaczony był dla 
jej męża. Ten postawny, dość majętny mężczy-
zna zajęty interesami nie poświęcał żonie zbyt 
wiele uwagi, stąd też kiedy zaczął chorować 
z wdzięcznością przyjmował troskliwą opiekę 
powściągliwej na co dzień kobiety. Maria La-
farge wobec niedyspozycji męża, co wcześniej 
zdarzało się sporadycznie, zaczęła specjalnie 
dla niego przygotowywać posiłki, co jednak nie 
poprawiło stale pogarszającego się stanu męża. 
Gdy lekarze bezsilnie rozkładali ramiona, bliska 
rodzina pana Lafarge zaczęła nabierać podejrzeń 
wobec troski dość oschłej dotychczas małżonki. 
Należy dodać, że troska ta w pewnym stopniu 
dyktowana była również obawą o ewentualny 
los spadkowy majątku pana Lafarge. Kiedy więc 
krańcowo wyczerpany chory w mękach doko-
nywał żywota, roztropna rodzina w tajemnicy 
przed jego żoną gromadziła w ukryciu jego wy-
miociny i wydaliny. W dniu śmierci nieszczęsne-
go małżonka, bliscy wydali je sędziemu z prośbą 
o zbadanie, czy aby do śmierci pana Lafarge nie 
przyczyniła się przypadkiem jego gorliwa żona, 
właśnie celem pozbawienia dalszej familii spad-
ku. Wtedy to, po raz pierwszy w historii sędzia 
zwrócił się o pomoc do chemików, aptekarzy 
i lekarzy, aby ci stwierdzili, czy w pobranych 
potajemnie płynach nie czai się jakaś trucizna. 
Precedens ten uratował rodowy majątek La-
farge`ów, posłał Marię Lafarge na dożywotnie 
więzienie, a także stał się początkiem współ-
czesnej toksykologii, czyli nauki o truciznach.

Co ciekawe, do odkrycia metod wykrywania ar-
szeniku istotnie przyczynił się twórca homeopa-
tii Samuel Hahnemann. Wykrył on, że arszenik 

w podejrzanych płynach, pobranych od otru-
tych, np. w soku żołądkowym, wytrąca się 
w formie osadu, jeśli doda się kwasu solnego 
i siarkowodoru, a odkrycie to pośrednio po-
krzyżowało fi nansowe plany wspomnianej już 
Marii Lafarge.

POCHODZENIE I ROZWÓJ TRUCIZN

Pierwsze trucizny stosowane przez człowieka 
wywodziły się z surowców roślinnych, mineral-
nych i zwierzęcych. Najważniejsze z punktu wi-
dzenia toksykologii roślinne trucizny zaliczają się 
do alkaloidów, glikozydów, toksalbumin, żywic, 
olejków i saponin. Trucizny pochodzenia zwie-
rzęcego to na ogół jady węży, pająków i owa-
dów. Informacje o toksycznym działaniu egzo-
tycznych gatunków czerpano, jak w przypadku 
kurrary, czy strychniny głównie z cieszących się 
wielkim zainteresowaniem relacji podróżników.

Pierwszą i najbardziej powszechną metodą 
uśmiercania skrytobójczego od wieków było do-
dawanie trucizn do żywności i napojów. Bardziej 
wyrafi nowane metody opierały się na użyciu ja-
dowitych zwierząt, zatruwaniu ostrzy i grotów 
oręża, nakładaniu śmiercionośnych związków 
na przedmioty mające kontakt ze śliną ofi ary. Li-
teratura piękna, jak i inne źródła pełne są opisów 
niewyczerpanej wręcz inwencji w tej dziedzi-
nie. We wspomnianym „Imieniu róży” truciznę 
umieszczono na rogach kart księgi, które czy-
tający mnich zwykł przewracać poślinionymi 
palcami. W fi lmowym „Mieście zaginionych 
dzieci” Jean-Pierre Jeuneta truciznę przenosiły 
zaś pchły w specjalnych nasadkach na „kłujki”.

Wraz z postępem wiedzy pojawiały się truci-
zny coraz bardziej skomplikowane, a przy tym 
bardziej skuteczne. Odkrycie metod ekstrakcji 
i syntezy chemicznej zaowocowało wzbogace-
niem trucicielskiego arsenału o potężne, dzia-
łające już w skrajnie małych ilościach związki. 
Obecnie w epoce rozkwitu toksykologii me-
dycznej i sądowej, niezwykle czułych i dokład-
nych metod analitycznych takich jak chromato-
grafi a, czy spektrometria, kryminalne epizody 
trucicielskie stanowią raczej rzadkie przypadki. 
Dzięki nauce jesteśmy w stanie szybko zidenty-
fi kować większość znanych trucizn, a w przy-
padku wielu z nich podjąć również stosowne 
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leczenie ratujące życie. Jednak umyślne zatru-
cia dyktowane intencją pozbawienia życia nie 
odeszły całkiem do historii.

WSPÓŁCZESNE TRUCICIELSTWO

Pierwsze opracowania oparte na faktach typo-
wo toksykologicznych to przełom 19-20 wieku. 
Wtedy wraz z postępem nauki, trucicielstwo roz-
winęło się w niespotykanej dotychczas skali jako 
broń chemiczna. Stosowane w masowej ekster-
minacji gaz musztardowy, iperyt, fosgen, cyja-
nowodór, czy cyklon B to jedynie wierzchołek 
góry lodowej morderczego arsenału, stanowiący 
bazę, z której wywodzą się środki bojowe stoso-
wane współcześnie. Zastosowany w 2002 roku 
podczas szturmu rosyjskich oddziałów specjal-
nych na opanowany przez terrorystów teatr na 
Dubrowce fentanyl, na skutek klauzuli tajności 
spowodował śmierć ponad stu zakładników. Gdy-
by służby medyczne znały skład zastosowanego 
gazu bojowego szybkie podanie stosownego anti-
dotum mogłoby uratować wiele istnień ludzkich.

Godnym szczególnego potępienia rozdziałem 
historii trucicielstwa, jest użycie trucizn jako 
oręża ofi cjalnej władzy. Paradoksalnie w dzi-
siejszym, opartym na wartościach humanizmu 
świecie, zjawisko to wciąż istnieje i znane 
jest niemało przykładów współczesnych jego 
ofi ar. Zgładzony w 1978 r. za pomocą nasą-
czonej rycyną śruciny wystrzelonej z samopału 
umieszczonego w parasolu bułgarski dysydent 
Gieorgij Markow, skazany na śmierć w mę-
czarniach na skutek zatrucia w 2006 r. skażoną 
polonem herbatą Aleksander Litwinienko, były 
prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, które-
go według jednej z teorii próbowano zgładzić 
przy pomocy dioksyn oraz wspomniane już 
małżeństwo Kałasznikowów to z dużym praw-
dopodobieństwem ofi ary służb państwowych.

Przytłaczająco mrocznym przykładem ofi cjal-
nych, masowych badań nad właściwościami 
trującymi substancji były nieludzkie ekspe-
rymenty prowadzone w niemieckich obozach 
koncentracyjnych. Doświadczenia toksykolo-
giczne podobne tym, które prowadził „Anioł 
śmierci”, jak nazwano doktora Mengele, były 
prowadzone w obozach zagłady także z polece-
nia niemieckich fi rm farmaceutycznych.

ZAMIAST PODSUMOWANIA

Niezwykle ważną dla obecnego rozumienia isto-
ty trucizn postacią jest Paracelsus. Jego dewiza 
„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tyl-
ko dawka czyni, że dana substancja nie jest tru-
cizną”, sprawiło, że do dziś nauka o truciznach 
jest ściśle związana z nauką o lekach. Współ-
cześnie defi nicję tę rozszerzono również o dru-
gie kluczowe kryterium jakim jest obok dawki 
intencja podania. Dla przykładu, odwołując się 
do przytoczonego w tekście przypadku szturmu 
w Dubrowce niektóre z opiatów (pochodne al-
kaloidów otrzymywanych z opium) stosuje się 
w lecznictwie, gdy jednocześnie są one groźny-
mi narkotykami, środkami stosowanymi w euta-
nazji, a jest udokumentowane również ich uży-
cie w charakterze gazów bojowych. Należy przy 
tym zaznaczyć, że obecnie większość „trucizn” 
ma również zastosowanie w lecznictwie, a jedy-
nie intencja z jaką są one stosowane decyduje 
czy będą one ratować, czy też odbierać życie.

dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

Aptekarz, publicysta, wykładowca. Były Prezes Od-
działu Kieleckiego PTFarm, obecnie członek Śląskiej 
Izby Aptekarskiej. Autor licznych opracowań z zakresu 
żywienia klinicznego, medycyny naturalnej, etnobota-
niki i nutraceutyki, a także historii medycyny oraz su-
rvivalu. Publikował min. w Farmacji Polskiej, Gazecie 
Farmaceutycznej, Pulsie Medycyny, Modzie na Far-
mację, Żyjmy Dłużej, a także Fokusie, Polityce i wielu 
innych. Obecnie głównym nurtem zainteresowań na-
ukowych autora jest farmacja szpitalna oraz żywienie 
kliniczne.
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Profesjonalna komunikacja może stać się 
elementem obsługi pacjenta, dzięki któ-
remu skorzystają dwie strony interakcji: 

farmaceuci i pacjenci. Dlatego warto i należy 
się jej uczyć, by następnie stosować w pracy? 
Rodzaj komunikacji może przysporzyć nam 
nowych klientów, albo wręcz odwrotnie - wie-
lu zniechęcić. Czy nie słyszeli Państwo kiedyś 
opinii pacjentów o innej aptece: „Wolę przy-
chodzić do Was, w tamtej aptece nie można się 
jakoś z nikim dogadać?”.

Jedną z potrzeb pacjenta jest potrzeba informa-
cji oraz prostej, zrozumiałej komunikacji. Za-
spokojenie potrzeby informacji to np. przed-
stawienie pacjentowi jak działa i po co się sto-
suje nowy lek, jaki włączył do terapii lekarz. 
Często pacjenci nie mają takiej wiedzy. Mogą 
mieć wątpliwości co do zapisanych przez le-
karza nowych leków, ich działania, potencjal-
nych skutków ubocznych, nie wiedzą jakich 
efektów mają się spodziewać po ich zażyciu. 
Zwykłe i proste zapytanie: „Czy zna Pan te leki 
i wie jak je zażywać?”. Może spowodować, że 
pacjent odbierze kontakt z takim farmaceutą 
jak z zainteresowanym specjalistom, który 
chce pomóc i udzielić ważnych informacji. 
Poprzez zaspokojenie potrzeby zdobycia in-
formacji przyczyniamy się do tego, że pacjent 
czuje się bardziej bezpieczny. Pamiętajmy, że 
przychodzi on do apteki ze swoim zdrowiem, 
czyli tym co ma najcenniejsze, bardziej poin-
formowany jest jednocześnie bardziej świado-
my i mniej niepewny. Często farmaceuci poru-
szają temat, jak zadać trudne pytania o sprawy 
intymne, gdy są one niezbędne aby właściwie 
pomóc. W takich sytuacjach pomocna okaże 
się technika wyprzedzenia swoich intencji, 
technika bardzo dobrze znana doradcom ubez-
pieczeniowym.

Przy zawieraniu ubezpieczeń na życie na wy-
sokie kwoty należy wskazać uposażoną w razie 
śmierci klienta osobę, spytać o choroby i inne 
intymne sprawy, o których normalnie nikt roz-
sądny nie chce rozmawiać z nowo poznaną oso-
bą. Podobnie jest w aptece. Dlatego warto przy 
pytaniu o być może wrażliwe sprawy, uprze-
dzić, że właśnie za chwilę będziemy pytać o te 
kwestie:

„Proszę Pana, abym mógł dobrze Panu do-
radzić, muszę zadać kilka intymnych/oso-
bistych pytań. Spytam Pana o ... bo w tym 
przypadku ma to decydujące znaczenie.”

Teraz powinna nastąpić cisza i jeśli pacjent 
uzna, że chce z nami dalej rozmawiać to wyrazi 
zgodę, jeśli nie, to taki sposób pozwoli skoń-
czyć nam rozmowę i wyjść z twarzą dla oby-
dwóch stron.

W czasie wyprzedzenia intencji mają miejsce 
przynajmniej dwa zjawiska:

Pacjent nie usłyszał trudnego pytania z „kape-
lusza” tylko ma czas się na nie przygotować 
bo zostało zapowiedziane, że za chwilę pad-
nie. Druga sprawa, został użyty zwrot „bo” 
po którym padł ważny argument. Ludzie mają 
ciekawą tendencję, po formule „bo” mogą pa-
dać nawet błahe argumentacje, które i tak za-
działają tylko dlatego, że zostały poprzedzone 
zwrotem „bo”.

Jako ćwiczenie proszę potraktować taką sytu-
ację. Wydajemy resztę za pomocą monet 2 zł 
bez żadnego komentarza oraz z komentarzem: 
„wydam Panu za pomocą monet 2 zł, bo nie 
mam innych”. Klienci po pierwszym komuni-
kacie mogą „kręcić nosem”, po drugim będą 
nas zapewniać, że drobne się przydadzą...

mgr farm. Grzegorz 
Maćczak
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Wyprzedzanie intencji to cenna technika bo 
powoduje, że wszystkie nasze domysły - „co 
o mnie pomyśli Pacjent?”, „czy Pacjent się nie 
obrazi?” mogą prysnąć, druga strona decyduje, 
czy chce kontynuować rozmowę. 

Dzięki temu dbamy o poczucie godności osobi-
stej chorego, które jest ważne dla każdego czło-
wieka tym bardziej chorego, starszego któremu 
choroba skutecznie obniża poczucie własnej 
wartości

Użycie niektórych słów, zwrotów może wpły-
nąć na sposób zrozumienia treści przez pacjen-
ta oraz na zbudowanie nastawienia klienta do 
Ciebie. Należy zwrócić uwagę na to, jakim ję-
zykiem się posługujemy i używać świadomie 
właściwych zwrotów.

Najprościej mówiąc, prawie każdą sytuację 
można przedstawić na dwa sposoby, jeden bar-
dziej pozytywny i drugi typowo negatywny:

„Nie wykonamy tych leków, ponieważ nie 
mamy potrzebnych składników”.

„Wykonamy te leki wtedy, jak zamówione 
zostaną składniki”.

W jednym i drugim opisie stan faktyczny jest 
taki sam, leki nie zostaną wykonane na cito, 
lecz odbiór tych dwóch zdań będzie inny.

Warto unikać zwrotów kojarzących się z przy-
krymi obrazami. Należy wybierać te, które 
przywołują bardziej pozytywne obrazy i emo-
cje.

W pozytywnej komunikacji unikajmy używa-
nia zaprzeczeń, nawet jeśli faktycznie sytuacja 
wygląda, jak w poniższym przykładzie mówią-
cym o braku konkretnego leku w aptece.

„Tego leku nie będzie dzisiaj.” 

„Ten lek będzie już jutro.”

Pierwsze zdanie może wywołać obraz apteki, 
w której nie ma leków, drugi komunikat mówi, 
że farmaceuci szybko zamawiają produkty, któ-
re są potrzebne klientom.

Unikajmy zwrotów, które mogą być odebrane 
przez klienta jako nakaz, czy pouczenie. Mogą 
one budzić reakcję obronną, czy też reakcję ne-
gatywną, na zasadzie przekory, znamy je wszy-
scy bardzo dobrze.

„Musi Pan”, „powinien Pan” 

Reguła przekory działa w ten sposób: 

Pacjent: 

„Nie, nie muszę, wcale nie powinienem, to ja 
mam rację !”

Do działania nas wszystkich motywują zwroty, 
które mówią, kiedy będzie coś możliwe. Roz-
mowa o przyczynach niemożliwości działań 
wzbudza negatywne emocje.

„Nie da się tego zrobić, bo nie ma podpisu 
lekarza.”

„Nie mogę podać terminu, dopóki nie otrzy-
mam właściwego składu recepty.”

Przykład pozytywnej komunikacji:

„Można to zrobić, jeżeli tylko będziemy mie-
li podpis lekarza.”

„Jak tylko dostarczy Pan potrzebną receptę , 
będę mógł udzielić Panu informacji na temat 
terminu.”

Kolejnymi zwrotami są wyrażenia mogące 
świadczyć o naszej bezradności lub niechęci, 
wystarczy prosta zmiana aby klient otrzymał 
wrażenie, że wszystko zostanie wykonane dla 
niego i będziemy na 100% zaangażowani.

Przykłady negatywne:

postaram się...,

spróbuję...,

nie wiem...,

obawiam się, że...
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Przykłady pozytywne:

zrobię wszystko, co w mojej mocy...,

dołożę wszelkich starań, osobiście przypilnuję...,

zaraz się dowiem i odpowiem...,

zaraz sprawdzę...,

zapytam się i do jutra odpowiem...,

Kolejną radą jest używanie komunikatów, które 
sprawią, że klient usłyszy, że całą uwagę sku-
piamy właśnie na nim. Wszyscy mamy tenden-
cję dbania o własne „ego” i dlatego używamy 
najczęściej języka egocentrycznego, również 
wolimy mówić, niż słuchać, prosty przykład:

Język egocentryczny - skupiony na „ja”: 

przedstawię, objaśnię, sądzę, powiedziałem.

Język skupiony na kliencie:

„Zaraz Pan zobaczy, zaraz Pan się dowie, co 
Pan sądzi o tej propozycji?”

mgr farm. Grzegorz Maćczak
Farmaceuta, mediator 

Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji 
i obsługi pacjenta. 
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mgr farm. Grzegorz 
Maćczak

Przeważnie bardziej boimy się utraty go-
tówki, kluczyków samochodowych niż 
straty etui z dokumentami. Za nami wa-

kacje, czas który sprzyjał roztargnieniu, ale 
również nasileniu aktywności przestępców, 
w tym również złodziei tożsamości. Ważne, 
aby teraz po powrocie z letniego odpoczynku 
szczególnie uważać na swoje dokumenty tożsa-
mości oraz dokumenty, które podpisujemy.

Szczególnie istotne jest dokładne niszczenie 
wszelkich dokumentów (faktury, rachunki, re-
zerwacje), na których widnieją dane, często 
z „próbką” naszego podpisu. Częstym błędem 
jest zostawianie swojego dowodu osobiste-
go w chwilowy zastaw za korzystanie z danej 
usługi. Najprostsza zasada mówi, żeby swoje 
dokumenty mieć zawsze w zasięgu wzroku, 
pozostawienie ich bez takiej ochrony daje moż-
liwość spokojnego wykonania kopii, skanu, 
a nawet próby przerobienia samego dokumentu 
lub próby posłużenia się naszym dokumentem. 
Posługiwanie się dokumentem innej osoby (art. 
275 Kodeksu karnego) jest przestępstwem:

§ 1. Kto posługuje się dokumentem stwierdza-
jącym tożsamość innej osoby albo jej prawa 
majątkowe lub dokument taki kradnie lub go 
przywłaszcza, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2.

Przy zawieraniu umów, kiedy to potrzebne są 
kserokopie naszego dowodu osobistego (np. na 
usługi telekomunikacyjne), warto na sporzą-
dzonym ksero zamieścić poniższą informację:

„Kopia dowodu osobistego została wykonana 
(data) tylko i wyłącznie celu podpisania umo-
wy na usługi telekomunikacyjne z  (operato-
rem, numer telefonu, numer umowy)”.

Oczywiście powyższa czynność nie zapewnia 
100% bezpieczeństwa, ponieważ wystarczy 
taką kopię zeskanować, w programie grafi cz-
nym wyczyścić w/w zapiski i jeszcze raz wy-
drukować. W takiej sytuacji analogicznie jak 
przy kradzieży samochodu, przestępca wybie-
rze łatwiejszą ofi arę. Ważne uwagi praktyczne 
dotyczą tego, aby nie nosić wszystkich doku-
mentów przy sobie jeśli nie ma takiej potrzeby. 
Zawsze warto rozłożyć i oddzielić gotówkę, 
dokumenty i inne cenne przedmioty tak, żeby 
nie były w jednym miejscu. Pamiętajmy rów-
nież o naszej tożsamości w sieci. Jeśli w czasie 
wakacji nie korzystamy ze swojego komputera 
(z aktualnym oprogramowaniem antywiruso-
wym i inną ochroną) zawsze należy się wylogo-
wać przy przeglądaniu poczty, serwisów spo-
łecznościowych. Obecne smartfony zastępują 
komputery, warto pomyśleć również o ochronie 
dla naszych przenośnych interaktywnych cen-
trów. Producenci często dodają przy zakupie li-
cencji na antywirusowe oprogramowanie moż-
liwość zakupu w obniżonej cenie lub gratisowo 
program do ochrony smartfona. Przy korzysta-
niu w sieci z domen, gdzie mamy możliwość 
edycji ustawień i weryfi kacji poziomu ochrony, 
dobrze jest zmienić ustawienia z włączeniem 
powiadomienia na nasz telefon podczas pró-
by zmiany danych lub nieudanego logowania. 
Mimo różnych apeli, bardzo często, zwłaszcza 
osoby starsze na swoich kartach kredytowych 
zapisują numery PIN, jest to zaproszenie dla 
każdego złodzieja. Nie twórzmy również „ścią-
gi” w postaci kartki ze wszystkimi swoimi da-
nymi: NIP, PESEL, numer konta. Jest to goto-
wy „zestaw” dla specjalistów w swoim fachu; 
z karty kredytowej można uzyskać imię i na-
zwisko. Resztę danych można znaleźć na mod-
nych portalach - nasza-klasa, facebook, wystar-
czy jedynie zdobyć nazwisko panieńskie mamy 
ofi ary i oto prosty sposób na przejście przez 
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system weryfi kacji naszego banku. Pamiętajmy 
o tym, że w tej chwili, aby uruchomić linię kre-
dytową nie trzeba w ogóle osobiście zjawić się 
w placówce banku!

Najlepiej posiadać tylko jedną kartę kredyto-
wą, pochodzącą z banku, w którym prowadzi-
my swój rachunek, wtedy przy okazji operacji 
na rachunku, niejako za jednym razem mamy 
wgląd na operacje na karcie. 

Nigdy nie należy podawać w czasie nieautory-
zowanych rozmów telefonicznych wtedy, kiedy 
ktoś do nas dzwoni i pyta o uzupełnienie da-
nych w systemie numerów PESEL i NIP. Insty-
tucje i banki nie proszą o takie dane w czasie 
rozmów telefonicznych, również nie wysyłamy 
w odpowiedzi na maile w/w informacji. Jest to 
próba wyłudzenia danych przez osoby podszy-
wające się pod znane nam instytucje. Zdarza 
się, że przestępcy potrafi ą stworzyć witryny in-
ternetowe do złudzenia przypominające strony 
banków. Zawsze czytajmy o polityce prywat-
ności i zabezpieczeniach, zwracajmy uwagę na 
specjalne certyfi katy.

Przeglądanie wyciągów z operacji przy użyciu 
karty kredytowej i wyciągu bankowego pod 
kątem wszelkich błędów i nieautoryzowanych 
zakupów powinno stać się nawykiem.

Powyższy mail jest próbą phishingu, czy-
li wyłudzenia danych do konta na portalu 
Allegro poprzez dobrowolne ich podanie przez 
posiadacza w zwrotnym mailu.

„Aby zwiększyć bezpieczeństwo konta nale-
ży przejść do strony łudząco przypominającej 
stronę logowania Allegro, na której ofi ara ata-
ku proszona jest o podanie danych logowania 
do konta Allegro oraz hasło do skrzynki pocz-
towej powiązanej z tym kontem. Dane podane 
na spreparowanej stronie trafi ają do oszustów, 
którzy posiadając takie dane mają szerokie 
pole do popisu. Warto, więc mieć się na bacz-
ności. Kaspersky Lab podkreśla, że wiadomość 
i formularz zostały przygotowane na tyle sta-
rannie, że mogą oszukać nie tylko niedoświad-
czonych użytkowników.”

Należy usuwać podejrzane wiadomości e-mail, 
nie wolno otwierać załączników otrzymanych 
od nieznanych osób. Warto korzystać z aktu-
alnej przeglądarki internetowej, programów 
antyspyware i oprogramowania typu „zapora 
ogniowa”.

Jak dochodzi do kradzieży tożsamości?

Do większości przypadków kradzieży tożsa-
mości dochodzi w przypadku dokumentów 
w formie papierowej oraz przy wykorzysta-
niu uzyskanych wcześniej danych. Najbar-
dziej narażona na utratę danych osobowych 
jest młodzież, ponieważ najrzadziej kontrolu-
je swoje wydatki i operacje bankowe. Gene-
ralnie niska świadomość społeczna na temat 
możliwości utraty swojej tożsamości powo-
duje, że omawiane zagadnienie jest miejscem 
rozwoju dla zorganizowanych grup przestęp-
czych. Pomysłowość ludzka nie ma granic. 
Prasa opisywała sposób, w jaki dochodziło 
do „przekazywania” środków fi nansowych 
oszustowi: „Przestępca pozyskał dane do lo-
gowania do systemu bankowości internetowej 
(bank stosuje stałe hasło i login), a następ-
nie podmienił numery rachunków odbiorców 
zdefi niowanych na swój numer konta. Było to 
możliwe, bo bank nie wymagał potwierdza-
nia takiej operacji kodem autoryzacyjnym 
ze zdrapki lub SMS. Nieświadomy niczego 
przedsiębiorca nadal realizował przelewy, 
w rzeczywistości wysyłając pieniądze zło-
dziejowi. Dopiero po jakimś czasie zoriento-
wał się, że pieniądze nie dotarły do prawidło-
wych odbiorców.”
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Inny, podobny mechanizm: „Jednym z mecha-
nizmów zgłaszanych przez poszkodowanych 
procederem jest gromadzenie podstawowych 
danych osobowych, adresów, numerów dowo-
dów tożsamości w ramach procesu rzekomej 
rekrutacji do pracy „w domu”.

Potencjalnie nieuczciwi/fałszywi pracodawcy 
wymagają podania tych informacji i dokonania 
przelewu drobnej kwoty (np. 1 zł) na wskazany 
przez nich rachunek bankowy. Tym sposobem na 
podstawie wyłudzonych danych osobowych pró-
bują założyć rachunki bankowe bądź pozyskać 
kredyty, a w niektórych przypadkach jako me-
chanizm weryfi kacji tożsamości wykorzystywa-
ne są przez banki właśnie przelewy pochodzące 
z innego rachunku bankowego danej osoby.”

Średnia kwota próby wyłudzenia dla całego 
kraju wyniosła 27,9 tys. zł. Najniższy poziom 
zanotowano w woj. warmińsko-mazurskim (13 
tys. zł), a najwyższy w małopolskim i podkar-
packim (odpowiednio 46,1 tys. oraz 55,4 tys. 
zł). Największą jednostkową kwotą była próba 
wyłudzenia 4 mln zł (woj. lubuskie). 

Jak należy się prawidłowo zachować jeśli 
stwierdzimy zaginięcie lub kradzież doku-
mentu tożsamości?

Dokument taki należy zastrzec w „Systemie 
Dokumenty Zastrzeżone” w swoim banku lub 
innym, nawet jeśli nie jesteśmy klientami tego 
banku. Zastrzeżenie należy zgłosić osobiście, 
dotyczy to również osób, które nie miały ni-
gdy konta bankowego i nie korzystały z usług 
i produktów bankowych. Skradziony lub zagu-
biony dokument, zastrzeżony w jednym banku, 
poprzez centralny system natychmiast trafi a do 
wszystkich innych banków oraz do fi rm i insty-
tucji uczestniczących w tym systemie. Zaginię-
cie dokumentów następnie należy zgłosić na 
Policję, jeśli zostały skradzione lub mamy takie 
podejrzenie oraz zawiadomić najbliższy organ 
gminy lub placówkę konsularną celem wyro-
bienia nowego dokumentu.

Poniżej przedstawiona została lista Banków 
przyjmujących zastrzeżenia od osób niebędą-
cych ich klientami:

• Bank Gospodarki Żywnościowej SA 
 (www.bgz.pl) 

• Bank Pocztowy SA (www.pocztowy.pl) 

• Bank Polskiej Spółdzielczości SA 
 (www.bankbps.pl) 

• Deutsche Bank PBC SA 
 (www.deutsche-bank-pbc.pl) 

• Eurobank (www.eurobank.pl)

• Invest Bank SA (www.investbank.pl) 

• Krakowski Bank Spółdzielczy 
 (www.kbsbank.com .pl)

• Meritum Bank SA (www.meritumbank.pl) 

• Nordea Bank Polska SA (www.nordea.pl) 

• Santander Consumer Bank SA 
 (www.santanderconsumer.pl) 

• SGB-Bank S.A. (www.sgbbank.com.pl) 

• Bank Gospodarstwa Krajowego 
 (www.bgk.com.pl) 

• Bank Zachodni WBK SA (www.bzwbk.pl) 

• Getin Bank (www.getinbank.pl) 

• Societe Generale SA (www.sgcib.com)

W momencie oddania artykułu do druku w „Syste-
mie Dokumenty Zastrzeżone” zostało zastrzeżonych 
1 335 242 dokumentów tożsamości. W I kwartale 
br. w systemie Polacy zastrzegli 27,3 tysiąca utra-
conych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 
trzech miesięcy 2 088 razy próbowano wyłudzić 
kredyty na łączną kwotę aż 134,9 miliona złotych 
- wynika z 17. edycji Raportu InfoDOK, przygo-
towywanego przez Związek Banków Polskich.

Zastrzegać należy wszystkie najważniejsze 
dokumenty potwierdzające tożsamość: do-
wód osobisty, paszport, prawo jazdy, ksią-
żeczka wojskowa, książeczka żeglarska, do-
wód rejestracyjny, karta pobytu. 
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Niewiele osób jest świadomych częstotliwo-
ści dokonywanych fałszerstw oraz sytuacji 
im sprzyjających. Począwszy od podrabiania 
dokumentów tożsamości, zobowiązań handlo-
wych, dokumentów przenoszących tytuł wła-
sności do nieruchomości, czeków, weksli, ak-
tów notarialnych, testamentów, a skończywszy, 
w mniejszym stopniu, na fałszowaniu ksiąg ra-
chunkowych i innych pism. Pomimo, iż powyż-
sze przestępstwa są bardzo poważnie i surowo 
traktowane przez prawo, stale wzrasta często-
tliwość fałszowania dokumentów. 

Podrabianie dokumentów (artykuł 270)

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia 
lub przerabia dokument lub takiego dokumentu 
jako autentycznego używa, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia albo pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełni blan-
kiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgod-
niez wolą podpisanego i na jego szkodę, albo 
takiego dokumentu używa.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa 
określonego w § 1., podlega grzywnie, karze 
ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 270 par. 1 - 3 

Rok Liczba postępowań 
wszczętych

Liczba przestępstw 
stwierdzonych

2013 17579 30321
2012 17148 29588
2011 15888 36025

W przeważającej większości (około 75%) fał-
szerstwa mają charakter czynów kryminal-
nych, polegających na fałszowaniu dokumen-
tów, w mniejszym zaś zakresie na fałszowaniu 
polskich i zagranicznych środków płatniczych 
i papierów wartościowych. Fałszerstwa do-
kumentów to przede wszystkim przestępstwa 
ich podrabiania (około 70%) i poświadczania 
nieprawdy. Postarajmy się zrozumieć zasady, 
na których opiera się fałszerz w trakcie swojej 
pracy. Zapewne zaczyna od prób kopiowania 
zapisu tak, by zbliżyć się mniej lub bardziej ści-
śle do oryginału. Gdy tylko oderwie wzrok od 

tekstu oryginalnego, pismo zaczyna nabierać 
indywidualnych cech fałszerza. Jest to czyn-
ność nieświadoma. Fałszerz skupia uwagę 
na tym, co pisze, a nie w jaki robi to sposób. 
Imitowanie podpisów jest zwykle bardzo pra-
cochłonne i żmudne, dlatego są one zdecydo-
wanie niepodobne do naturalnego podpisu, 
który zazwyczaj jest napisany w prosty spo-
sób. Fałszywe podpisy ukazują częste przerwy, 
nieprawidłowości w nacisku i rozmieszczeniu 
środka kryjącego. Nierzadko fałszerz stara się 
nanieść w swojej pracy retusz niektórych litery 
po ukończeniu kreślenia. Badanie mikroskopo-
we wydobywa wszystkie te zmienne i dostar-
cza dowodów. Każdy powinien strzec swojego 
podpisu. Wielu podpisujących się nieczytelnie 
uważa, że w ten sposób nikt nie będzie w stanie 
ich rozszyfrować, a także podrobić ich podpisu. 
Niestety prawdą jest, że najłatwiejszym pod-
pisem do podrobienia jest właśnie podpis nie-
czytelny. Najlepszym rozwiązaniem jest opra-
cowany, zwyczajny, wyraźny i czytelny podpis, 
najlepiej nakreślony szybkim tempem.

Ogólnie uważa się, że jedną z najlepszych metod 
zapobiegania fałszerstwu jest umiejętne zapisanie 
swojego imienia i nazwiska jednym ruchem, bez 
odrywania pióra tak, by wszystkie litery były ze 
sobą połączone. Kombinacje łączenia małych li-
ter z dużymi i zawsze ten sam styl pisma są bez-
cenne dla grafologa. Nasze pismo, głównie pod-
pis, musi być charakterystycznym znakiem, musi 
mieć własny styl i cechy typowe tylko dla nas. 

Korzystając z właściwych metod, programów 
i sprzętu można udowodnić fałszerstwo. Naj-
częstszą metodą podrabiania jest metoda „na 
szybę”, można również odwzorować cudzy 
podpis z pamięci lub posługując się w cza-
sie fałszerstwa wzorem podpisu, który będzie 
podrobiony. Najtrudniej podrobić podpis, który 
składa się z pełnego imienia lub imion oraz na-
zwiska autora. Podpisy składające się jedynie 
ze skróconej parafy nie powinny być stosowa-
ne, zwłaszcza na istotnych dokumentach.

Pismo każdego człowieka jest indywidualne. 
Jeśli mamy do czynienia z dwoma takimi samy-
mi podpisami, które są identyczne to możemy 
mieć pewność, że jeden z nich jest sfałszowa-
ny. Nawet dwa podpisy tej samej osoby nie są 
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nigdy identyczne, natomiast zawarte są w nich 
nawyki grafomotoryczne są przedmiotem ana-
lizy. (Załączone badania pomiarowe).

Podrabiane pismo najczęściej nie jest spójne 
i wygląda na kreślone w sposób nienaturalny. 
Pozbawione jest cech indywidualnych autora, 
inne jest tempo pisania oraz nacisk, co między 
innymi pozwala na zidentyfi kowanie fałszerza.

Kryminolodzy mówią, że nie ma przestępstwa 
doskonałego. Aby podrobić czyjeś pismo, nie-
zbędna jest umiejętność skupienia się na detalach, 
te same tempo kreślenia, nacisk. Nikt z nas nie po-
siada takich zdolności naśladowczych i koordy-
nacji aby oddać te wszystkie wspomniane cechy. 
Fachowiec skupia się na charakterystycznych ce-
chach pisma, np. motorycznych, do których zali-
czamy tempo pisania, impuls oraz nacisk. Im-
puls może być literowy, wtedy każda litera pisana 
jest oddzielnie. W impulsie sylabowym dominuje 
kilka liter łączonych razem, natomiast w piśmie 
szybkim i wyrobionym autor potrafi  nawet bez 
odrywania ręki od kartki napisać pełne wyrazy - 
mówimy wtedy o impulsie wyrazowym. Przecięt-
ny fałszerz największą uwagę zwraca na budowę 
znaków, pomija natomiast opisane wcześniej ce-
chy motoryczne. Pismo z reguły nie zmienia się 
po osiągnięciu dojrzałości aż do momentu staro-
ści lub też w związku z chorobą lub kalectwem.

Ciekawym zjawiskiem jest skrócenie podpisu 
autora bardzo często do nieczytelnej, krótkiej 
parafy w momencie równoczesnego użycia 
pieczątki imiennej, która niestety nie daje gwa-
rancji bezpieczeństwa i z reguły nie jest prze-
szkodą dla fałszerza. Dzieje się tak ponieważ 
pieczęć imienna (kolorowa) stwarza wrażenie 
autentyczności dokumentu.

1. Warto posługiwać się podpisem złożonym 
z pełnego imienia (imion) oraz nazwiska 
(nazwisk).

2. Podpis powinien być wyrobiony, stały bez 
grafi cznych odchyleń, najlepiej kreślony 
szybkim tempem.

3. Najbezpieczniej wypracować podpis kre-
ślony impulsem wyrazowym o zmiennym 
nacisku w obrębie długości zapisu.

Poniżej zamieszczone zostało opracowanie ba-
dania pomiarowego, w którym analizowana dwa 
podpisy tej samej osoby uzyskane w odmiennych 
warunkach. Jak widzimy podpisy, mimo że pocho-
dzą od jednego autora nie są w 100% takie same. 
Zgodność grafotypów na poziomie 83,13 ± 2%. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRAFOTYP wersja 1.0.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki PRÓBKI A  Wyniki PRÓBKI B
Dł. boków Powierzchnie Dł. boków Powierzchnie 
La1 = 14,39 Fa1 = 953,57 Lb1 = 14,06 Fb1 = 920,48
La2 = 22,37 Fa2 = -382,28 Lb2 = 17,25 Fb2 = -307,47
La3 = 18,68 Fa3 = 1649,99 Lb3 = 14,24 Fb3 = 1189,91
La4 = 13,68 Fa4 = 1147,86 Lb4 = 17,49 Fb4 = 1451,73
La5 = 15,35 Fa5 = 1125,29 Lb5 = 8,8 Fb5 = 535,24
La6 = 9,99 Fa6 = 405,69 Lb6 = 8,44 Fb6 = 492,42
La7 = 9,55 Fa7 = 761,85 Lb7 = 10,57 Fb7 = 822,14
La8 = 11,16 Fa8 = 962,85 Lb8 = 17,49 Fb8 = 1378,28
La9 = 27,02 Fa9 = 1318,63 Lb9 = 26,98 Fb9 = 1573,7
La10 = 22,76 Fa10 = 1426,38 Lb10 = 17,83 Fb10 = 238,5
La11 = 18,86 Fa11 = 1170,82 Lb11 = 25,61 Fb11 = 2030,08
La12 = 18,29 Fa12 = -1780,61 Lb12 = 26,16 Fb12 = -2381,21
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La13 = 18,83 Fa13 = -1838,29 Lb13 = 15,12 Fb13 = -1350,68
La14 = 12,05 Fa14 = -1173,82 Lb14 = 14,43 Fb14 = -1175,27
La15 = 15,5 Fa15 = -1616,75 Lb15 = 17,02 Fb15 = -1635,35
La16 = 18,38 Fa16 = -1845,16 Lb16 = 16,63 Fb16 = -1571,87
La17 = 12,45 Fa17 = -1008,38 Lb17 = 7,62 Fb17 = -588,12
La18 = 12 Fa18 = -1286,61 Lb18 = 17,31 Fb18 = -1716,77
La19 = 12,71 Fa19 = -1357,45 Lb19 = 7,64 Fb19 = -729,35
La20 = 12,13 Fa20 = -410,14 Lb20 = 10,56 Fb20 = -164,99
La21 = 12,85 Fa21 = -789,64 Lb21 = 14,01 Fb21 = -916,71
La22 = 8,95 Fa22 = -794,8 Lb22 = 10,78 Fb22 = -1029,82
La23 = 12,19 Fa23 = -750,24 Lb23 = 7,95 Fb23 = -343,97
La24 = 10,96 Fa24 = 241,83 Lb24 = 12,69 Fb24 = 376,57
La25 = 13,99 Fa25 = 316,79 Lb25 = 11,58 Fb25 = 386,28
La26 = 13 Fa26 = 913 Lb26 = 6 Fb26 = 436
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣLa = 387,9 |ΣFa| = 2639,46 ΣLb = 374,79 |ΣFb| = 2079,62
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Współczynniki kształtu: Wka=1,75 Wkb=1,48
Zgodność współczynników kształtu: 84,57 ± 1,5%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proporcje wielkości: Pwa = 0,95 Pwb = 0,93
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wartości grafotypów: Ga = 1,66 Gb = 1,38
Zgodność grafotypów: 83,13 ± 2%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolejna analiza to porównanie dwóch podpisów tego samego autora. Podpisy te kreślone są szyb-
kim tempem z impulsem wyrazowym, posiadają wyrobiony charakter. Wszystko to powoduje, że 
trudne będzie je podrobić.

mgr farm. Grzegorz Maćczak
Farmaceuta biegły z zakresu 

badania pisma i dokumentów
grzegorz_macczak@wp.pl
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Od 18 września 2014r. WAŻNE ZMIANY 
w sposobie wystawiania recept na 
leki odurzające i psychotropowe. 

Dz.U.2014.1172 - Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie środków 
odurzających, substancji psychotropowych, 
prekursorów kategorii 1 i preparatów zawie-
rających te środki lub substancje.

Co nowego wprowadzają zmiany:

1 - dodatkową możliwość wyrażania su-
marycznej ilości leku odurzającego lub 
psychotropowego poprzez wpisanie ilości 
jednostek dawkowania oraz dawki tych 
jednostek, a więc już nie trzeba się męczyć 
i obliczać sumy substancji leczniczej, a wy-
starczy wpisać tylko słownie np. dwadzieścia 
tabletek po dziesięć miligramów;

Proszę zwrócić uwagę, że ułatwienie wy-
rażania słownie sumarycznej ilości leku 
zawsze musi być ZAWSZE I W CAŁOŚCI 
ZAPISANE SŁOWNIE, czyli np. jeden 
gram lub dziesięć tabletek po sto miligra-
mów. Błędem są jakiekolwiek odstępstwa 
i zapisywanie skrótem lub tylko częściowo 
słownie np. jeden g lub sto mg czy 100 mi-
ligramów. 

2 - możliwość wypisani ilości leku odurzają-
cego i psychotropowego na 90 dniowe sto-
sowanie;

3 - możliwość rozpisania 90-cio dniowego 
stosowania leków odurzających i psychotro-
powych na 2 lub 3 recepty obejmujące kolej-
ne okresy stosowania;

4 - całkowicie zrezygnowano z dodatkowej 
konieczności opisywania przekroczonej 
dawki w jakikolwiek sposób, czyli konkret-
nie usunięto zapis o dodatkowym wykrzyk-
niku, zapisywaniem jej słownie oraz umiesz-
czeniem czytelnego podpisu i pieczęci, czyli 
przy przekraczaniu dawki nie ma już żadne-
go obowiązku jakichkolwiek dodatkowych 
adnotacji;

5 - Jeżeli ze wskazanego sposobu dawko-
wania nie można obliczyć sumarycznej ilo-
ści przepisanych środków odurzających lub 
substancji psychotropowych, osoba wyda-
jąca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze 
opakowania refundowane, a w przypadku 
leków niepodlegających refundacji - dwa 
najmniejsze opakowania dopuszczone do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

Sens wprowadzenia tego zapisu był taki, 
by lekarz mógł wypisać na recepcie daw-
kowanie typu: 1 tabl. w razie bólu lub sto-
sować doraźnie, jednak bez potwierdzenia 
tej interpretacji przez Ministerstwo Zdro-
wia na co czekamy zapis uniemożliwia wy-
dawanie więcej niż dwóch opakowań leku 
gdy z dawkowania nie wynika sumaryczna 
ilość leku, a sumaryczna ilość może wyni-
kać tylko w przypadku podania dodatko-
wo okresu stosowania, czego żaden lekarz 
nie robi, czyli: 1 tabl. 2 razy dziennie przez 
30 dni (1 x 2 x 30).

6 - recepty, na których przepisano preparaty 
zawierające środki odurzające grupy I-N lub 
substancje psychotropowe grupy II-P, mogą 
być realizowane nie 14, a 30 dni od daty ich 
wystawienia.

dr n. farm. Stanisław
Piechula



www.katowice.oia.pl 47APOTHECARIUS nr 42/2014

LEXPHARMA - www.prawo.farmacja.pl

SZCZEGÓŁY: 

Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 29 lip-
ca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 124) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
11 września 2006 r. w sprawie środków odurza-
jących, substancji psychotropowych, prekurso-
rów kategorii 1 i preparatów zawierających te 
środki lub substancje (Dz. U. Nr 169, poz. 1216 
oraz z 2011 r. Nr 10, poz. 55) wprowadza się 
następujące zmiany:

NOWY ZAPIS:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Recepta wystawiona na preparaty zawiera-
jące środki odurzające lub substancje psycho-
tropowe zawiera, oprócz danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 45 
ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty, sumarycz-
ną ilość środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość 
środka odurzającego lub substancji psycho-
tropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości 
jednostek dawkowania oraz wielkości dawki.;

STARY ZAPIS:

§ 6. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawie-
rające środki odurzające lub substancje psycho-
tropowe zawiera oprócz danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty również ilość środka odurza-
jącego lub substancji psychotropowej wyrażo-
ną dodatkowo słownie.

�  �
Zmieniono cały § 7.

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

NOWY ZAPIS

§ 7. 1. Recepta wystawiona na preparaty za-
wierające środki odurzające grupy I-N oraz 

substancje psychotropowe grupy II-P może 
dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, 
która nie przekracza zapotrzebowania pa-
cjenta na maksymalnie 90 dni stosowania.

STARY ZAPIS

§ 7. 1. Recepta wystawiona na preparaty zawie-
rające środki odurzające grupy I-N oraz sub-
stancje psychotropowe grupy II-P, z zastrzeże-
niem ust. 2, może dotyczyć takiej ilości środka 
lub substancji, która nie przekracza zapotrzebo-
wania pacjenta na miesięczną kurację.

�  �
NOWY ZAPIS:

2. Na preparaty zawierające środki odurza-
jące grupy I-N oraz substancje psychotropo-
we grupy II-P można wystawić do 3 recept 
na następujące po sobie okresy stosowania 
nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.

�  �
STARY ZAPIS, który zostaje całkowicie usu-
nięty poprzez zastąpienie go powyższą nume-
racją:

2. Jeżeli przepisana dawka jednorazowa lub 
dobowa leku zawierającego w swoim składzie 
środki odurzające grupy I-N lub substancje 
psychotropowe grupy II-P przekracza dawkę 
maksymalną określoną w Farmakopei Europej-
skiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej 
farmakopei uznawanej w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej albo w Charakterysty-
ce Produktu Leczniczego, a także w przypadku, 
gdy dawki maksymalnej nie określa Farmako-
pea Europejska, Farmakopea Polska lub odpo-
wiednia farmakopea uznawana w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej albo Charak-
terystyka Produktu Leczniczego, osoba wysta-
wiająca receptę zobowiązana jest obok przepi-
sanej dawki postawić wykrzyknik i zapisać ją 
słownie oraz umieścić swój czytelny podpis 
i pieczęć.

�  �
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NOWY ZAPIS:

3. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, po-
daje się sposób dawkowania przepisanych 
środków odurzających lub substancji psy-
chotropowych.

STARY ZAPIS:

3. Na receptach, o których mowa w ust. 1 i 2, 
musi być podany szczegółowy sposób dawko-
wania przepisanych produktów leczniczych.

TYLKO zmiana wskazanych ustępów.

�  �
NOWY ZAPIS:

4. Jeżeli ze wskazanego przez osobę wysta-
wiającą receptę sposobu dawkowania nie 
można obliczyć sumarycznej ilości przepisa-
nych środków odurzających lub substancji 
psychotropowych, osoba wydająca przyj-
muje, że są to dwa najmniejsze opakowa-
nia określone w wykazie określonym w ob-
wieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 
1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. 
zm.), a w przypadku leków niepodlegających 
refundacji - dwa najmniejsze opakowania 
dopuszczone do obrotu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

Problemy związane z tym zapisem wyjaśniono 
na wstępie.

�  �
NOWY ZAPIS:

5. Recepty wystawione na preparaty zawie-
rające środki odurzające grupy I-N lub sub-
stancje psychotropowe grupy II-P, przezna-
czone do stosowania wyłącznie u zwierząt, 
mogą dotyczyć tylko takiej ilości środka 
lub substancji, która nie przekracza 5-krot-
nej jednorazowej dawki stosowanej u zwie-
rzęcia.

STARY ZAPIS:

4. Recepty wystawione na preparaty zawiera-
jące środki odurzające grupy I-N lub substan-
cje psychotropowe grupy II-P, przeznaczone do 
stosowania wyłącznie u zwierząt, mogą doty-
czyć tylko takiej ilości środka lub substancji, 
która nie przekracza 5-krotnej jednorazowej 
dawki stosowanej dla zwierzęcia.

ZMIANA dotyczy tylko numeracji

�  �
NOWY ZAPIS:

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Recepty, na których przepisano prepara-
ty zawierające środki odurzające grupy I-N 
lub substancje psychotropowe grupy II-P, są 
realizowane nie później niż w ciągu 30 dni 
od daty ich wystawienia, z uwzględnieniem 
ust. 2.”.

STARY ZAPIS:

1. Recepty, na których przepisano preparaty 
zawierające środki odurzające grupy I-N lub 
substancje psychotropowe grupy II-P, są reali-
zowane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
ich wystawienia, z uwzględnieniem ust. 2.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia.

CZYLI OD 18 września 2014r.

Z poważaniem
dr farm. Stanisław Piechula

piechula.stanislaw@farmaceuta.plpiechula.stanislaw@farmac
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Od 4 października wchodzi drugie rozpo-
rządzenie antykolejkowe zmieniające 
rozporządzenie w sprawie recept lekar-

skich - DU-2014-1239.

Omówienie zmian:

§ 8. 1.3) podając na recepcie sposób dawkowa-
nia - ilość leku, środka spożywczego specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 
medycznego niezbędną pacjentowi do maksy-
malnie 120-dniowego okresu stosowania wyli-
czonego na podstawie określonego na recepcie 
sposobu dawkowania.

CZYLI 90 dniowy okres stosowania zamie-
niono na 120 dniowy okres stosowania

§8.1.2) Na jednej recepcie można przepisać po-
dwójną ilość leku recepturowego, ustaloną na 
podstawie przepisów określających leki, które 
mogą być traktowane jako surowce farmaceu-
tyczne stosowane przy sporządzeniu leków re-
cepturowych.

CZYLI na jednej recepcie można przepisać 
podwójną ilość leku recepturowego, a nie po-
jedynczą jak dotychczas.

§ 8.1.2a) W przypadku recept, o których mowa 
w ust. 2, na maści, kremy, mazidła, pasty albo 
żele do stosowania na skórę, można przepisać 
dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, 
ustaloną na podstawie przepisów określających 
leki, które mogą być traktowane jako surowce 
farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu 
leków recepturowych.

CZYLI w/w postacie leku recepturowego moż-
na przepisać w 10-cio krotnej ilość na jednej 
recepcie a nie w pojedynczej jak dotychczas.

§ 8.3. Osoba uprawniona może wystawić:

1) do 12 recept na następujące po sobie okre-
sy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 
dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej 
recepcie nie można przepisać leku, środka spo-
żywczego specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, wyrobu medycznego na więcej niż 
120 dni stosowania;

CZYLI lekarz może rozpisać do 12 recept 
na 360 dni stosowania z tym , że na jednej 
recepcie nie może być więcej niż na 120 dni, 
a nie jak dotychczas do 3 recept na suma-
ryczny okres 90 dni.

2) w przypadku recept na środki antykoncep-
cyjne - do 6 recept na następujące po sobie 
okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 
6-miesięcznego stosowania;

CZYLI ilość recept na środki antykoncep-
cyjne nie ulega zmianie.

NIESTETY znowu nie określono ile może 
być na jednej recepcie jak w punkcie 1) więc 
należy przyjąć, że aptekę interesuje by na 
jednej recepcie nie było więcej niż na 5 mie-
sięcy stosowania, gdyż powinna być wysta-
wiona przynajmniej jeszcze jedna recepta 
z jednym opakowaniem.

3) w przypadku recept, o których mowa w ust. 
2a - do 16 recept niezbędnych pacjentowi do 
maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu 
stosowania.

CZYLI dziesięciokrotną ilość leku recep-
turowego będącą w sumie na maksymalnie 
120-dniowy okres stosowania lekarz może 
rozpisać wystawiając do 16 recept.

dr n. farm. Stanisław
Piechula
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NIESTETY znowu nie określono ile 
może być na jednej recepcie jak 
w punkcie 1) więc należy przyjąć, 
że aptekę interesuje by na jed-
nej recepcie nie było więcej niż 
dziewięciokrotna ilość leku recep-
turowego, gdyż powinna być wy-
stawiona przynajmniej jedna recepta z tą 
jedną ilością.

§18.1.3) w ilości przeznaczonej do maksymal-
nie 120-dniowego stosowania wyliczonego na 
podstawie podanego na recepcie sposobu daw-
kowania.

TO TYLKO KONSEKWENCJA zmiany 90 
dni stosowania na 120 dni.

§18.2. Jeżeli na recepcie podano sposób daw-
kowania, a ilość leku wydanego zgodnie z ust. 
1 pkt 1 przekraczałaby ilość leku przeznaczo-
ną do 120-dniowego stosowania, lek wydaje 
się w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości 
określonej na recepcie, chyba że należy wydać 
jedno najmniejsze opakowanie leku określo-
ne w wykazie refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego, wyrobów medycznych.

TO TYLKO KONSEKWENCJA zmiany 90 
dni stosowania na 120 dni.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia.

CZYLI wchodzi od 4 października 2014r.

Źródło informacji:
www.prawo.farmacja.pl/wpisy2-act-more-id-461.html

Z poważaniem
dr farm. Stanisław Piechula

piechula.stanislaw@farmaceuta.pl
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OPINIA PRAWNA

Zwracam uwagę, że w internecie jest co-
raz więcej nierzetelnych portali, które 
mają na celu ściągnięcie opłat za różne 

- mniej lub bardziej wirtualne i nieprzydatne 
usługi lub prezentacje na portalach.

Ocena portalu "RZETELNE APTEKI" doko-
nana jest bez przejścia procedury rejestracji, 
gdyż wtedy zawarłbym umowę, a tego nie 
chcę zrobić.

Portal nomen omen Rzetelna Apteka niewiele 
lub nic nie oferuje, ale jest tak skonstruowany, 
że właściwie nieświadomie można zawrzeć 
umowę o korzystanie z niego i być zmuszonym 
do wnoszenia opłat.

Ocena regulaminu:

Zwracam uwagę, ze zgodnie z defi nicją w re-
gulaminie, Państwo są użytkownikiem profe-
sjonalnym jako apteka, bez względu na formę 
prawną. Przedsiębiorca, jako podmiot profesjo-
nalny praktycznie nie podlega żadnej ochronie, 
udowodnienie oszustwa lub działania na szko-
dę jest bardzo trudne. Chronieni są tylko konsu-
menci - użytkownicy indywidualni.

W § 1 p. 5 zamieszczono zapis, że zawarcie 
umowy (poprzez kliknięcie) oznacza akcepta-
cję regulaminu - nie ma znaczenia, czy go Pań-
stwo przeczytali, czy nie.

Z regulaminu § 3 nie wynika, jaki jest tryb za-
warcia umowy, a nie mogę tego sprawdzić em-
pirycznie.

Z informacji użytkownika wynika, że:

Użytkownik Indywidualny korzystający z za-
sobów Serwisu w chwili wyświetlenia jego 

pierwszego okna lub strony, zawiera z Opera-
torem Umowę o świadczenie Usługi Ogólnego 
Dostępu, na warunkach ustanowionych posta-
nowieniami Regulaminu.

Dla zawarcia Umowy o świadczenie Usługi 
Ogólnego Dostępu nie wymaga się Rejestracji, 
ani logowania. Generalnie zapisy regulaminu 
są oczywiście korzystne dla operatora.

Proszę o uważne korzystanie z wszelkich ofert 
internetowych, aby nie zostać zmuszonym do 
ponoszenia kosztów korzystania z różnych wi-
tryn niekoniecznie Państwu potrzebnych.

W kwestii oceny, czy prowadzenie tego portalu 
nie narusza art. 94a prawa farmaceutycznego 
(zakaz reklamy aptek) zwrócimy się do WIF 
o zajęcie stanowiska.

Z poważaniem
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Krystian Szulc

mec. Krystian Szulc
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Szanowni Państwo, w związku z dalszy-
mi zgłoszeniami w sprawie ofert fi rmy 
BARPOL z Olkusza w kwestii zakupu 

różnych publikacji przypominam, że prokura-
tura nie znalazła podstaw do ścigania tej fi rmy 
za prowadzoną w taki sposób działalność.

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia przez 
Prokuraturę Rejonową z Olkusza znajduje się 
na stronie:

www.katowice.oia.pl/files_news/news_4345/
files/5658_Prokuratura_Olkusz_umorzenie_
Barpol_2013_08_12.pdf

W trakcie postępowania ustalono, że wysył-
ka następuje często po rozmowie telefonicz-
nej z marketingowcem tej fi rmy. Nie zawsze 
musi być to rozmowa z właścicielem. Zgodnie 
z art. 97 kc. "Osobę czynną w lokalu przed-
siębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania 
publiczności poczytuje się w razie wątpliwo-
ści za umocowaną do dokonywania czynności 
prawnych, które zazwyczaj bywają dokony-
wane z osobami korzystającymi z usług tego 
przedsiębiorstwa." Jest to tak zwane domnie-
manie kompetencji.

Oznacza to, że każdy kto jest w lokalu 
przedsiębiorstwa (aptece) może np.: odebrać 
pocztę, ale też tak, jak dokonuje zamówienia 
przez telefon w hurtowni, nawet nieświado-
mie lub przez nieuwagę, potwierdzić zamó-
wienie w czasie rozmowy z handlowcem tej 
lub innej firmy.

Dla właściciela jest to praktycznie niespraw-
dzalne. Ponadto odbierając przesyłkę osoba 
czynna w lokalu przedsiębiorstwa czyni to 
w imieniu przedsiębiorstwa, nie własnym.

Mając na względzie ustalenia prokuratury 
oraz obowiązujące przepisy zalecam pisemne  
- np.: na tablicy ogłoszeń w aptece - poin-
formowanie pracowników o zakazie potwier-
dzania telefonicznie jakichkolwiek zamó-
wień, a nawet rozmów z oferującymi różne 
usługi lub produkty. Powinno to ograniczyć 
możliwość dokonania potwierdzenia zakupu 
niechcianego towaru lub usługi.

Brak jest prawnych możliwości całkowitego 
zabezpieczenia się przed nagannymi, ale praw-
nie dopuszczalnymi praktykami różnych fi rm 
skierowanych do przedsiębiorców. Prawo chro-
ni tylko konsumentów, którymi przedsiębiorcy 
nie są.

Z poważaniem
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Krystian Szulc

mec. Krystian Szulc
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W dniu 27 sierpnia 2014 r. zapadł wy-
rok Naczelnego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie, sygn. akt II GSK 

1000/13, oddalający skargę złożoną od wyro-
ku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
z dnia 25 stycznia 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 
2463/12, którym WSA utrzymał w mocy de-
cyzję Głównego Inspektora Farmaceutycz-
nego w przedmiocie nakazu zaprzestania 
prowadzenia reklamy apteki w formie pro-
gramu lojalnościowego „Program Opieki 
Farmaceutycznej”.

Wojewódzki Inspektorat przeprowadził kontrolę 
planową apteki ogólnodostępnej, podczas której 
stwierdził, że prowadzi ona działalność niezgod-
ną z art. 94a ust. 1 pr. farm. W trakcie kontro-
li ustalono, że w aptece udostępniane są ulotki 
informujące o uczestnictwie apteki w „Progra-
mie Opieki Farmaceutycznej”, polegającej na 
tym, że pacjent przy dokonywaniu zakupów 
(z wyłączeniem produktów refundowanych) 
w aptece okazując swoją kartę, za pomocą któ-
rej gromadzone są na koncie pacjenta punkty. 
Zgromadzone punkty uprawniają pacjenta do 
zakupu określonych produktów za 1 zł. Podkre-
ślić należy, iż Program Opieki Farmaceutycz-
nej nie jest skoordynowany z opieką lekarską. 

Po przeprowadzonej kontroli Wojewódzki In-
spektor wydał decyzję nakazującą zaprzestania 
organizowania i oferowania programu o cha-
rakterze lojalnościowym. Organ podkreślił, że 
program lojalnościowy jest jednym z elemen-
tów strategii marketingowej mającej zatrzymy-
wać klienta w danej aptece.

Od powyższej decyzji przedsiębiorca prowa-
dzący aptekę złożył odwołanie do Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, 
wnosząc o uchylenie decyzji w całości.

Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał 
w mocy zaskarżoną decyzję WIF. Powołując się 
na orzecznictwo sądowe GIF stwierdził, że jed-
ną z form reklamy są programy lojalnościowe, 
a „Program Opieki Farmaceutycznej” należy 
uznać za program lojalnościowy. Programy lo-
jalnościowe zapewniają nie tylko podniesienie 
sprzedaży, ale i reklamę, gdyż przyciągają klien-
tów do konkretnych aptek zachęcając ich w ten 
sposób do nabywania produktów leczniczych. 

Od decyzji Głównego Inspektora Farmaceu-
tycznego spółka złożyła skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
w której wniosła o uchylenie zaskarżonej de-
cyzji w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-
wie (sygn. akt VI SA/Wa 2463/12) po rozpo-
znaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2013 r. 
sprawy ze skargi przedsiębiorcy na decyzję Głów-
nego Inspektora Farmaceutycznego w przedmio-
cie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgod-
nej z przepisami reklamy apteki oddalił skargę. 

Sąd potwierdził stanowisko Głównego Inspek-
tora Farmaceutycznego w zakresie uznania, 
iż organizowanie i prowadzenie przez apteki 
ogólnodostępne programów lojalnościowych 
stanowi naruszanie zakazu reklamy aptek ure-
gulowanego w art. 94a ust. 1 pr. farm.

Na powyższy wyrok spółka złożyła skargę ka-
sacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warsza-
wie (sygn. akt II GSK 1000/13) na rozprawie 
w dniu 27 sierpnia 2014 r. wydał wyrok oddala-
jący skargę złożoną od orzeczenia Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

h
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W ustnym uzasadnieniu wyroku NSA wskazał, 
iż „treść art. 94a ust. 1 jest jasna i nie budzi 
wątpliwości interpretacyjnych”.

Sędziowie przyznali, że nie widzą potrzeby 
kierowania do Trybunału Konstytucyjnego 
zapytania o zgodność powyższego przepisu 
z Konstytucją, o co wnioskowali skarżący de-
cyzje w skardze kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że za 
reklamę należy uznać wszelkie działania, które 
mają na celu zachęcenie klientów do skorzy-
stania z usług konkretnej apteki, a jedną z form 
reklamy jest właśnie organizowanie w apte-
ce programu lojalnościowego. Zdaniem Sądu 
jednym z celów programu jest przyciągnięcie 
nowych klientów i zachowanie „starych”, co 
należy uznać za element reklamy. 

Wskazanym wyrokiem NSA potwierdził, iż 
nakaz zaprzestania prowadzenia reklamy może 
być skierowany nie tylko wobec podmiotu pro-
wadzącego aptekę, ale do każdego podmiotu, 
który prowadzi reklamę apteki, w tym zajmuje 
się organizowaniem programów w aptekach - 
i tym samym narusza zakaz określony w art. 
94a ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Wyrok jest prawomocny, oczekujemy na pi-
semne uzasadnienie.

Z poważaniem

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej
Krystian Szulc

Wyrok we Włoszczowie ws. zwrotu refundacji przez punkty apteczny

9 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, VI Zamiejscowy Wydział Cywilny 
z siedzibą we Włoszczowie, orzekł na korzyść pozwanego przez NFZ Świętokrzyski 
Oddział Wojewódzki w Kielcach, punktu aptecznego w zakresie zwrotu refundacji.

Sprawa dotyczyła zwrotu przez punkt apteczny jednomiesięcznej refundacji, której zasad-
ność wypłaty podważał powód ze względu na brak recept, które w wyniku działania siły 
wyższej uległy zalaniu.

Pozwany punkt apteczny dysponował szeregiem dokumentów stanowiących dowody po-
średnie, od elektronicznego otaksowania recept wystawionych za ten okres, po faktury i rol-
ki fi skalne potwierdzające sprzedaż leków refundowanych w spornym miesiącu, zgodnie 
z określoną kwotą refundacji. Pozwany dysponował również dowodem z zeznań świadków 
w osobach pacjentów oraz wystawiających recepty lekarzy.

Zaś powód, chcąc obronić swoje stanowisko, co do nienależnie wypłaconej refundacji, prze-
prowadził kontrolę świadczeniodawców wystawiających sporne recepty, jednakże jej wynik 
bezapelacyjnie przemówił na korzyść pozwanego.

Sąd Rejonowy odniósł się do wszystkich przedstawionych przez strony środków dowodo-
wych orzekając w przeważającej części na korzyść pozwanego punktu aptecznego.

W ustnym uzasadnieniu Sąd krótko wskazał motywy rozstrzygnięcia, w tym uznane dowody. 
Wyrok nie jest prawomocny, czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej 
Krystian Szulc
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W dzienniku urzędowym Dzien-
nik Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 19 września 2014 r. 

opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia dnia 11 września 2014 roku zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie recept lekar-
skich (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1239 
www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1239/1).

Do dotychczas obowiązującego brzmienia Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 
2012 roku w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 
2014 poz. 319) wprowadzono zmiany dotyczą-
ce wymogów formalnych, jakie musi spełniać 
recepta wystawiona na leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyroby medyczne w zakresie dawkowania, 
oraz dotyczące ilości wydawanych refundowa-
nych leków, środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych, uregulowane w § 8 i 18 w/w roz-
porządzenia.

Nowe brzmienie rozporządzenia umożliwia 
przepisanie leku w ilości niezbędnej dla pa-
cjenta, nie więcej jednak niż na okres 120 dni 
stosowania, wyliczonego na podstawie wska-
zanego na recepcie sposobu dawkowania. 
Dotychczas było to 90 dni. Poza tym treść nie 
uległa zmianie.

Zmianie uległ § 8, ust. 2. Na jednej recepcie 
można przepisać podwójną ilość leku receptu-
rowego, ustaloną na podstawie przepisów okre-
ślających leki, które mogą być traktowane jako 
surowce farmaceutyczne stosowane przy spo-
rządzeniu leków recepturowych. 

Dotychczas lekarz mógł przepisać pojedynczą 
ilość. Zwiększono możliwość ordynacji lekar-
skiej.

Dodano ust. 2 a, w którym jeszcze zwiększono 
możliwości ordynacji na recepcie - na maści, 
kremy, pasty, mazidła, żele do stosowania na 
skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość 
leku recepturowego, ustaloną na podstawie 
przepisów określających leki, które mogą być 
traktowane jako surowce farmaceutyczne stoso-
wane przy sporządzaniu leków recepturowych. 
Dotychczas takiego wyróżnika nie było, obo-
wiązywała pojedyncza ilość.

Nowe brzmienie rozporządzenia zezwala rów-
nież na wystawienie do 12 recept na następu-
jące po sobie okresy stosowania, nieprzekra-
czające łącznie 360 dni stosowania, zastrze-
gając jednak, że na jednej recepcie nie można 
przepisać leku, środka spożywczego specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego, wyrobu me-
dycznego na więcej niż 120 dni. W przypadku 
recept wystawionych na maści, kremy, pasty, 
mazidła, żele do stosowania na skórę - do 16 
recept niezbędnych pacjentowi do maksymal-
nie łącznie 120 dniowego okresu stosowania. 
(§ 8 p. 3) Uprzednio wystawiający receptę 
mógł wystawić do trzech recept na następujące 
po sobie okresy stosowania, nieprzekraczające 
łącznie 90 dni stosowania. Nie było też żadnych 
wyjątków dla maści.

Bez zmian pozostała kwestia wypisania recept 
na środki antykoncepcyjne: osoba wystawiająca 
receptę nie może przekroczyć 6 miesięcznego 
okresu stosowania i może wystawić do 6 recept 
na następujące po sobie okresy stosowania.

3. Osoba uprawniona może wystawić:
1) do 12 recept na następujące po sobie 
okresy stosowania nieprzekraczające łącz-
nie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, 
że na jednej recepcie nie można przepi-
sać leku, środka spożywczego specjalnego

mec. Krystian Szulc
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przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycz-
nego na więcej niż 120 dni stosowania;

2) w przypadku recept na środki antykoncepcyj-
ne - do 6 recept na następujące po sobie okresy 
stosowania nieprzekraczające łącznie 6-mie-
sięcznego stosowania;

3) w przypadku recept, o których mowa w ust. 
2a - do 16 recept niezbędnych pacjentowi do 
maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu sto-
sowania.

Rozporządzenie wprowadza zmiany także 
w zakresie leków refundowanych, określonych 
w § 18 rozporządzenia, wskazując, iż leki re-
fundowane, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby me-
dyczne wydaje się w ilości przeznaczonej do 
maksymalnie 120 dniowego okresu stosowa-
nia, na podstawie wskazanego na recepcie 
sposobu dawkowania, nie zaś na 90 dni - jaka 
to regulacja obowiązywała dotychczas. (§ 18 
p. 1 pp. 3)

Jeżeli zaś na recepcie podano sposób dawko-
wania, a ilość leku wskazanego na recepcie 
przekraczałaby 120 dniowy okres stosowa-
nia, lek wydaje się w ilości zbliżonej do ilość 
określonej na recepcie, chyba, że należy wydać 
jedno najmniejsze opakowanie leku określone 
w wykazie refundowanych leków, środka spo-
żywczego specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego, wyrobu medycznego (§ 18 p. 2 ).

Podstawą zmian w rozporządzeniu jest tak 
zwany pakiet antykolejkowy, dlatego zwięk-
szono możliwości ordynacji na dłuższe okresy 
i zwiększono ilość możliwych do wypisania re-
cept.

Wyrażam pogląd, że możliwość wypisania re-
cept aż na okres prawie roku (360 dni) może 
prowadzić do nadużyć ze strony pacjentów. Po-
nieważ nic nie zmieniono w zasadach wypisy-
wania recept oraz wzorze recepty, te elementy 
pozostały stałe i należy mieć nadzieję, że tak 
pozostanie. 

Zwracam uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem 
MZ wyrażonym w piśmie z dnia 24.09.2014 
znak MZ-PLO-461-11 KP/14 do recept wy-
stawionych do dnia 3.10.2014 włącznie nale-
ży stosować przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 
dnia od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej, tj. w dniu 04.10.2014 roku.

Z poważaniem
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Krystian Szulc
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Nie ulega wątpliwości, iż obowiązkiem każde-
go farmaceuty jest dokładne sprawdzenie każ-
dej recepty. 

Sposób postępowania z receptą, co do której 
zachodzi uzasadnione podejrzenie sfałszowa-
nia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie recept lekarskich w § 24 ( Dziennik 
Ustaw 2014 poz. 319), zgodnie z którym oso-
ba wydająca leki powinna odmówić realizacji 
takiej recepty, zatrzymać ją i niezwłocznie po-
wiadomić o tym wojewódzkiego inspekto-
ra farmaceutycznego i oddział wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto, 
o ile jest to możliwe, farmaceuta powinien po-
informować o zaistniałej sytuacji również oso-
bę uprawnioną do wystawienia takiej recepty 
- lekarza podpisanego pod sfałszowanym doku-
mentem lub świadczeniodawcę widniejącego 
w jej nagłówku.

Należy pamiętać, iż próba zrealizowania w ap-
tece fałszywej recepty na środki odurzające 
jest przestępstwem, za które, zgodnie z art. 64 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 
1485 ze zm.) grozi pięć lat więzienia: „Kto za-
biera, w celu przywłaszczenia, środki odurzają-
ce, substancje psychotropowe, mleczko makowe 
lub słomę makową, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Wskazany 
czyn stanowi również występek spenalizowany 
w art. 270. § 1. k.k.: Kto, w celu użycia za au-
tentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub 
takiego dokumentu jako autentycznego używa, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. Pamiętać należy, iż karze grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolno-
ści do lat 2, podlega również ten, kto czyni przy-
gotowania do w/w przestępstwa (270.§ 3 k.k.)

Jako, że jest to przestępstwo zagrożone karą 
nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, 
to policja - co do zasady prowadzi postępowania 
przygotowawcze, prowadzone w formie docho-
dzenia (art. 325b. § 1. k.p.k.). Wskazać należy, 
iż organ prowadzący dochodzenie zobowiąza-
ny jest dokonać niezbędnych czynności proce-
sowych, czyli zebrać i zabezpieczyć dowody: 
przesłuchać podejrzanego i świadków, dokonać 
oględzin miejsca zdarzenia, przeszukać osoby 
lub pomieszczenia.

Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym 
w formie dochodzenia sprawuje prokurator (art. 
326 § 1 k.p.k.), który jest uprawniony do wy-
dawania postanowień, zarządzeń lub poleceń, 
nadto może zmieniać i uchylać postanowienia 
i zarządzenia wydane przez prowadzącego po-
stępowanie. W tym miejscu należy pamiętać, iż 
rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie - jak 
sfałszowana recepta, należy wydać policji na 
podstawie postanowienia sądu lub prokura-
tora za pokwitowaniem (art. 217 § 1 k.p.k.), 
zaś policja winna zawiadomić o tym fakcie 
właściwe organy nadzoru farmaceutycznego.

Z poważaniem
Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej

Krystian Szulc

mec. Krystian Szulc
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Szanowni Członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej

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

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

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

Każda taka sprawa po rozpatrzeniu 
przez Rzecznika (jeżeli nie zostanie umo-
rzona) trafi a do Okręgowego Sądu Ap-
tekarskiego w celu orzeczenia wniosko-
wanej kary, którą może być upomnienie 
(na 1 rok), nagana (na 2 lata), zawieszenie 
prawa wykonywania zawodu lub jego ode-
branie.

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

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

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

Z poważaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Ś

dr n. farm. Piotr
Brukiewicz
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Sprawa ASFF .../2014

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: 

• dopuszczenie do prowadzenia akcji 
promocyjnej apteki ... w okresie od r. do 
r. za pośrednictwem ulotki reklamowej, 
w sposób naruszający art. 88 ust. 5 pkt. 
1 art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farma-
ceutyczne w poprzednim brzmieniu 
oraz art. 33 ust. 2 pkt. 4 i 5 Kodeksu 
Etyki Aptekarza RP w poprzednim 
brzmieniu. 

orzeka:

1.) uznaje mgr farm. za winną zarzucanego 
jej przewinienia zawodowego polegają-
cego na naruszeniu art. 88 ust. 5 pkt. 1 
art. 94a ust. 1 (w poprzednim brzmie-
niu) ustawy Prawo farmaceutyczne 
i art. 33 ust. 2 pkt. 4 i 5 Kodeksu Etyki 
Aptekarza RP w poprzednim brzmie-
niu i wymierza jej karę upomnienia,

2.) obciąża Obwinioną kosztami postępo-
wania, których wysokość określona zo-
stanie odrębnym zarządzeniem.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia ... Rzecznik zwrócił się 
do Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Ka-
towicach o ukaranie mgr farm. obwinionej 
o dopuszczenie do prowadzenia, w okresie, 
za pośrednictwem ulotki reklamowej, akcji 
promocyjnej apteki ... w przy ul., w sposób 
naruszający art. 88 ust. 5 pkt. 1 w zw. z art. 
94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne 
w poprzednim brzmieniu oraz art. 33 ust. 2 
pkt. 4 i 5 Kodeksu Etyki Aptekarza RP w po-
przednim brzmieniu.

W toku postępowania OSA 
ustalił następujący stan faktyczny:

Na ręce Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej wpłynęło zawiadomienie ŚlWIF z dnia ..., 
informujące o prowadzeniu na korzyść apteki 
działalności reklamowej sprzecznej z przepi-
sami prawa. Na prośbę Rzecznika akta sprawy 
zostały uzupełnione o zdjęcia oraz kserokopię 
gazetki reklamowej, których dotyczyło ww. za-
wiadomienie. 

W zawiadomieniu zawarto informacje o tym, że 
apteka prowadzi reklamę za pośrednictwem bil-
bordu zamieszczonego na ruchomej platformie 
samochodowej, na którym widniał napis „Ap-
teka, hurtowe ceny leków, bezpłatny przejazd”. 

W zawiadomieniu ŚlWIF wskazano, że napis 
„bezpłatny przejazd” sugeruje możliwość bez-
płatnego dowozu leków do pacjentów. Ponadto, 
dystrybuowana była także ulotka reklamowa, 
w treści której zamieszczone zostały slogany 
takie jak „leczymy najtaniej”, „Stop! najniższa 
cena lub zwrot pieniędzy”. Na ulotce reklamo-
wej znajdował się również wyciąg z cennika 
produktów leczniczych dostępnych na receptę 
w tym leków refundowanych. 

W związku z powyższym, Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej wezwał w charakterze 
świadka mgr farm., w celu złożenia zeznań 
w sprawie. Wezwanie na dzień ... wróciło jako 
niepodjęte w terminie, natomiast pracownik 
Izby ustaliła telefonicznie, iż świadek została 
poinformowana zbyt późno i z tego względu 
wnosi o zmianę terminu przesłuchania. Rzecz-
nik uznał, że kierownik apteki wezwania nie 
podjęła i zdecydował wezwać ją na następny 
termin. 

Następne przesłuchanie zostało wyznaczone 
na dzień ... Przed przesłuchaniem swój udział 
w sprawie zgłosił adw., który wniósł o zmia-
nę terminu przesłuchania, jednakże nie przed-
łożył pełnomocnictwa. Na przesłuchaniu mgr 
farm. stwierdziła, iż nie ma nic do powiedzenia 
w sprawie. Został wyznaczony kolejny termin.

Na kolejnym przesłuchaniu wyznaczonym na 
dzień ... mgr farm. został przedstawiony zarzut 
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prowadzenia reklamy apteki w sposób sprzecz-
ny z przepisami prawa. Mgr farm. skorzysta-
ła z prawa odmowy składania wyjaśnień oraz 
udzieliła pełnomocnictwa adw.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, uzna-
jąc, że dalsze prowadzenie postępowania wy-
jaśniającego jest bezzasadne, z uwagi na brak 
możliwości pozyskania nowych środków do-
wodowych, Rzecznik zdecydował o zamknię-
ciu postępowania wyjaśniającego w sprawie. 
Obwiniona nie skorzystała, w przewidzianym 
ustawowo terminie, z prawa do złożenia wnio-
sków dowodowych i dodatkowych wyjaśnień, 
natomiast na adres Izby wpłynęło zawiadomie-
nie obrońcy obwinionej oraz samej obwinionej 
o wypowiedzeniu pełnomocnictwa adw. 

Sąd zważył co następuje:

Na posiedzeniu, w toku którego farmaceutce 
przedstawiono zarzuty, ustanowiwszy obrońcą 
adw. obwiniona skorzystała z prawa odmowy 
składania wyjaśnień. Z kolei, na posiedzenia 
Sądu nie stawiała się, mimo wyznaczania kil-
ku terminów w różnych odstępach czasowych, 
o których została prawidłowo powiadomiona. 

Jako że, strona uporczywie nie stawiała się 
na wezwania, skąd wynikała niemożność po-
czynienia dodatkowych ustaleń, Sąd posta-
nowił dopuścić dowody z akt sprawy i doko-
nać ich subsumcji w kontekście zarzucanych 
przepisów. Sąd kilkakrotnie odraczał mery-
toryczne rozpoznanie sprawy, ze względu na 
nieobecność obwinionej, jednakże w dniu ... 
postanowił rozpoznać sprawę pomimo niesta-
wiennictwa farmaceutki. Skoro odebrała ona 
powiadomienie o terminie w ... roku, nie było 
przeszkód, aby dostosowała rozkład swoich 
zajęć zawodowych do wyznaczonego termi-
nu rozprawy. Stawiennictwo na rozprawie nie 
jest obowiązkowe, skoro więc sama osoba 
zainteresowana uporczywie nie stawia się na 
kolejne terminy, Sąd uznał, że w ten sposób 
dobrowolnie rezygnuje z możliwości czynne-
go uczestniczenia w postępowaniu. Treść ma-
ila z ... przesłanego o godz. 9:27 nie została 
więc przez Sąd uznana za usprawiedliwienie 
nieobecności. 

Ocena całokształtu materiału dowodowego 
pozwala na stwierdzenie, że analizowana dzia-
łalność miała charakter marketingowy, o czym 
świadczy stricte reklamowy wydźwięk za-
równo hasła znajdującego się na bilbordzie 
zamieszczonym na ruchomej platformie sa-
mochodowej jak i na ulotce dystrybuowanej 
w celu szerzenia informacji o usługach apteki. 
Ekspozycja bilbordu umożliwiała zapoznanie 
się z jego treścią nieokreślonej liczbie osób, 
a wydźwięk hasła „APTEKA, ul., HURTO-
WE CENY LEKÓW!!! Bezpłatny przejazd!!!” 
swoją formą zdradza ściśle marketingowy cel. 
Uwidacznia się on w zróżnicowaniu czcionki, 
gdzie drukowanymi literami posłużono się dla 
wyróżnienia nazwy apteki i hasła sugerujące-
go, że w placówce obowiązują ceny hurtowe, 
a zatem niższe od ceny detalicznej uwzględnia-
jącej marżę. Z kolei, ulotka dystrybuowana na 
terenie miasta w swej treści zawierała zakazane 
na gruncie art. 33 ust. 2 pkt. 5 Kodeksu Etyki 
Aptekarza RP określenia o charakterze warto-
ściującym. Zamieszczono w niej bowiem, ha-
sła następującej treści: „LECZYMY NAJTA-
NIEJ!!!”, „STOP!!!NAJNIŻSZA CENA LUB 
ZWROT PIENIĘDZY***”, które bez wątpie-
nia mają charakter zachęcający do skorzystania 
z usług tej, a nie innej apteki.

Defi nicja wyrażona w art. 52 ust. 1 ustawy Pra-
wo farmaceutyczne wskazuje, że reklamą pro-
duktu leczniczego jest działalność polegająca 
na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania 
produktu leczniczego, mająca na celu zwięk-
szenie: liczby przepisywanych recept, dostar-
czania, sprzedaży lub konsumpcji produktów 
leczniczych. Reklama, o której mowa, obej-
muje w szczególności reklamę produktu lecz-
niczego kierowaną do publicznej wiadomości 
(art. 52 ust. 2 pow. ustawy). Jako że, w ulotce 
znajdował się także wyciąg z cennika apteki, 
zawierający m.in. informacje o cenie produk-
tów leczniczych znajdujących się na liście le-
ków refundowanych, wydawanych wyłącznie 
na podstawie recepty, co Sądowi jest wiadome 
z urzędu - w kontekście całokształtu treści i for-
my gazetki - jej kolportowanie należy uznać za 
sprzeczne z powołanym art. 57 ust. 1 pkt. 1 i 3 
ustawy Prawo farmaceutyczne oraz art. 94a 
ustawy Prawo farmaceutyczne w brzmieniu 
obowiązującym w okresie jej kolportowania.
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Tym samym, nie ulega wątpliwości, że przed-
siębrane w ramach działalności apteki, dystry-
buowanie gazetki oraz eksponowanie bilbordu 
o wydźwięku ściśle marketingowym, wypełniają 
przesłanki powołanych wyżej przepisów, zakazu-
jących prowadzenia sprzecznej z prawem reklamy 
produktów leczniczych dostępnych w aptece ..., 
a przez to i samej placówki. Sąd zważył, że o ile 
kierownik apteki może nie wiedzieć o działa-
niach podejmowanych przez zezwoleniobiorcę 
„za jego plecami”, trudno przyjąć, by obwiniona 
nie była świadoma faktu kolportowania ulotek, 
zwłaszcza, że na ul... ich rozdawanie odbywa się 
w sposób powszechnie znany i jest wiadome każ-
demu mieszkańcowi aglomeracji śląskiej, który 
choć raz poruszał się po centrum. Tym samym, 
trudno uznać, że kierownik apteki znajdującej się 
na tej, strategicznej z punktu widzenia osób kol-
portujących ulotki, ulicy, nie wiedziała o rozpo-
wszechnianiu gazetek, czy istnieniu samochodu 
eksponującego bilbord, zwłaszcza że - jak wynika 
z materiału dowodowego - parkował on na ul..., 
a więc w bezpośrednim sąsiedztwie ul... Z uwa-
gi na to, kierownik, poruszając się po mieście, 
w drodze na parking czy przystanek, musiała ze-
tknąć się z rozdawaniem gazetek, nawet jeśli nie 
została wcześniej uprzedzona o tej akcji przez 
pracodawcę czy pacjentów. Ponadto, zgodnie 
z informacją znajdująca się w ulotce, w aptece na 
preparaty takie jak Doppelherz Energovital Tonik, 
Nutrof Total, Gigamax czy Bilobil obowiązywał 
rabat, a jako że należało je sprzedawać w obniżo-
nej cenie, kierownik musiała wiedzieć co jest tego 
przyczyną. Jako że, reklama apteki jest związana 
z jej działaniem, a tym samym z organizacją pra-
cy w placówce, niedopuszczalne jest, by kierow-
nik wiedząc o naruszeniach, lub mając chociażby 
podejrzenia w tej sferze, nie wyraziła sprzeciwu 
wobec działań prowadzonych przez zezwolenio-
biorcę. 

W ocenie Sądu, nie stanowi usprawiedliwienia 
dla biernej postawy kierownika podporządko-
wanie w stosunku pracy, bowiem jak wynika 
z art. 4 Kodeksu Etyki Aptekarza RP w po-
przednim brzmieniu, Aptekarz wykonując swo-
je zadanie musi posiadać wolność postępowa-
nia zgodnego ze swym sumieniem oraz swobo-
dę działań zawodowych stosowną do wskazań 
etycznych, aktualnego poziomu wiedzy i stanu 
prawnego. Tym samym, w realizacji swoich 

obowiązków, farmaceuta winien zawrzeć z pra-
codawcą taką umowę, która gwarantowała-
by możliwość wykonywania zawodu zgodnie 
z zasadami etyki. 

W przekonaniu Sądu niewątpliwie doszło do 
naruszenia art. 33. ust.1. i 2 Kodeksu Etyki Ap-
tekarza RP w brzmieniu sprzed zmian, który 
stanowił, że obowiązkiem aptekarza jest prze-
strzeganie zasad uczciwej konkurencji w pro-
wadzeniu apteki, a zgodnie z ust. 2 powołanego 
artykułu, za postępowanie naruszające ten obo-
wiązek uważa się w szczególności promowanie 
swojej apteki w sposób i rozmiarze sprzecznym 
z dobrym obyczajem aptekarskim, oraz nie-
uczciwe zachwalanie prowadzonej działalności 
poprzez używanie określeń porównawczych 
takich jak: "najwyższej jakości", "najtańsze", 
"najskuteczniejsze", "jedynie u nas" itp.

Z uwagi na powyższe, Sąd poprzez stwierdze-
nie, że doszło do naruszenia art. 88 ust. 5 pkt. 1 
w zw. z art. 94a w zw. z art. 33 ust. 1 i 2 pkt. 4 
i 5 Kodeksu Etyki Aptekarza RP w poprzednim 
brzmieniu, uznał mgr farm. winną zarzucanego 
jej przewinienia zawodowego, polegającego na 
dopuszczeniu do prowadzenia akcji promocyj-
nej apteki ... w okresie od r. do r., sprzecznej 
z zasadami etyki oraz zakazem reklamy leków 
refundowanych, za pośrednictwem ulotki i wy-
mierzył jej karę upomnienia. 

W ocenie Sądu kara upomnienia jest adekwatna 
do popełnionego przewinienia zawodowego. Sąd 
ukarał obwinioną karą najłagodniejszą z uwagi 
na fakt, że gazetka reklamowa miała stosunkowo 
krótki czas obowiązywania, a zatem dopuszcze-
nie do jej kolportowania - poprzez wykazanie 
się bierną postawą względem prowadzonej akcji 
- nie wywarło długotrwałego rezultatu. Sąd przy 
wymiarze kary uwzględnił, że przewinienie nie 
zostało popełnione umyślnie, niemniej nie mógł 
odstąpić od wymierzenia kary, bowiem farma-
ceutka nie wykazała należytej staranności w celu 
zapobieżenia prowadzenia akcji promocyjnej 
apteki, do czego była zobowiązana jako kierow-
nik mający za zadanie zapewnić prawidłową or-
ganizację pracy w aptece, a tym samym zagwa-
rantować jej funkcjonowanie zgodnie z prawem. 

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji.
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W dniach 22 - 23 maja 2014 roku na 
terenie Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach - Ligocie 

odbyła się IX Międzynarodowa i LIII Między-
wydziałowa Konferencja Studentów Uczelni 
Medycznych organizowana przez Studenckie 
Towarzystwo Naukowe ŚUM. Tematem prze-
wodnim Konferencji była kardiologia, a hono-
rowym gościem Gali Konferencji prof. dr hab. 
n. med. Zbigniew Kalarus - kierownik I Katedry 
i Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚCCS w Za-
brzu, który zaszczycił słuchaczy wykładem na 
temat Elektroterapii w niewydolności serca.

Podobnie jak i w poprzednim roku dopisała fre-
kwencja. Zostało zgłoszonych ponad 450 prac, 
które rywalizowały ze sobą w 23 sesjach tema-
tycznych obejmujących przekrój całej medycy-
ny. Nie zabrakło również sesji farmaceutycznej, 
w ramach której wygłoszonych zostało 12 prac. 
Wartym odnotowania był udział w dużym stop-
niu studentów spoza Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, między innymi z Krakowa i Szcze-
cina. Wystąpienia były oceniane przez jedena-
sto osobową komisję, w której skład wchodzili 
pracownicy katedr Wydziału Farmaceutycznego 
i Wydziału Lekarskiego w Katowicach ŚUM oraz 
Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej dr Piotr Bru-
kiewicz. Prezentowane tematy obejmowały róż-
norodne zagadnienia takie jak: badania wpływu 
substancji chemicznych na hodowle komórko-
we, badanie aktywności farmakodynamicznych 

związków chemicznych na modelach zwierzę-
cych, czy opracowywanie nanostruktur jako po-
tencjalnych nośników leków. Niemal każda praca 
stanowiła punkt wyjścia do ciekawej dyskusji, 
a uczestnicy udzielali odpowiedzi na szereg py-
tań, wykazując głęboką znajomość opracowa-
nego przez siebie tematu. Po zakończeniu obrad 
Komisji zostały wyłonione zwycięskie prace:

1. miejsce: Praca Adama Oberskiego „Wpływ 
amikacyny na przeżywalność i melanizację me-
lanocytów linii HEMn-DP”.

2. miejsce: Praca Ady Nowosad „Wpływ geni-
steiny na aktywność transkrypcyjną genów ko-
dujących kaspazy oraz na ilość aktywnej formy 
kaspaz inicjatorowych w komórkach raka gru-
czołu piersiowego MDA-MB-231”.

3. miejsce: Praca Marietty Pociechy „Przeży-
walność i melanogeneza w melanocytach hodo-
wanych w obecności lomefl oksacyny”.

Zwycięzcom sesji farmaceutycznej zostały 
w trakcie trwania Gali wręczone nagrody książ-
kowe, których większości Fundatorem była Ślą-
ska Izba Aptekarska, obejmująca patronat nad 
całym wydarzeniem. Konferencja zakończyła się 
w klubie Straszny Dwór, specjalnym koncertem 
zespołu Project 4.0. Następna już za rok w maju!

Adam Oberski

Adam Oberski



19 Kongres IMEK
16 - 20 lipca 2014 - Budapeszt
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W dniach 16 - 20 lipca br. odbył się 19 
Międzynarodowy Medyczny Kon-
gres Esperancki IMEK połączony 

z I Europejskim Kongresem Biomedycznym. 
Temat wiodący kongresu to: "Choroby przewle-
kłe wyzwaniem dla społeczeństw XXI wieku".

Kongres miał charakter interdyscyplinarny. Se-
sje naukowe odbywały się w 8 grupach tema-
tycznych. Łącznie przedstawiono 50 prezenta-
cji ustnych i zgłoszono 38 plakatów naukowych 
w sesji posterowej.

Dla farmaceutów, najważniejsze były sesje: 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych 
- najnowsze doniesienia przedkliniczne oraz 
sesja młodych naukowców na której zaprezen-
towałam swoja pracę pt. „Suplementy diety 
u diabetyków”.

W czasie pierwszej sesji obok uczestników 
kongresu swój wykład przedstawił dr Paweł 
Rakowski, przedstawiciel fi rmy Gedeon Rich-
ter. Poruszał on bardzo ważny temat dotyczący 
systemu nadzoru nad bezpieczeństwem terapii 
dla produkowanych leków. 

Kongres dawał farmaceutom możliwość uzy-
skania punktów edukacyjnych "miękkich" 
za udział i prezentację pracy lub plakatu oraz 
punktów twardych po napisaniu testu. 

Ponadto najlepsze wystąpienia i plakaty zostały 
nagrodzone przez jury kongresu.

W kongresie wzięli udział naukowcy i prakty-
cy z dziedziny medycyny, farmacji, rehabilitacji 
z Polski, Węgier, Niemiec, Finlandii, Austrii i An-
glii. Na ponad 200 uczestników - niemal połowę 
stanowiła grupa polska, z czego dużą część sta-
nowili farmaceuci. Obok członków naszej izby 

w kongresie udział wzięli przedstawiciele Opol-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Krakowskiej 
Izby Aptekarskiej i Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Warszawie. Uczestnicy kongresu podkreślali 
niezwykle wysoki poziom merytoryczny zarów-
no ustnych prezentacji, jak i plakatów nauko-
wych. Było to możliwe dzięki współpracy or-
ganizatorów kongresu z naukowcami z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk 
oraz Uniwersytetu w Budapeszcie. Obrady pro-
wadzone były w języku angielskim i esperanto.

Uzupełnieniem kongresu był program kultural-
ny i turystyczny, w czasie którego mogliśmy 
między innymi odbyć rejs statkiem po Dunaju 
i zwiedzić parlament węgierski.

Ofi cjalnym sponsorem kongresu była fi rma Ge-
deon Richter. Dzięki fi nansowemu wsparciu kon-
cernu, możliwe było pokrycie kosztów: udziału 
w kongresie dla najlepszych absolwentów pre-
zentujących swoje prace magisterskie, kosztu 
wynajmu autokaru dla farmaceutów - praktyków, 
młodych pracowników naukowych oraz wykła-
dowców Wydziału Farmacji CM UJ i PAN.

Farmaceuci mieli również okazję zwiedzić wę-
gierską centralę fi rmy Gedeon Richter będącej 
jedną z największych fi rm farmaceutycznych 
w Europie. Podczas wizyty możliwe było zapo-
znanie się z historią fi rmy, zwiedzenie muzeum 
historycznego oraz jej obecną działalnością na-
ukową, badawczą i marketingową. Zaprezento-
wano najnowsze produkty fi rmy oraz oprowa-
dzono po laboratorium badawczym. 

Po zakończonym kongresie pozostały miłe wspo-
mnienia oraz oczekiwanie na kolejną konferencję, 
która odbędzie się za 2 lata w Krakowie.

mgr farm. Anna Kowalska

mgr farm. Anna
Kowalska z synem
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Fot. Uczestnicy kongresu (na górze), panorama Budapesztu (na dole)
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W sobotę 30 sierpnia 2014 r. na bo-
isku Hurtap SA odbył się III Tur-
niej Okręgowych Izb Aptekarskich 

o Puchar Hurtapu, którego pomysłodawcą jest 
Prezes HURTAP SA mgr farm. Wiktor Na-
pióra - moim zdaniem największy pasjonat 
sportu wśród farmaceutów. W turnieju wzię-
ły udział cztery drużyny, które reprezento-
wały Okręgowe Izby Aptekarskie z Gdańska, 
Bydgoszczy, Katowic i Łodzi. Rozgrywki 
tradycyjnie odbyły się na trawiastym bo-
isku znajdującym się na terenie fi rmy Hurtap 
SA. W Łęczycy pogoda jak zwykle dopisała, 
czego niestety nie można było powiedzieć 
o ostatnim turnieju w Krakowie. Mecze roz-
grywane były systemem „każdy z każdym” 
2 x 15 minut. Na boisku mogło grać jednocze-
śnie 5 zawodników (bramkarz i 4 zawodników 
w polu), a drużyna mogła liczyć maksymalnie 
12 zawodników.

Turniej zwyczajowo przebiegał w przyjaznej 
i koleżeńskiej atmosferze oraz tradycyjnie był 
wzorowo zorganizowany. W tym roku po raz 
kolejny zauważyliśmy coraz wyższy poziom 
sportowy zawodów, a także zaangażowanie 
zawodników. Oprócz rywalizacji sportowej, 
celem turnieju była również integracja środo-
wiska aptekarskiego. Po trudach zmagań pił-
karskich, na uczestników i kibiców czekał grill. 
Turniej po raz kolejny wygrała drużyna OIA 
Łódź, II miejsce zajęła OIA Katowice, III OIA 
Gdańsk, a IV OIA Bydgoszcz.

Wyniki poszczególnych meczów:

OIA Katowice - OIA Łódź 6:11

OIA Katowice - OIA Gdańsk 9:3

OIA Katowice - OIA Bydgoszcz 8:3

Śląską Izbę Aptekarską 
reprezentowali:

• Roman Misiak (kapitan),
• Jacek Nabrdalik,
• Przemysław Kasperczyk,
• Marek Lysko,
• Andrzej Kołodziej,
• Tomasz Majka,
• Szymon Biadacz,
• Olgierd Batoryna,
• Maciej Fik,
• Christian Touma,
• Piotr Brukiewicz.

Oprócz nagród za poszczególne miejsca, w tur-
nieju przyznane zostały także nagrody indywi-
dualne:

• KRÓL STRZELCÓW - MACIEJ FIK 
(OIA KATOWICE) - zdobywca 7 bramek 
- gratulujemy!!! Jest to drugi tytuł króla 
strzelców. Poprzedni Maciej zdobył go w 
Gniewinie podczas halowych mistrzostw 
farmaceutów 2014.

• NAJLEPSZY ZAWODNIK - ŁUKASZ 
MORAWSKI (OIA GDAŃSK)

• NAJLEPSZY BRAMKARZ - PIOTR 
RADZIKOWSKI (OIA ŁÓDŹ)

Gratulujemy zwycięzcom, wyróżnionym i or-
ganizatorom!

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

dr farm. Piotr Brukiewicz

III Turniej 
w piłce nożnej 
o Puchar HURTAPU
30 sierpnia 2014 - Łęczyca

ką 

apitan),

erczyk,

j,

dr n. farm. Piotr
Brukiewicz

zdjęcia
str. 3



III Żeglarskie Mistrzostwa
Polski Aptekarzy

04-09.09.2014 - Wilkasy, jezioro Niegocin
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Na łodziach Sportina:

1. POMORSKO-KUJAWSKA OIA
• Rykaczewski Wojciech - sternik
• Adamczyk Aleksandra
• Adamczyk Jacek
• Chwiałkowski Piotr
• Makarewicz Wioleta
• Pietrzak Małgorzata

2. ŚLĄSKA IA
• Goliszewska Maria - sternik
• Brukiewicz Piotr
• Charchuła Włodzimierz
• Piechota Grzegorz
• Woźniak Monika

3. OIA W OLSZTYNIE
• Naruszewicz Joanna - sternik
• Gozdan Magdalena
• Grzechnik Roman
• Martyniuk Paweł

4. ŚLĄSKA IA
• Wysocki Piotr - sternik
• Kulak Konrad
• Molski Marek
• Perzyna Rafał

5. OIA W KRAKOWIE
• Lelito Małgorzta - sternik
• Bajołek Aleksandra
• Duliasz Cezary
• Lech Maryla
• Sancewicz Witold
• Włodarczyk Anna

6. OIA W OLSZTYNIE
• Łazarczuk Janusz - sternik
• Grzechnik Izabela
• Martyniuk Katarzyna
• Naruszewicz Wojciech

7. OIA W WARSZAWIE
• Nejman-Połatyńska Paulina - sternik
• Borowski Paweł
• Romaniuk Ewa
• Stypińska Natalia

8. OIA W OLSZTYNIE
• Pedowski Dariusz - sternik
• Brzyski Zbigniew
• Grzechnik Gabriela
• Kwasny Cezary
• Niedżwiedzki Marek

9. ORA ŁÓDŹ
• Napióra Wiktor - sternik
• Matusiak Andrzej
• Piotrowska-Rutkowska Elżbieta
• Sobczak Karolina

10. POMORSKO-KUJAWSKA OIA
• Kamiński Ryszard - sternik
• Jędrzejczak Marek
• Kamiński Krzysztof
• Nowak Maciej
• Prygiel Andrzej

ANTIQUA - OIA W KRAKOWIE
• Janik Maria - sternik
• Dziejanowa Monika
• Polak Andrzej
• Polak Marta, Szybka Przemysław

Zawody rozgrywały się w dwóch głównych kategoriach: bieg długi, w którym rywalizowano 
o puchar Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie oraz całokształt regat (biegi krótkie 
+ bieg długi) - walka o puchar Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Zestawienie załóg, które przystąpiły do III. Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy:

zdjęcia
str. 5
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oraz na łodziach Viva 600

ANULKA - GDAŃSKA OIA
• Sabiniarz Ryszard - sternik
• Chrzan Paweł
• Marynkiewicz Anna
• Migas Piotr
• Pietrzykowski Michał

BEZ NAZWY - OIA W WARSZAWIE
• Drogowski Maciej - sternik
• Firek Piotr
• Fornal Alina
• Umiński Marcin

DOVE - OIA W OLSZTYNIE
• Kazior Wojciech - sternik
• Godlewski Marek
• Kwiatkowski Andrzej
• Zyśk Mirosław

JULKA - OIA W WARSZAWIE
• Szkopański Wojciech - sternik
• Byliniak Michał
• Szkopańska Agnieszka
• Szkopański Michał

PAT - OIA W BIAŁYMSTOKU
• Harasim Radosław - sternik
• Kocięcka Beata
• Szoka Piotr
• Teterycz Agata
• Teterycz Janusz

SZIF - OIA W WARSZAWIE
• Uchimiak Tomasz - sternik
• Krancberg Aleksandra
• Sadowska Anna
• Tyrcha Piotr

VALENTINA - OIA W OLSZTYNIE
• Czapski Artur - sternik
• Białozorski Wiesław (Śląska IA)
• Łukasiewicz Jan
• Polakiewicz Bogumiła
• Rółkowski Karol

DSQ - dyskwalifi kacja wynikająca z przekroczenia linii startu przed czasem lub dotknięcia przeszkody 
(bojki, którą trzeba było ominąć)

DNF - nieukończenie wyścigu w wyniku przyczyn technicznych (porwany żagiel, zerwana lina itd.)

Opis regat dostępny jest na stronie organizatora - Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie:
www.olsztyn.oia.org.pl/slider/regaty-2014-za-nami
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24 września br. Naczelna Rada Aptekarska zor-
ganizowała obchody XI Ogólnopolskiego Dnia 
Aptekarza w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00 
mszą święta w Bazylice Świętego Krzyża przy 
Krakowskim Przedmieściu. Następnie, od go-
dziny 14:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Na-
rodowej w Warszawie, odbyła się dalsza część 
uroczystości.

Wśród zaproszonych gości na obchodach poja-
wili się między innymi: Podsekretarz Stanu MZ 
Igor Radziewicz-Winnicki, Przewodniczący 
Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos oraz 
prof. Eduardas Tarasevicius - Prezes Litewskie-
go Towarzystwa Farmaceutycznego.

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił prezes 
NRA dr Grzegorz Kucharewicz. Następnie 
głos zabrali zaproszeni goście. W dalszej 
części uroczystości wręczono odznaczenia 
i medale naszym koleżankom i kolegom. 
Wśród odznaczonych znaleźli się członko-
wie naszej Izby. Dr farm. Stanisław Piechu-
la otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, Medal im. 

prof. Bronisława Koskowskiego wręczono 
mgr farm. Beatrycze Radlańskiej-Piątek, 
dr n. przyr. Stefanowi Skrzypczak i mgr 
farm. Włodzimierzowi Wdowskiemu.

Ponadto przyznano odznaczenia mgr farm. Li-
dii Wolnickiej-Morawiec i dr n. farm. Jadwidze 
Zdąbłasz ("Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekar-
stwa Polskiego"), mgr farm. Małgorzacie Sokół 
("Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego") 
oraz mgr farm. Ryszardowi Breguła i mgr farm. 
Mariuszowi Langer ("Mecenas Samorządu Ap-
tekarskiego"). Ponieważ osoby te nie mogły 
przybyć na uroczystości Dnia Aptekarza, me-
dale zostaną wręczone przez Prezesa NRA na 
najbliższym Zjeździe Sprawozdawczym Ślą-
skiej Izby Aptekarskiej.

Gratulujemy serdecznie wszystkim odznaczo-
nym! Obchody zakończył koncert Alicji Ma-
jewskiej przy akompaniamencie Włodzimierza 
Korcza i kwartetu smyczkowego „Opera”.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

dr farm. Piotr Brukiewicz

XI Ogólnopolski 
Dzień Aptekarza

24 września 2014 - Warszawa
dr n. farm. Piotr
Brukiewicz

Fot. Odznaczeni podczas XI. Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza
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Protokół z obrad 29 posiedzenia 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 4 marca 2014 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA 
dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. Zgod-
nie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 
22/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes 
SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia 
Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po 
powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności 
obrad prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz 
zaproponował porządek obrad. Porządek posiedze-
nia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr 
farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 28 po-
siedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 04 lutego 
2014r.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła 
uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu farmaceuty: Jolanta Król VI/003/14; Łu-
kasz Michalak VI/004/14; Sylwia Sędek VI/005/14; 
Natalia Krajewska VI/006/14; Beata Tomzińska 
VI/007/14.

4. Opiniowanie:

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

- mgr farm. Joanna Kwapień w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Vitaminka II” w 41-250 
Czeladź, ul. Dehnelów 35;

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

- mgr farm. Alicja Skórka w aptece ogólnodostępnej 
w o nazwie „Zico Apteka” w 41-500 Chorzów, ul. 
Sobieskiego 21;

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

4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez kandydata na funk-
cję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Magdalena Bogocz w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Nova 2 S.C. Leokadia 
Rodak, Agnieszka Morkisz” w 43-225 Wola, ul. 
Lipowa 10 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostęp-
nej złożonym przez Panią Agnieszkę Morkisz zam. 
Wola, Panią Leokadię Rodak zam. Góra;

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

- mgr farm. Marcin Korpęcik w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Św. Anny” w 43-190 Mi-
kołów, ul. Rajcy 2 w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej złożonym przez Panią Annę Korpęcik zam. 
Mikołów, Pana Marcina Korpęcik zam. Gliwice;

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

4c. Wniosków w sprawie udzielenia zgody na uru-
chomienie apteki szpitalnej - wydanie opinii za-
wierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję kie-
rownika apteki szpitalnej:

Wybrane fragmenty protokołów VI kadencji:
29,  30, 31, 32, 33, 34, 35 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

oraz 

28, 29, 30, 31, 32, 33 Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
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- dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk w aptece szpital-
nej w przedsiębiorstwie leczniczym Szpital Szafi ro-
wa w 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8A 
w związku z wnioskiem złożonym przez NUTRI-
CO Sp. z o.o. z siedzibą w 40-750 Katowice, ul. 
Armii Krajowej 196/10;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniu-
jącą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4d. Kandydatury osoby odpowiedzialnej za obrót 
środkami odurzającymi i substancjami psychotro-
powymi oraz prekursorami w związku ze zmiana na 
stanowisku:

- mgr farm. Katarzyna Domagała w hurtowni far-
maceutycznej Neuca Logistyka Sp. z o.o. w 40-246 
Katowice, ul. Porcelanowa 76;

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

4e. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej w 42-610 
Miasteczko Śląskie, ul. Dworcowa 24 udzielonego 
Athelas R. Pawlak Spółka Jawna z siedzibą w 42-
610 Miasteczko Śląskie, ul. Dworcowa 24;

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej zapoznała się z oko-
licznościami faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem 
wniosku, jednak ze względu na termin otrzymania 
wniosku, w celu umożliwienia stronie zajęcia stano-
wiska w sprawie zgodnie z art. 10 kpa postanowiono 
sprawę rozpoznać na następnym posiedzeniu Prezy-
dium Rady SIA w dniu 18 marca 2014r. Naruszenie 
prawa strony do czynnego udziału w postępowaniu 
może być przyczyną wadliwości podjętej bez zacho-
wania tego trybu uchwały, wyznaczenie stronie ter-
minu do zapoznania się z aktami oraz umożliwienie 
zajęcia stanowiska w sprawie jest wymagane przez 
prawo, wobec powyższego Rada SIA jednogłośnie 
postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające.

4f. Opiniowanie farmaceuty - opiekuna, który ma 
sprawować opiekę nad przeddyplomową sześcio-
miesięczną praktyką zawodową studenta VI roku 
kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - 
na wniosek UJ Kraków

- mgr farm. Aneta Dudkiewicz w aptece ogólnodo-
stępnej w o nazwie „Apteka Blisko Ciebie Centrum 
Tanich Leków” w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 
Sobieskiego 23;

Rada SIA nie wniosła zastrzeżeń co do opiekuna 
stażysty, wobec powyższego mgr farm. Aneta Dud-
kiewicz uzyskała pozytywną opinię. Jednocześnie 
Rada SIA działając na podstawie art. 7 w związku 
z art. 29 ustawy o izbach aptekarskich wskazała, że 
nazwa apteki, w której ma być odbywany staż „…
Centrum Tanich Leków” może naruszać zakaz re-
klamy aptek wynikający z art. 94a prawa farmaceu-
tycznego. Wskazując na powyższe Rada SIA pozo-
stawiła decyzję w tym zakresie uczelni, mając na 
względzie punkt programu stażu „prawne, etyczne 
i administracyjne aspekty pracy farmaceuty”.

4g. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzy-
manego projektu uchwały Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nych działających na terenie Powiatu Gliwickiego, 
wobec powyższego Prezydium Rady SIA pozytyw-
nie jednogłośnie zaopiniowało w/w projekt.

4h. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do otrzy-
manego projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwi-
cach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ap-
tek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta 
Gliwice, wobec powyższego Prezydium Rady SIA 
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowało w/w projekt.

4i. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych działających na te-
renie Miasta Jaworzna, wobec powyższego Prezy-
dium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie zaopinio-
wało w/w projekt.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła terminy kolej-
nych posiedzeń Rady SIA i Prezydium SIA: 08.04 - 
R, 29.04 - P, 13.05 - R, 27.05 - P, 10.06 - R, 24.06 - P.

5b. Podjęcie uchwały o wysokości składki człon-
kowskiej na rok 2014.

Kontynuacja tematu przedstawionego na posiedze-
niach Rady i Prezydium. Po sprawdzeniu budżetu 
Izby, bilansu kosztów oraz w efekcie wprowadzo-
nych oszczędności, prezes dr Piotr Brukiewicz 
oświadczył, że przy kwocie składki 40 zł bezpie-
czeństwo fi nansowe Izby jest zapewnione. SIA po-
siada także lokaty tworzące rezerwuar na wypadek 
pojawienia się nadzwyczajnych wydatków. Biorąc 
pod uwagę grupy, które najbardziej odczuły skutki 
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wyrównania składki (pracownicy naukowi uniwer-
sytetu medycznego, pracownicy inspekcji oraz far-
maceuci szpitalni) oraz głosy farmaceutów w róż-
nych częściach terenu SIA, zdecydowano ponownie 
przedyskutować temat wysokości składki.

Mgr Krzysztof Majka przedstawił liczby opisujące 
wpływy i koszty Izby w odniesieniu do obecnej i ob-
niżonej kwoty składki. Jego zdaniem obniżenie kwo-
ty składki jest niewielkie dla członków, lecz stanowi 
dużą kwotę obniżenia wpływów dla Izby. Jakkolwiek 
skarbnik rekomenduje obniżenie kwoty składki.

Mgr Włodzimierz Wdowski powiedział, że jego 
zdaniem składka powinna zostać obniżona. Powin-
no się także stosować wszelkie sposoby ogranicza-
nia kosztów działalności Izby.

Mgr Ryszard Jasiński powiedział, że ponowna 
zmiana w kwocie składki, tym bardziej o tak nie-
wielką kwotę nie jest dobrym rozwiązaniem.

Prezes dr Piotr Brukiewicz odczytał opinię dr Anny 
Kurek-Góreckiej, która jest przeciwnego zdania 
oraz dr Stanisława Piechuli, który uważa, że skład-
ka powinna zostać na obecnym poziomie.

Dr Kazimiera Klementys powiedziała, że farmaceu-
ci pracujący na uczelni zgodnie uważają, że należy 
obniżyć składkę.

Mgr Andrzej Bednarz przedstawił stanowisko farma-
ceutów kierowników aptek z jego okręgu wyborcze-
go, którzy uważają, że obniżenie składki o 5 złotych 
niewiele wnosi do ich budżetu, a pytanie farmaceu-
tów czy chcą obniżenia składki zawsze spotka się 
z aplauzem, bo każdy woli robić oszczędności bez 
względu na kwotę. Jego zdaniem mając większą pulę 
pieniędzy ze składek do dyspozycji należałoby się 
zastanowić jak je z sensem zagospodarować, żeby 
środowisko aptekarskie, nasi członkowie, wyborcy 
zobaczyli, że zgromadzone środki nie są trwonione. 
Podoba mu się pomysł umieszczenia plakatu o takich 
samych cenach w aptekach na łamach prasy; zainwe-
stowałby dodatkowe fundusze w artykuły prasowe 
przedstawiające śląską farmację w korzystnym świe-
tle tłumacząc społeczeństwu nasze działania. Obawia 
się, że wkrótce spotkamy się na posiedzeniu dyskutu-
jąc podwyższenie składki o 5 złotych.

Mgr Ryszard Jasiński powiedział, że podobnie 
do przedmówcy obawia się obniżenia składki, bo 
wkrótce może być konieczne jej ponowne pod-
wyższenie, co będzie znacznie trudniejsze. Rada 

musi mieć pieniądze na prowadzenie działalności. 
W obecnej sytuacji na rynku możemy spodziewać 
się większej ilości wniosków o pomoc materialną, 
na którą może zabraknąć środków.

Mgr Jakub Wilczok powiedział, że na jego zapy-
tanie „czy widziałbyś różnicę, gdyby składka była 
niższa o 5 złotych?” skierowane do farmaceutów, 
w większości słyszał odpowiedź, że nie widzą żad-
nej różnicy. Jego zdaniem obniżenie składki o taką 
kwotę nie da odczuwalnego efektu na jaki liczymy. 
Życzyłby sobie przeznaczenia zachowanej kwoty 
na organizację wydarzeń integrujących środowisko.

Prezes dr Piotr Brukiewicz powiedział, że SIA nie 
stać na artykuły w ogólnopolskich dziennikach. Jest 
kilka gazet, w których można zamieścić reklamę, 
mając fundusze nawet przy składce 40 złotych. Nie-
stety w NIA osoba odpowiedzialna za dział Public 
Relations działa tylko odpowiadając na pojawiające 
się artykuły, nie podejmuje działań jako pierwsza.

Ostatecznie podjęto uchwałę obniżającą wysokość 
składki członkowskiej do kwoty 40 zł. Uchwałę 
przyjęto większością głosów przy 13 głosach „za” 
obniżeniem składki do 40 zł, 7 głosach ”przeciw”, 1 
głosie „wstrzymującym”.

W głosowaniu uzupełniającym jednogłośnie przyję-
to zmianę składki od dnia 01.04.2014r.

5c. Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w spra-
wie kontynuacji dostępu do serwisu prawnego Le-
xis.pl na kolejny rok. Z serwisu korzystają również 
członkowie SIA, hasło zostaje udostępnione na in-
dywidualne prośby zainteresowanych.

6. Wolne głosy i wnioski.

- Na wniosek Prezesa Piotra Brukiewicza Rada SIA 
jednogłośnie postanowiła zaakceptować poniesie-
nie przez Śląską Izbę Aptekarską kosztów zorgani-
zowania corocznego spotkania Klubu Seniora Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowi-
cach w wysokości 2.000 zł.

- do SIA wpłynął list z prośbą o dofi nansowanie 
i objęcie patronatem konferencji STN. Organizator 
prosi o dofi nansowanie w kwocie nieprzekraczają-
cej 500 złotych lub zakup 8 książek o wskazanym 
tytule. Rada jednogłośnie zdecydowała o zakupie 
wskazanych książek do kwoty nie przekraczającej 
500 zł.
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- zmiany w biuletynie Apothecarius - kontynuując 
próby zmian w biuletynie Apothecarius jednogło-
śnie przyjęto ankietę do realizacji w kwietniowym 
wydaniu oraz powołano Radę Programowo-Kon-
sultacyjną w składzie dr Piotr Brukiewicz, dr Sta-
nisław Piechula, prof. Dionizy Moska, dr Kazimie-
ra Klementys, mgr Andrzej Bednarz, mgr Tomasz 
Kloc. Prof. Dionizy Moska powiedział, że Rada 
spotykać się będzie w razie potrzeby, konsultując 
pojawiające się ewentualnie kwestie sporne.

- Do biura SIA wpłynęło pismo na temat dostępnej 
na stronie www.pzu.pl listy aptek, w których można 
kupić taniej leki dostępne na receptę (antybiotyki).

- Do biura SIA wpłynęło pismo z fi rmy NEUCA na 
temat powołania rady ekspertów zajmujących się 
markami: apteo, genoptim, cera+ i kic-kic.

- prezes dr Piotr Brukiewicz przypomniał o plakatach 
informacyjnych dla pacjentów, które zostały wydruko-
wane i są przygotowane do rozdania. W kilku innych 
izbach plakat został przyjęty pozytywnie. Udostępnio-
no szablon do wykorzystania z logo lokalnej izby.

Mgr Krzysztof Majka powiedział, że czeka na dal-
sze akcje. Prezes dr Piotr Brukiewicz przedstawił 
analizę cen reklam w gazetach wraz z sugestiami 
gdzie najlepiej się pojawić.

Mgr Jakub Wilczok zaproponował dystrybucję pla-
katu do lekarzy w przychodniach oraz do biuletynu 
NIL. Prezes dr Piotr Brukiewicz odpowiedział, że 
po rozmowie z dr Kozakiewiczem umożliwiono SIA 
wydrukowanie artykułu na temat cen leków refun-
dowanych. Następnie dodał, że planuje porozmawiać 
z prezesami innych izb, na których zjazdach będzie 
obecny o wspólnej, skoordynowanej akcji medialnej.

- mgr inż. Lech Wróblewski był obecny na konfe-
rencji CSIOZ w zastępstwie prezesa dr Piotra Bru-
kiewicza. Poruszono temat centralnego rejestru far-
maceutów, do którego dostęp będzie umożliwiony 
przez internet w odróżnieniu od obecnej sytuacji, 
gdzie izby mają indywidualne programy do pro-
wadzenia rejestru. Zademonstrowano podstawową 
wersję aplikacji, opisano jak wprowadzać dane: 
imię, nazwisko oraz miejsce pracy... 

7. 29 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w dniu 04 marca 2014 r. zakończono ok. godz. 12.30.

Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk

Protokół z obrad 28 posiedzenia 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 18 marca 2014 r.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył Prezes 
Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. 
Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych 
było 9/14 osób. Na podstawie listy obecności Pre-
zes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia 
Prezydium Rady SIA dla ważności podejmowanych 
uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu pra-
womocności obrad prowadzący posiedzenie dr Piotr 
Brukiewicz zaproponował porządek obrad. Porządek 
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Protoko-
lant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokół z 27 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI ka-
dencji w dniu 18.02.2014r.

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

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

- mgr farm. Estera Figura-Jaromin w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Gnom” w 43-600 Jaworzno, 
ul. Partyzantów 9;

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

- mgr farm. Beata Strumińska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-900 By-
tom, ul. Chorzowska 86;

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

- mgr farm. Olga Kolasińska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Far-Med Olga Kolasińska” w 42-
400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 50;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.
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- mgr farm. Sebastian Jakubczak w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Skarbnik” w 41-800 Zabrze, 
ul. Makoszowska 24;

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

- mgr farm. Izabela Chudała w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Przyjazna II” w 40-698 Katowi-
ce, ul. Mysłowicka 13;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą wniosek zaopiniowano negatywnie więk-
szością głosów przy 1 głosie wstrzymującym, 1 
przeciw.

- mgr farm. Lucyna Janik w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Św. Anny” w 44-217 Rybnik, ul. 
Kardynała Kominka 13;

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

- mgr farm. Maja Nowacka-Wróbel w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Przyjazna” w 41-711 Ruda 
Śląska, ul. E. Kokota 172;

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

- mgr farm. Aleksandra Małyska w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Novum” 44-100 Gliwi-
ce, ul. Kosów 15;

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

- mgr farm. Maria Kowalczuk w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Imielińska” w 41-407 Imielin, ul. 
Apteczna 1;

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

- mgr farm. Urszula Żak w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Floriańska” w 41-500 Chorzów, 
ul. Beskidzka 4;

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

- mgr farm. Lilianna Urbaniak w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Aqua Vitae” w 40-087 Katowice, 
ul. Sokolska 78/80;

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

3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez kandydata na funk-
cję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Joanna Jasiak w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 42-600 Tarnow-
skie Góry, ul. Opolska 21 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Apteka „Zdrowit” 
Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. 
Piotra Skargi 13;

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

- mgr farm. Agnieszka Smok-Wilisowska w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie w 40-474 Katowice, ul. 
Wojciecha 1 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Panią Agnieszkę Smok-Wilisow-
ska zam. Kraków;

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

- mgr farm. Milena Czekaj w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-406 Mysłowi-
ce, ul. Wielka Skotnica 29 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Trzecia Apteka 
Zdrowit sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Ślą-
skie, ul. Diamentowa 3;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.
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- mgr farm. Dominika Nec w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-406 Mysłowi-
ce, ul. Różyckiego 1 w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostęp-
nej złożonym przez Top Pharm Jargan-Szklorz Spółka 
Jawna z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13;

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

- mgr farm. Justyna Żabicka w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-407 
Imielin, ul. Francuska 4 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Jolantę Jargan, 
Agatę Jargan, Katarzynę Szklorz, Martę Szklorz re-
prezentowanych przez Andrzeja Szklorz z siedzibą 
w 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13;

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

- mgr farm. Katarzyna Stachurska-Wlazło w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Twoja” w 41-
300 Dąbrowa Górnicza, ul. Topolowa 48 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Twoja 
Witold Osmański-Mirosław Obłoza Spółka jawna 
z siedziba w 80-147 Gdańsk, ul. Lubowidzka 4c/5;

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

- mgr farm. Anna Granek w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Papaver” w 43-190 Mikołów, os. 30-lecia 
PRL 8 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwo-
lenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożo-
nym przez Wikan Kanert Sp. J. z siedzibą w 40-750 
Katowice, Boja-Żeleńskiego 83;

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

- mgr farm. Damian Nowak w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Sar Apteka Dobrych Cen” w 40-
870 Katowice, al. Bolesława Krzywoustego 4/3 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Medix Spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w 83-110 Tczew, ul. Jodłowa 13a;

Po przedstawieniu kandydatury oraz wniosku przez 
komisję opiniującą Prezydium Rady SIA jednogło-
śnie postanowiło wszcząć postępowanie wyjaśnia-
jące w sprawie i zwrócić się do zezwoleniobiorcy 
o dostosowanie nazwy apteki do obowiązującego 
prawa poprzez usunięcie z nazwy informacji warto-
ściujących o charakterze reklamowym „…Dobrych 
Cen”, co może być niezgodne z art. 94a prawa far-
maceutycznego oraz wyjaśnienie obsady magistrów 
farmacji zapewniające realizację normy art. 92 pra-
wa farmaceutycznego.

Niewątpliwie użyte w nazwie apteki wartościujące 
wobec innych aptek i na dzień dzisiejszy niewery-
fi kowalne twierdzenie o tym co oznacza hasło „…
Apteka Dobrych Cen” wymaga wyjaśnienia i uści-
ślenia. Izba Aptekarska zobowiązana jest działać 
w ramach obowiązującego prawa. Wnioskodawca 
w żaden sposób nawet nie uprawdopodobnił, że 
faktycznie będzie „…Apteką Dobrych CEN ” oraz 
nie określił do czego odnosi wartościujące określe-
nie „…Dobre Ceny”, szczególnie w sytuacji, gdy 
leki refundowane są objęte regulacją cen, a nazwa 
sugeruje, że „…Dobre Ceny” dotyczy wszystkich 
cen w tej aptece, dlatego wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego jest konieczne i w pełni uzasadnio-
ne, a przede wszystkim zdaniem Prezydium Rady 
SIA nazwa ta sprzeczna jest z zakazem wynikają-
cym z art. 94a prawa farmaceutycznego. Ze wzglę-
du na fakt, że różne nazwy związane z cenami są 
już używane na terenie działania izby przez innych 
przedsiębiorców zachodzi uzasadnione podejrzenie 
wprowadzania pacjentów w błąd, co do poziomu 
cen obowiązujących w aptekach tak oznaczonych. 
W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższe-
go klienci aptek (pacjenci) są grupą, która nie odpo-
wiada wzorcowi uważnego konsumenta i winni być 
objęci szczególną ochroną przed wprowadzaniem 
w błąd lub sugerowaniem w reklamach różnych ko-
rzyści, w tym dotyczących poziomu cen, a tak jest 
też w tym przypadku.

Ponadto wskazani we wniosku magistrowie farma-
cji zamieszkujący w Tczewie (jak wynika z kalku-
latora odległości podróż trwa ponad 5 godzin - 502 
km - około 5 godz. 14 min) oraz w Bydgoszczy (jak 
wynika z kalkulatora odległości podróż potrwa 425 
km - około 4 godz. 51 min.) deklarują pracę w in-
nych aptekach odległych od Katowic. Jednocześnie 
mają wykonywać pracę w Katowicach. Mając na 
względzie fakt, że apteka jako placówka ochrony 
zdrowia publicznego jest powołana do świadczenia 
przez uprawnione osoby usług farmaceutycznych 
mogących mieć wpływ na zdrowie, a nawet życie 
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pacjentów Prezydium Rady SIA postanowiło zwró-
cić się o wykazanie, że w czasie pracy w aptece 
w Katowicach zapewnione zostaną prawem prze-
widziane godziny odpoczynku pracowników facho-
wych apteki zgodnie z przepisami kodeksu pracy, 
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania oraz pracy 
w innych aptekach. Obowiązkiem organów samo-
rządu jest dbać przede wszystkim o interes pacjen-
tów, w tym przypadku zdaniem Prezydium Rady 
SIA zachodzi uzasadnione podejrzenie wskazania 
obsady mgr farmacji dla pozoru na co wskazuje, że 
pomimo zamieszkania w bardzo odległych rejonach 
deklarują jeszcze pracę w miejscach zamieszkania.

- mgr farm. Tomasz Płonka w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka 4 Pory Roku” w 41-409 
Mysłowice, ul. Fików 5a w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez IPHARM 4 Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w 41-409 Mysłowice, ul. Białobrzeska 45;

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

3c. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej w części doty-
czącej proponowanego kierownika apteki - wydanie 
opinii zawierającej stwierdzenie rękojmi należyte-
go prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję 
kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Rafał Zakrzewski w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Słoneczko” w 43-400 Cieszyn, 
ul. Stawowa 54;

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

3d. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej o nazwie:

- Apteka „Zdrowie” w 44-100 Gliwice, ul. Bytomska 
18 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez 
Abo-Pharm Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Bytomska 18;

Po przedstawieniu sprawy przez komisję opiniującą 
wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- „Apteka Magiczna” w 41-500 Chorzów, ul. 
Żołnierzy Września 20 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Magiczna Sp. 
z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w 90-402 Łódź, 
ul. Zachodnia 81/83;

Po przedstawieniu sprawy przez komisję opiniującą 
wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

3e. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię 
należytego prowadzenia apteki do 31.03.2014r, 
wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
w związku z upływem terminu rękojmi.

- mgr farm. Antonina Makosz w aptece ogólno-
dostępnej w o nazwie „Pod Słońcem” w 47-100 
Strzelce Opolskie;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą wniosek zaopiniowano pozytywnie więk-
szością głosów przy 1 głosie „wstrzymującym”. 
Rękojmi udzielono warunkowo do 30.04.2014r. 
Na podstawie art. 89 e prawa farmaceutycznego 
farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni ma 
obowiązek podnoszenia kwalifi kacji zawodowych 
poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu. Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.05.2003r. 
w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnio-
nych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych 
(Dz.U. 2003/132/1238 ze zm.) określa zasady i czas 
trwania szkoleń oraz ich dokumentacji.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniam pierwszy 5 
letni okres edukacyjny mgr farm. Antoniny Makosz 
zakończył się w dniu 31.12.2008 r. (par. 10 rozpo-
rządzenia), a kolejny jest w toku. Z posiadanych 
przez izbę dokumentów wynika, że kandydat na 
kierownika nie posiada dostatecznej ilości punktów 
edukacyjnych wymaganych do zamknięcia pierw-
szego okresu edukacyjnego.

Brak wypełnienia ustawowego obowiązku szkoleń 
ciągłych może być negatywną przesłanką do uzy-
skania rękojmi należytego prowadzenia apteki, dla-
tego ograniczenie czasowe rękojmi jest konieczne 
i w pełni uzasadnione na podstawie wskazanych 
przepisów prawa.

- dr n. farm. Paweł Nogaj w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Na Pętli” w 41-203 Sosnowiec, ul. Ba-
czyńskiego 27;
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Po przedstawieniu sprawy przez komisję opiniującą 
wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie, 
gdyż ustały przyczyny, dla których wydano wcze-
śniej rękojmię warunkową.

3f. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni 
farmaceutycznej - wydanie zaświadczenia w związ-
ku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni 
farmaceutycznej:

- mgr farm. Rafał Więcek w hurtowni farmaceu-
tycznej „Sofar” Sp. z o.o. w 41-200 Sosnowiec, ul. 
Kanarków 5/2;

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

3g. Wniosku w sprawie cofnięcia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej w 42-610 Mia-
steczko Śląskie, ul. Dworcowa 24 udzielonego Athe-
las R. Pawlak Spółka Jawna z siedzibą w 42-610 
Miasteczko Śląskie, ul. Dworcowa 24 -cd. sprawy;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie postanowiło roz-
poznać wniosek w terminie późniejszym, po dorę-
czeniu stronie pisma z wezwaniem do zajęcia stano-
wiska w sprawie lub wypełnieniu normy art. 44 kpa.

Na posiedzeniu w dniu 04.03.2014r. Rada Śląskiej 
Izby Aptekarskiej zapoznała się z okolicznościa-
mi faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem wnio-
sku, jednak ze względu na termin otrzymania wnio-
sku, w celu umożliwienia stronie zajęcia stanowiska 
w sprawie zgodnie z art. 10 kpa postanowiono spra-
wę rozpoznać na następnym posiedzeniu Prezydium 
Rady SIA w dniu 18 marca 2014r. Do strony skie-
rowano zawiadomienie o posiedzeniu z wnioskiem 
o zajęcie stanowiska w sprawie jednak jak wynika 
z wydruku ze strony Poczty Polskiej przesyłka ta 
jest awizowana, nieodebrana. W tej sytuacji zgodnie 
z dyspozycją art. 42 i następne kpa, w szczególności 
art. 45 kpa organ zobowiązany jest czekać na potwier-
dzenie odbioru przesyłki lub wypełnienie normy z art. 
44 kpa przed podjęciem decyzji. Naruszenie prawa 
strony do czynnego udziału w postępowaniu może 
być przyczyną wadliwości podjętej bez zachowania 
tego trybu uchwały, wyznaczenie stronie terminu do 
zapoznania się z aktami oraz umożliwienie zajęcia 
stanowiska w sprawie jest wymagane przez prawo.

3h. Opiniowanie farmaceuty - opiekuna, któ-
ry ma sprawować opiekę nad przeddyplomową 
sześciomiesięczną praktyką zawodową studenta VI 

roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutyczne-
go - na wniosek UJ w Krakowie.

- mgr farm. Monika Kubara w aptece ogólnodostęp-
nej w Zawiercie, ul. Reymonta 1;

Mgr farm. Monika Kubara spełnia wszystkie wy-
magania opiekuna stażysty, wobec powyższego 
Prezydium Rady SIA nie wniosło zastrzeżeń i jed-
nogłośnie wydało opinie pozytywną.

3i. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Wo-
dzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Wodzisławskiego, wobec po-
wyższego Prezydium Rady SIA pozytywnie jedno-
głośnie zaopiniowało w/w projekt.

3j. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Ruda 
Śląska w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustale-
nia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Miasta Ruda Śląska, wobec powyższego 
Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie za-
opiniowało w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Modyfi kacja i aktualizacja strony internetowej 
izby. W wyniku spotkań i korespondencji z fi rmą Fal-
conet serwisującą stronę internetową ustalono zakres 
i cennik zmian, których wprowadzenie stało się ko-
niecznością po wprowadzeniu nowej wersji serwisu. 
Kierownik biura mgr inż. Lech Wróblewski przed-
stawił szczegóły modyfi kacji wraz z ich wyceną. Za-
kres zamian został przyjęty jednogłośnie.

4b. Oferta obniżająca koszty energii elektrycznej dla 
właścicieli aptek. Prezes dr Piotr Brukiewicz poin-
formował o odbytym spotkaniu z przedstawicielem 
fi rmy SKT rekomendowanym przez mgr Alinę Wil-
czek, który przedstawił propozycję obniżenia kosz-
tów energii elektrycznej dla członków SIA. Jest to 
już druga oferta; fi rma SKT wydaje się mieć jeszcze 
lepsze możliwości negocjacyjne. Sprawę koordynu-
je mgr Krzysztof Majka. Informacje o wynikach zo-
staną rozesłane oraz umieszczone na stronie WWW.

4c. III Mistrzostwa Polski OIA w Piłce Nożnej Ha-
lowej - Gniewino 25-27 kwiecień 2014r. W zawo-
dach wezmą udział drużyny różnych Izb Okręgo-
wych. Wyjazd będzie się wiązał z kosztami nocle-
gu i dojazdu. Izba krakowska, bielska i łódzka są 
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chętne pojechać wspólnie jednym autobusem dla 
zmniejszenia kosztów. Do ustalenia ze skarbnikiem 
mgr Krzysztofem Majką pozostał poziom dofi nan-
sowania zawodników oraz ewentualny wkład wła-
sny. Zakwaterowanie, wynajem sali i wyżywienie 
to koszt 350 zł. W trakcie dyskusji ustalono, że 
udział własny uczestnika wynosi 150 pln.

4d. 18. Konferencja OSOZ - 25 kwiecień 2014r 
Warszawa. Prezes dr Piotr Brukiewicz zachęcił do 
skorzystania z dwóch zaproszeń na konferencję.

4e. Posiedzenie NRA - 19 marzec 2014r. Głosowa-
ny będzie budżet; o 10 groszy wzrasta zobowiąza-
nie SIA wobec NIA. Skarbnik mgr Krzysztof Maj-
ka powiedział, że nie podoba mu się preliminarz 
wydatków i jest za odrzuceniem projektu. Prezes 
dr Piotr Brukiewicz zebrał tematy do podjęcia na 
posiedzeniu.

4f. Targi Farmaceutyczne - 29 marzec 2014r. Przy-
gotowania do targów przebiegają planowo i bez 
opóźnień. Odbędzie się kurs, w którym do zdoby-
cia jest 5 punktów edukacyjnych „twardych” oraz 
posiedzenie naukowo-szkoleniowe dające uczestni-
kom 2 punkty „miękkie” . Koszt własny dla uczest-
ników to 20 zł. Rozpoczęcie kursu o godz. 10:00.

4g. Informacja o Zjazdach Dolnośląskiej OIA i Po-
morsko-Kujawskiej OIA prezes dr Piotr Brukie-
wicz wraz z mgr Andrzejem Bednarzem przekaza-
li informacje o przebiegu zjazdów w innych OIA. 
W przeciwieństwie do zjazdów SIA, część „zjazdo-
wa” od wyboru przewodniczącego zjazdu poprzez 
sprawozdania i wybory uzupełniające do dyskusji 
zjazdowej trwała niewiele ponad 2 godziny. Nato-
miast dyskusja plenarna dotycząca strategii i przy-
szłości samorządu trwała znacznie dłużej. W zjeź-
dzie uczestniczyli m.in. Prezes NRA dr Grzegorz 
Kucharewicz oraz prezesi i przedstawiciele kilku 
okręgowych izb aptekarskich.

5. Wolne głosy i wnioski.

- Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ze skargi MZ 
na uchwałę OIA w Gdańsku. Pojawiło się uzasad-
nienie wyroku, w którym napisano że krajowy zjazd 
aptekarzy mógłby podjąć taką uchwałę. Prezes dr 
Piotr Brukiewicz odczytał fragment uzasadnienia 
głównego sędziego... Tymi słowami sędzia SN 
potwierdził, że widzi w jak paradoksalnej sytuacji 
znalazł się samorząd aptekarski broniący interesu 
aptekarzy w związku z ciągłym łamaniem zakazu 
reklamy aptek.

- pismo mgr E. Kaszy. Ze względu na ogólnopolski 
zasięg tematyki listu Prezydium Rady jednogłośnie 
przekazało list do NIA.

- pismo NIA w sprawie składek. Mgr Krzysztof Maj-
ka poinformował o odebraniu pisma z NIA, w którym 
napisano, że SIA ma zaległości w płaceniu składek od 
swoich członków. Następnie wyjaśnił, że temat jest 
nierozwiązany od poprzedniej kadencji, kiedy na sku-
tek innych interpretacji sposobu naliczania, pojawiła 
się różnica w kwocie, co było wielokrotnie tłumaczone 
i wyjaśniane NIA. Jest to skutek niechlujności w księ-
gowości NIA. Dr Stanisław Piechula powiedział, że 
życzyłby sobie podjęcia tego tematu na posiedzeniu 
NIA z wpisaniem opinii do protokołu, bo inaczej odpro-
wadzane regularnie składki będą dalej księgowane na 
poczet rzekomo zaległej składki i dalej interpretowane 
jako zapłacone w niewystarczającej kwocie. Następnie 
dodał, że ponieważ w swoim piśmie NIA grozi skiero-
waniem sprawy do sądu, chciałby odpisać, że SIA może 
zupełnie przestać płacić składki, bo są one niewłaści-
wie policzone (powinny stanowić wartość procentową).

- składki. Rada zajęła się prośbą farmaceuty, który nie 
chce wypisać się z Izby, a ponieważ pobiera świad-
czenie rehabilitacyjne chciałby płacić niższą składkę 
(10 zł). Zdecydowano, że w takim przypadku farma-
ceuta może zwrócić się do komisji zapomogowej.

- można już stwierdzić, że plakat informujący o jed-
nakowych cenach leków refundowanych we wszyst-
kich aptekach został dobrze przyjęty i pojawia się 
coraz częściej nie tylko w aptekach. Prezes dr Piotr 
Brukiewicz zaproponował napisanie artykułu wraz 
z którym umieszczony zostanie w prasie.

- dr Stanisław Piechula poinformował o wysorto-
waniu z bazy izby aptek, w których jest tylko 1 ma-
gister farmacji, a nie jest on właścicielem.

- Przewodnicząca związku pielęgniarek dr Mariola 
Bartusek poprosiła prezesa dr Piotra Brukiewicza 
o spotkanie w sprawie odprowadzania podatku za 
uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach. Po omó-
wieniu tematu z mgr Ewą Kłodą prezes dr Piotr 
Brukiewicz zdecydował przekazanie zapytania do 
skarbnika i księgowej NIA.

6. 028 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniu 18 marca 2014 r. zakończono 
ok. godz. 12.00.

mgr farm. Michał Rzepczyk 
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Protokół z obrad 30 posiedzenia 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 8 kwietnia 2014 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA 
dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.18. Zgod-
nie z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 
21/31 osób. Na podstawie listy obecności Prezes 
SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia 
Rady SIA dla ważności podejmowanych uchwał. Po 
powitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności 
obrad prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz 
zaproponował porządek obrad. Porządek posiedze-
nia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr 
farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 29 po-
siedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 04 marca 
2014r.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła 
uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu farmaceuty:

Joanna REK VI/009/14; Barbara, Monika ŻOŁNA 
VI/010/14; Zuzanna, Katarzyna STANOWSKA 
VI/011/14; Justyna, Ewa NOWAK VI/012/14; Ka-
rolina, Elżbieta STRAŚ VI/013/14; Aleksandra,; 
Joanna HERA VI/014/14; Anna, Ewa WYPYCH 
VI/015/14; Anna, Weronika GERULA VI/016/14; 
Jadwiga, Karolina KANIA VI/017/14; Dorota, Ma-
ria KAWA VI/018/14; Daria, Dominika HOJKA 
VI/019/14; Izabela, Maria MAJNUSZ VI/020/14; 
Monika WZIĄTEK VI/021/14; Tomasz, Mateusz 
KORPAK VI/022/14; Dariusz, Mateusz MAĆCZAK 
VI/023/14; Pascal Jaromin VI/024/14; Maciej FIK 
VI/025/14; Marta, Teresa PAROL VI/026/14; Mar-
lena, Maria ZAGWOŻDŻON VI/027/14; Joanna, 
Zofi a MARYSZCZAK VI/028/14; Katarzyna EN-
GELKING VI/029/14; Joanna, Dagmara NOWAK 
VI/030/14; Katarzyna ORGAN VI/031/14; Kamila, 
Anna CZAJA VI/032/14; Katarzyna, Urszula DO-
MAGAŁA VI/033/14; Magdalena, Barbara MUSIK 
VI/034/14; Michalina, Maria MIGUŁA VI/035/14; 
Natalia, Agnieszka DOLATOWSKA VI/036/14; 
Anna, Dorota NOWAK VI/037/14; Ewelina, Malwi-
na NIKLAS VI/038/14; Marta, Joanna WALCZAK 
VI/039/14; Anastazja, Monika RAMUT VI/040/14; 
Karolina, Agnieszka PISKORZ VI/041/14; Joan-
na FLOREK VI/042/14; Justyna, Anna ORZEŁ 
VI/043/14; Zuzanna BRYZGALSKA VI/044/14; 
Monika, Anna ŻURAWSKA VI/045/14; Daria, Kata-
rzyna WIERCZENKO VI/046/14; Marta, Alicja KA-

LINOWSKA VI/047/14; Tobiasz, Paweł RACZEK 
VI/048/14; Ada, Romana NOWOSAD VI/049/14; 
Magdalena, Anna MAJCHER VI/050/14; Barbara, 
Agnieszka KASZA VI/051/14; Bartosz, Piotr FRĄ-
CZEK VI/052/14; Andrzej OGÓREK VI/053/14; 
Przemysław, Adam Jakubas VI/054/14; Sonia, Tama-
ra NIEMIEC VI/055/14; Mariola, Krystyna KOR-
CZYŃSKA VI/056/14; Elżbieta KUBINA VI/057/14; 
Katarzyna, Magdalena KULPIŃSKA-KUCIA 
VI/058/14; Magdalena, Anna TURZYNIECKA 
VI/059/14; Anna, Maria LASKOWSKA VI/060/14; 
Agnieszka, Małgorzata KOZIOŁ VI/061/14; Ane-
ta, Agnieszka TKACZEWSKA VI/062/14; Anna, 
Maria PUCHALSKA VI/063/14; Mateusz, Mi-
chał WOJTYNIAK VI/064/14; Jan ZAZIĄBŁO 
VI/065/14; Weronika, Agnieszka GIBAS VI/066/14; 
Natalia, Małgorzata GUZDEK VI/067/14; Magdale-
na, Katarzyna CZECH VI/068/14; Katarzyna, Ewa 
KOPTA VI/069/14; Alicja, Krystyna KOŁODZIEJ 
VI/070/14; Ewa, Halina KRAWCZYK VI/071/14; 
Anna, Maria KRAJEWSKA VI/072/14; Justyna, 
Mirosława KOZAK VI/073/14; Katarzyna, Joan-
na KASPRZYCKA VI/074/14; Marta, Agnieszka 
KĄDZIOŁA VI/075/14; Magdalena, Marta CURY-
ŁO VI/076/14; Marcin KUCHARZÓW VI/077/14; 
Katarzyna, Maria ŻYŁA VI/078/14; Aleksandra 
WOJTUŃ VI/079/14; Łukasz, Paweł SZYNDLER 
VI/080/14; Anna, Maria CHORĘZA VI/081/14; Ma-
ria, Jolanta GREŃ VI/082/14; Anna, Aldona GŁOS 
VI/083/14; Justyna, Joanna KAPŁON VI/084/14; 
Daria, Justyna TYBURCY VI/085/14; Paulina, Be-
ata SITEK VI/086/14; Anna, Agnieszka WIENCEK 
VI/087/14; Ewa, Monika GOLAN VI/088/14; Mar-
ta, Teresa DUDEK VI/089/14; Zbigniew, Andrzej 
PIOTROWSKI VI/090/14; Magdalena, Maria RO-
CŁAWSKA VI/091/14; Karol, Piotr BĘDKOWSKI 
VI/092/14; Olga, Maria SZKLARCZYK VI/093/14; 
Malwina, Aleksandra KULEJ VI/094/14; Paulina, 
Barbara SKIBIŃSKA VI/095/14; Karolina, Elżbieta 
SURY VI/096/14; Joanna, Agnieszka KACZMA-
RZYK VI/097/14; Katarzyna, Maria MALUDZIŃ-
SKA VI/098/14; Anna, Barbara PTAK VI/099/14; 
Sara, Patrycja ALBE SLABI VI/100/14; Marta, 
Barbara WIEWIÓRA-TYRKA VI/101/14; Michał, 
Marcin DĘBOWSKI VI/102/14; Ewelina, Joanna 
PLUTA VI/103/14; Agata, Joanna SKOP VI/104/14; 
Sandra PIETER VI/105/14; Sylwester, Marcin KLE-
CZA VI/106/14; Anna JURKIEWICZ VI/107/14; 
Magdalena, Elżbieta BRZEZINA VI/108/14; Do-
rota, Marta ŚLĘZAK VI/109/14; Sylwia, Jadwiga 
KALEMBKA VI/110/14; Dagmara, Katarzyna MO-
LENDA VI/111/14; Karolina. Magdalena WÓJCIK 
VI/112/14; Agnieszka, Maria MUSIOŁ VI/113/14;
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4. Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad 
Rada SIA przystąpiła do opiniowania:

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

- mgr farm. Beata Binert w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Hipokrates” w 43-155 Bieruń, ul. Wa-
welska 40;

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

- mgr farm. Aneta Kozłowska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Dr.Max” w 32-600 Oświęcim, ul. 
Królowej Jadwigi 11;

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

- mgr farm. Adam Folwarczny w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Familia” w 44-350 Gorzyce, ul. 
Raciborska 32;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą wniosek zaopiniowano pozytywnie więk-
szością głosów przy 10 głosach „za”, 4 głosach 
wstrzymujących, 5 „przeciw”.

- mgr farm. Katarzyna Konderak w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Pharmavit Apteka Tanich Le-
ków” w 40-095 Katowice, ul. Stawowa 8;

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

Jednocześnie zadecydowano, że wraz z uchwałą 
zostanie do inspektoratu przekazana informacja, że 
Rada SIA negatywnie ocenia używaną przez zezwo-
leniobiorcę nazwę apteki „Pharmavit Apteka Tanich 
Leków” ze względu na niezgodność z obowiązują-
cym prawem nazwy apteki.

Art. 94a prawa farmaceutycznego w brzmieniu obo-
wiązującym od 01.01.2012br. zakazuje wszelkiej 
reklamy aptek Dz.U. 2008/45/271 ze zm. co uza-
sadnia 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, 
a ostatnio też sądy administracyjne.

W ocenie Rady SIA nazwa „Pharmavit Apteka Ta-
nich Leków” niezgodna jest ze wskazanym zapisem 
art. 94a ustawy oraz w sposób niedozwolony suge-
ruje, że w tej aptece „tanie” są też leki refundowane, 
które posiadają stałe ceny regulowane. Wskazując 
na powyższe Rada SIA wyraża pogląd, że nazwa 
taka jest sprzeczna z prawem i nie powinna zostać 
zarejestrowana przez WIF w Katowicach jako na-
zwa apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie art. 
94a prawa farmaceutycznego w dniu 01.01.2012r.

- mgr farm. Magdalena Nikiel w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Mikołowska” w 43-190 
Mikołów, ul. Okrzei 20;

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

- mgr farm. Izabela Drwięga w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Zdrowit” w 41-940 Piekary Ślą-
skie, ul. Piotra Skargi 13;

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

-    mgr farm. Eliza Skiba w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Dla Zdrowia” w 32-660 Cheł-
mek, ul. Staicha 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniu-
jącą wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez kandydata na funk-
cję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Damian Nowak w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „SuperNowa” w 40-870 Katowice, al. 
Bolesława Krzywoustego 4/3 w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodostępnej złożonym przez Medix Spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w 83-110 Tczew, ul. Jodłowa 13a - cd. sprawy;
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Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, w związku z ustaniem przyczyn wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego poprzez dostosowa-
nie nazwy apteki do obowiązującego prawa i usu-
nięcie z nazwy informacji wartościujących o cha-
rakterze reklamowym „…Dobrych Cen”, oraz zło-
żenia wyjaśnień co do obsady magistrów farmacji 
zapewniającej realizację normy art. 92 prawa far-
maceutycznego wniosek zaopiniowano pozytywnie 
większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym.

- mgr farm. Joanna Cichoń-Kudła w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Magiczna” w 41-500 
Chorzów, ul. Żołnierzy Września 20 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Ma-
giczna Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w 90-
402 Łódź, ul. Zachodnia 81/83;

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

- mgr farm. Katarzyna Okarska-Adamczyk w apte-
ce ogólnodostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 44-
330 Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 2 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Ziko 
Apteka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;

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

- mgr farm. Piotr Procyszyn w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 44-335 Jastrzę-
bie Zdrój, ul. Warmińska 2B/4 w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodostępnej złożonym przez Ziko Apteka 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi-
bą w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;

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

- mgr farm. Anna Myczkowska w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Radosna” w 42-600 
Tarnowskie Góry, ul. Krakowska 16 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka 
Zamkowa Sp. z o.o. z siedzibą w 42-600 Tarnow-
skie G., ul. Zamkowa 4;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą wniosek zaopiniowano pozytywnie więk-
szością głosów przy 1 głosie wstrzymującym.

- mgr farm. Bartosz Staroń w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Lawenda” w 41-902 Bytom, 
ul. Chorzowska 57 w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej złożonym przez Pana Edwarda Makolądra 
zam. Nowe Chechło;

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

- mgr farm. Bożena Gielecka w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie Apteka „Przy Rondzie” w 41-506 
Chorzów, ul. Graniczna 15/4 w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodostępnej złożonym przez Pana Marcina 
Pilch zam. Chorzów, Panią Katarzynę Roos-Pilch 
zam. Chorzów;

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

4c. Wniosków w sprawie udzielenia zgody na uru-
chomienie apteki szpitalnej - wydanie opinii za-
wierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki szpitalnej przez kandydata na 
funkcję kierownika apteki szpitalnej:

- mgr farm. Magdalena Zygmunt w aptece szpitalnej 
w 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 92b w związku 
z wnioskiem o udzielenie zgody na uruchomienie 
apteki szpitalnej złożonym przez NZOZ Szpital Eu-
roMedic K. Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga 
z siedzibą w 40-555 Katowice, ul. Rolna 18;

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

4d. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej w części doty-
czącej proponowanego kierownika apteki - wydanie 
opinii zawierającej stwierdzenie rękojmi należyte-
go prowadzenia apteki przez kandydata na funkcję 
kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Danuta Piejko w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie Apteka „Zdrowie” w 38-440 Iwonicz 
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Zdrój, Aleja Słoneczna 4 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Panią Beatę Bar-
ską zam. Krosno;

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

4e. Kandydatury osoby odpowiedzialnej za obrót 
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 Neuca 
S.A. z siedzibą w 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgo-
ska 58

- mgr farm. Katarzyna Domagała w hurtowni far-
maceutycznej w 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 
72;

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

4g. Opiniowanie farmaceuty - opiekuna, który ma 
sprawować opiekę nad przeddyplomową sześcio-
miesięczną praktyką zawodową studenta VI roku 
kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego - 
na wniosek warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego

- mgr farm. Magdalena Orłowska-Zielińska w apte-
ce ogólnodostępnej w o nazwie „Europejska” w 40-
026 Katowice, ul. Wojewódzka 7;

Mgr farm. Magdalena Orłowska-Zielińska spełnia 
wszystkie wymagania opiekuna stażysty, wobec po-
wyższego Rada SIA nie wniosła zastrzeżeń i jedno-
głośnie wydała opinię pozytywną.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Kampania „Leki tylko z apteki” - informacja dla 
członków Rady SIA, wystąpienie Rzecznika Klien-
ta Grupy Neuca Pana Romana Kudzia.

Prelegent w krótkiej prezentacji omówił cel i realiza-
cję nowej kampanii GK Neuca. Kampania, która już 
wystartowała będzie prowadzona w miesiącu maju 
oraz czerwcu 2014 r. Jest odpowiedzią chociażby na 

ostatnie stanowisko Polskiego Związku Producen-
tów Leków Bez Recepty (PASMI) w sprawie libera-
lizacji zakazu reklamy oraz pismo wystosowane do 
członków Komisji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdro-
wia, mające na celu przekonanie, by pacjenci leczyli 
się sami zaopatrując się w marketach i sieciach han-
dlowych w potrzebne medykamenty.

Sama inicjatywa to jeden z elementów wspar-
cia niezależnych aptek i farmaceutów. W planie 
jest prowadzenie kampanii przy udziale i pomocy 
wszystkich izb aptekarskich. Efektem tego ma być 
zmiana otoczenia prawnego pozwalającego na co-
raz większy wypływ leków do kanału masowego 
i pojawiające się z tym problemem bezpieczeństwo 
kuracji. Nastawiona jest na:

1/ poparcie i wsparcie wiedzy i autorytetu farma-
ceutów,

2/ bezpieczeństwo sprzedaży i dystrybucji leków,

3/ bezpieczeństwo przechowywania leków.

Celem kampanii jest poinformowanie pacjentów 
o zagrożeniach związanych z kupowaniem leków 
i suplementów diety poza apteką. Jest nim również 
przekaz, że nie da się zastąpić ani pominąć farma-
ceuty w procesie nabywania leku i suplementów 
diety oraz podniesienie rangi zawodu farmaceuty - 
zawodu zaufania publicznego. Kampania „Leki tyl-
ko z apteki” ma przekonać wszystkich, że jedynym 
bezpiecznym miejscem zaopatrywania ludności 
w leki jest apteka a nie stoisko (automat) w sklepie 
czy na stacji benzynowej.

 Przekaz grafi czny to plakat umieszczony w roż-
nych miejscach i mediach (magazyny aptekarskie 
i dwa dzienniki ogólnopolskie m.in. „Rzeczpospo-
lita” oraz „Gazeta Wyborcza”), a także strona inter-
netowa, gdzie farmaceuci i pacjenci mogą podpisać 
petycję. Przewidziano także kilkadziesiąt artykułów 
merytorycznych w płaszczyźnie ochrony zdrowia 
pacjenta i kilkadziesiąt odsłon reklam w mediach 
internetowych. Pan Roman Kudzia bardzo zachęca 
do wsparcia opisanej kampanii i przyjmuje wszel-
kie uwagi, nad którymi się pochyli. Petycja będzie 
przekazana na ręce Premiera i Ministra Zdrowia.

Głos zabrał dr Piechula podnosząc kwestię łatwego 
dostępu do leków dla osób małoletnich, które po-
winny być przechowywane i umieszczane w wy-
dzielonym zamkniętym miejscu.
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Prezes zaproponował, by zachować poszczególne 
etapy kampanii - w pierwszej kolejności włączanie 
izb okręgowych, później dyskusja z NIA.

Przystąpiono do głosowania:

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej większością gło-
sów przy 3 głosach „wstrzymujących” poparła zało-
żenia Kampanii Komunikacyjnej Neuca S.A. „Leki 
tylko z apteki”.

Zdaniem Rady SIA ważne jest także, aby kampania 
„Leki tylko z apteki” zyskała poparcie całego samo-
rządu i miała jak największy zasięg społeczny.

Przy okazji Mecenas przygotuje zawiadomienie do 
Śląskiego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego:

1/ w oparciu o łamanie rozporządzenia dotyczącego 
sprzedaży leków poza aptekami w zakresie łatwego 
dostępu preparatów dla dzieci i przechowywanie le-
ków w warunkach niezgodnych z zaleconymi przez 
producenta

2/ zwróci uwagę iż zbliża się lato oraz okres wyż-
szych temperatur i z wiedzy Rady SIA żadna apteka 
internetowa nie wysyła preparatów zabezpieczo-
nych przed osiągnięciem temperatury wyższej niż 
nakazana przed producenta.

5b. Postanowienie OSA w Katowicach o ukaraniu 
mgr farm. karą upomnienia - informacja dla Człon-
ków Rady SIA.

5c. Prośba o zapomogę fi nansową na leczenie on-
kologiczne.

Izba posiada konto, na którym gromadzone są fun-
dusze na rzecz pomocy Członkom SIA w trudnych 
sytuacjach życiowych. W dniu 31.03.2014r. do 
biura SIA wpłynął wniosek mgr farm. Katarzyny 
Kandziora-Kuna o udzielenie zapomogi fi nansowej 
dla mgr farm. U mgr farm. zdiagnozowano Chłon-
niaka Hodgkina, a udzielona zapomoga zostałaby 
przeznaczona na pokrycie części leczenia nierefun-
dowanego. Wobec powyższego Rada SIA po rozpa-
trzeniu wniosku przez komisję ds. Socjalno-Byto-
wych jednogłośnie postanowiła udzielić mgr farm. 
bezzwrotnej zapomogi fi nansowej w kwocie 1500 
zł brutto.

5d. Prośba o przyznanie nagrody za ukończenie 
specjalizacji.

W odpowiedzi na prośbę mgr farm. w sprawie przy-
znania nagrody/gratyfi kacji w związku z uzyska-
niem specjalizacji w zakresie farmacji klinicznej 
Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej jednogłośnie nie 
przychyliła się do prośby.

Kształcenie się jest oczywiście wspierane przez 
organa samorządowe, jednak co do zasady jest to 
indywidualna decyzja każdego farmaceuty. Koszta 
w tym zakresie nie mogą być refundowane przez 
izbę aptekarską, a taki byłby rzeczywisty charakter 
nagrody. Pozytywna decyzja Rady SIA w tym przy-
padku wymagałaby rozwiązania systemowego, a co 
za tym idzie zapewnienia na ten cel odpowiednich 
środków w budżecie SIA dla wszystkich farmaceu-
tów, którzy uzyskali tytuł specjalisty. Niestety taka 
gratyfi kacja pociągnęłaby za sobą wzrost składki 
członkowskiej, a w obecnym trudnym czasie dla 
środowiska aptekarskiego z wiadomych względów 
jest to niemożliwe do zrealizowania. Składki człon-
kowskie uzyskiwane od farmaceutów przeznaczane 
są na działalność izby określoną w ustawie o izbach 
aptekarskich. Tradycyjnie Śląska Izba Aptekarska 
organizuje uroczyste spotkania w siedzibie izby dla 
farmaceutów, którzy uzyskali tytuł specjalisty.

5e. Prośba Przewodniczącej Komitetu Organizacyj-
nego dr n. farm. Barbary Uniejewskiej o wsparcie 
fi nansowe XXIII Sympozjum Historii Farmacji 
„Lek naturalny - Farmaceutyczne Inspiracje”

Rada SIA jednogłośnie przychyliła się do prośby 
Pani dr n. farm. Barbary Uniejewskiej i jednogło-
śnie przyznała na ten cel 500,00 zł brutto.

5f. Korespondencja NIA

Jedną z ważniejszych spraw podnoszonych w kore-
spondencji jest sprawa przekraczania przez rożne 
podmioty ilości aptek powyżej normy dopuszczal-
nej w województwie. W związku z tym przy jed-
nym głosie wstrzymującym SIA dalej zajmuje się 
tą kwestią zgodnie w ustalonymi wcześniej wytycz-
nymi.

5g. XXXIV Okręgowy Zjazd SIL - 05.04.2014 - in-
formacje.

Prezes SIA w towarzystwie mgr Grzegorza Zagór-
nego byli uczestnikami Okręgowego Zjazdu Leka-
rzy. Na tej uroczystości był obecny podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz 
-Winnicki, z którym udało się nawiązać kontakt 
i być może zaprosić do siedziby SIA.
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6. Wolne głosy i wnioski.

- prośba mgr farm. o wstrzymanie postępowania 
egzekucyjnego. Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w Katowicach, biorąc pod uwagę sytuację Pani mgr 
farm., jednogłośnie postanowiła zawiesić postępo-
wanie egzekucyjne na okres 6 miesięcy, aby umoż-
liwić rozpoczęcie spłat zaległych składek, bez ko-
nieczności egzekucji i dodatkowych obciążeń Pani 
mgr farm.

- dr Mikołaj Konstatny przestawił kolejne infor-
macje dotyczące AGW Radix. Plan startu przed-
sięwzięcia to wrzesień 2014. 09 kwietnia odbę-
dzie się spotkanie zainteresowanych aptek i pod-
pisanie listu intencyjnego dotyczącego wzięcia 
udziału w projekcie. Chętnych zapraszamy o go-
dzinie 14:00.

- Rada SIA postanowiła wystąpić do wszystkich kie-
rowników aptek i hurtowni, którym przyznano rę-
kojmię należytego prowadzenia apteki, aby w trybie 
pilnym rozliczyły miniony okres edukacyjny. Jeśli 
kierownicy w dalszym ciągu nie rozliczą ostatniego 
okresu edukacyjnego zostaną skierowani do OROZ.

- W dniach 25-27 kwietnia w Gniewnie odbędą się 
III Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekar-
skich w Piłce Nożnej Halowej, w których udział 
weźmie drużyna Śląskiej Izby Aptekarskiej. Impre-
zę organizuje Gdańska Okręgowa izba Aptekarska.

- Prezes SIA wystąpił z propozycją dodruku plaka-
tów informujących o stałych cenach leków refundo-
wanych w ilości 500 szt.

- Do biura SIA wpłynęło pismo mgr Kaszy w spra-
wie Apteki Pomnika Jana Pawła. Padła propozycja 
przekazywania cegiełki 1 zł do NIA, by więcej osób 
wiedziało o tej inicjatywie.

- ukazał się nowy projekt rozporządzenia w sprawie 
recept. Nowością będzie wydłużenie okresu kuracji 
do 120 dni, można będzie zapisać podwójną ilość 
leków recepturowych i takich recept będzie można 
wydać do 5 szt.

7. 030 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w dniu 08 kwietnia 2014 r. zakończono ok. godz. 
13.00.

Protokołował
mgr farm. Jan Stasiczek

Protokół z obrad 29 posiedzenia 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 29 kwietnia 2014 r.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył 
Prezes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz 
o godz. 9.15. Zgodnie z listą obecności na posie-
dzeniu obecnych było 12/14 osób. Na podstawie 
listy obecności Prezes SIA stwierdził prawomoc-
ność obrad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla 
ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu 
zebranych i stwierdzeniu prawomocności obrad 
prowadzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz za-
proponował porządek obrad. Porządek posiedze-
nia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant mgr 
farm. Michał Rzepczyk.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokół z 6 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA z 22 
maja 2013 roku.

Do przesłanego drogą e-mail protokołu została 
wniesiona przez Wiceprezesa Rady SIA mgr farm. 
Andrzeja Bednarza poprawka do punktu 4g doty-
cząca uzupełnienia informacji o zjazdach Dolnoślą-
skiej OIA i Pomorsko-Kujawskiej OIA. Prezydium 
Rady SIA proponowane uzupełnienie do protoko-
łu przyjęło jednogłośnie. Następnie jednogłośnie 
przyjęto protokół z 28 posiedzenia Prezydium Rady 
ŚIA VI kadencji w dniu 18.03.2014r.

3. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie 
podjęło uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wy-
konywania zawodu farmaceuty: Beata Dynowska 
VI/114/14;

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

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

- mgr farm. Ewa Grzesik w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Pod Aniołem” w 42-600 Tarnowskie 
Góry, ul. Rynek 5l;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.
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- mgr farm. Sylwia Witwicka w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-200 
Sosnowiec, ul. Kościelna 44;

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

- mgr farm. Olgierd Batoryna w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-900 By-
tom, ul. Piastów Bytomskich 315;

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

- mgr farm. Grażyna Ciemniewska-Bierut w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Zdrowie” w 41-303 Dą-
browa Górnicza, ul. Kasprzaka 44a;

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

- mgr farm. Monika Szymańska w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Zdrowie” w 41-303 Dąbrowa 
Górnicza, ul. Kasprzaka 44a;

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

- mgr farm. Beata Mikołajczyk w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 44-100 Gli-
wice, ul. Łabędzka 26;

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

Jednocześnie Prezydium Rady SIA zadecydowało, 
że wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu prze-
kazana informacja, że na podstawie posiadanych 
przez izbę dokumentów, obsada magistrów może 
nie zapewnić w tej aptece obecności farmaceuty 
w godzinach czynności apteki zgodnie, z wymoga-
mi Prawa farmaceutycznego. W związku z tym Pre-
zydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej prosi, aby 
przy akceptacji nowego kierownika apteki, zwrócić 
wnioskodawcy uwagę na konieczność uzupełnienia 
obsady magistrów farmacji w aptece lub skrócenia 
godzin czynności apteki.

- mgr farm. Marcin Korpęcik w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Św. Anny” w 44-217 
Rybnik, ul. Kardynała Kominka 13;

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

W związku z niedawnym opiniowaniem kandydata 
na kierownika, mgr farm. Marcin Korpęcik nie był 
zaproszony na rozmowę z komisją opiniującą.

- mgr farm. Grzegorz Maćczak w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Św. Anny” w 43-190 
Mikołów, ul. Rajcy 2;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniu-
jącą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- dr n. farm. Joanna Kowalska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Medica” w 42-253 Janów, Plac 
Grunwaldzki 21;

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

4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez kandydata na funk-
cję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Dominika Walkus w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Prywatna Salubris 
II” w 41-800 Zabrze, ul. Staropolska 1 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią 
Magdalenę Banaczek-Bugaj zam. Ziemięcice;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniu-
jącą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Marcin Buczek w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Słoneczna” w 40-870 Ka-
towice, al. Bolesława Krzywoustego 2 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana 
Wojciecha Kwiecień zam. Kraków;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.
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- mgr farm. Wojciech Pytlik w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-902 Bytom, Plac 
Wolskiego 1 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Pana Bartosza Olszewski zam. Pie-
kary Śl., Panią Katarzynę Olszewska zam. Piekary Śl.;

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

- mgr farm. Artur Rumpel w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „GALEN” w 44-270 Rybnik, ul. Józe-
fa Rymera 8 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez „GALEN” J. Talik, M. Stolarczyk 
S.J. z siedzibą w 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 56;

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

- mgr farm. Anna Banyś w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka City-Pharm” w 40-001 Katowice, 
ul. Chorzowska 50 w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólno-
dostępnej złożonym przez „OSCARD” Sp. z o.o. 
z siedzibą w 41-408 Mysłowice, ul. Ogrodowa 15;

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

- mgr farm. Anna Matwiejszyn w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Przyjazna” w 41-500 Chorzów, 
ul. Ks. Jana Gałeczki 30 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez AMZA Sp. z o.o. 
sp. k. z siedzibą w 63-100 Śrem, ul. Jaśminowa 6;

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

4c. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię 
należytego prowadzenia apteki, wydanie rękojmi 
należytego prowadzenia apteki w związku z upły-
wem terminu rękojmi.

- mgr farm. Elżbieta Jura w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Hipokrates” w 40-058 Katowice, ul. 
Fliegera 14;

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

W związku z zakończonym kolejnym okresem szko-
leniowym w dniu 31.12.2013r., biorąc pod uwagę 
okoliczności sprawy oraz pisemną prośbę mgr farm. 
Elżbiety Jura o przedłużenie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki Prezydium Rady SIA jednogło-
śnie postanowiło czasowo udzielić rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki ogólnodostępnej o nazwie 
„Hipokrates” w 40-058 Katowice, ul. Fliegera 14 
do dnia zakończenia działalności - 31.05.2014r.

Uchylanie się oraz brak wypełnienia ustawowego 
obowiązku szkoleń ciągłych może być negatywną 
przesłanką do uzyskania rękojmi należytego prowa-
dzenia apteki, dlatego ograniczenie czasowe rękoj-
mi jest konieczne i w pełni uzasadnione na podsta-
wie wskazanych przepisów prawa.

4d. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wydanie 
opinii zawierającej stwierdzenie rękojmi należyte-
go prowadzenia hurtowni przez kandydata na funk-
cję kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Bartłomiej Stach w hurtowni farma-
ceutycznej w 43-190 Mikołów, ul. Rolnicza 89 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej złożonym 
przez FF de Pharma Sp. z o.o. z siedziba w 64-120 
Krzemieniowo, ul. Dworcowa 152;

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

4e. Do biura SIA wpłynęła prośba SUM o zaopi-
niowanie farmaceutów - opiekunów, którzy mają 
sprawować opiekę nad przeddyplomową sześcio-
miesięczną praktyką zawodową studentów VI roku 
kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego.

Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej za-
opiniowało częściowo pozytywnie przesłaną listę 
kandydatów na opiekunów. Dla części mgr farm., 
wyznaczono dodatkowy termin wydania opinii 
(posiedzenie Rady SIA 13.05.2014) ze względu 
na zaległości w opłacie składek na rzecz Śląskiej 
Izby Aptekarskiej, co stanowi naruszenie podsta-
wowych obowiązków członków izby wobec sa-
morządu zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich 
Dz.U. 2008/136/856 ze zm. oraz brak wypełnienia 
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obowiązku podnoszenia kwalifi kacji zawodowych 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach ciągłych i za-
liczanie odpowiedniej liczby szkoleń w okresach 5 
letnich zgodnie z art. 89e prawa farmaceutycznego 
oraz przepisów wykonawczych.

Takie postępowanie jest podstawą do odmowy re-
komendacji do opieki nad studentami i może skut-
kować opinią negatywną.

Opinia została podjęta jednogłośnie.

4f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Ruda 
Śląska w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 
Ruda Śląska w sprawie określenia rozkładu godzin 
pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych 
na terenie Miasta Ruda Śląska, wobec powyższego 
Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie za-
opiniowało w/w projekt.

4g. Do biura SIA wpłynęła prośba Apteki Medialis 
o uwzględnienie w opiniowanym rozkładzie godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych działających na tere-
nie miasta Bytom zmian dotyczących godzin otwar-
cia ww. apteki. Po konsultacji z UM w Bytomiu 
wprowadzono do rozkładu zaproponowaną przez 
aptekę zmianę. Prezydium Rady SIA pozytywnie 
jednogłośnie zaopiniowało w/w projekt.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowało prośbę apteki „Na Rogu” w Sosno-
wiec, ul. Sobieskiego 21 o wyrażenie zgody na 
przeszkolenie uzupełniające mgr farm. Jolanty Plu-
teckiej. Zgodnie z regulaminem przeszkolenia uzu-
pełniającego wyznaczono 3 miesięczny okres prze-
szkolenia w wymiarze 40 godz. tygodniowo.

5b. Zajęcie stanowiska wobec wniosku o udostęp-
nienie danych z zakresu udostępniania informacji 
publicznej.

Do sądu aptekarskiego wpłynął wniosek o udostępnie-
nie jego orzeczeń. Inne OIA odmówiły udostępnienia 
ze względu na obecne w nich dane osobowe. Izba nie 
ma obowiązku anonimizacji orzeczeń. Osobie zgła-
szającej zapotrzebowanie przedstawiono koszt wy-
konania anonimizacji, czego nie zgodził się pokryć. 
Wobec powyższego Mec. Krystian Szulc zarekomen-
dował podjęcie uchwały o odmowie udostępnienia 
orzeczeń. Ewentualne wątpliwości rozstrzygnie NIA 
lub w konsekwencji naczelny sąd administracyjny.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

5c. Informacja o uruchomieniu bardzo nowocze-
snego Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywienia 
Klinicznego - Nutrico Sp. z o.o.(nutrico.com.pl).

W sosnowieckim parku technologicznym otwarto 
centrum żywienia pozajelitowego. Centrum działa 
na bazie apteki szpitalnej. Apteka szpitalna przygo-
towuje zestawy żywieniowe na użytek swojej pla-
cówki, a także dla innych szpitali.

5d. Posiedzenie Rady NFZ - 23.04.2014

W ostatnim czasie w ŚOW NFZ nastąpiły kolejne 
zmiany personalne. Na stanowisko p.o. dyrektora 
powołany został pan Tomasz Uher, a na stanowisko 
zastępcy dyrektora ds. medycznych pani Krystyna 
Semenowicz-Siuda.

W czerwcu zarówno w centrali i ŚOW NFZ ogło-
szony zostanie konkurs na stanowisko prezesa.

Prezes dr Piotr Brukiewicz zapytał mgr. G. Zagórne-
go, czy należy spodziewać się jakichkolwiek zmian 
w relacjach ŚOW NFZ z aptekami. Mgr Grzegorz 
Zagórny odpowiedział, że żadne istotne zmiany 
związane z aptekami nie są obecnie rozpatrywane.

Następnie prezes dr Piotr Brukiewicz poruszył te-
mat planowanego przez MZ umożliwienia wypisy-
wania recept przez pielęgniarki i położne.

Mec. Krystian Szulc dodał, że jego zdaniem skoro 
dyplomowane pielęgniarki mają mieć uprawnienia 
do wypisywania recept, dziwnym się wydaje, że ta-
kiego prawa nie mają farmaceuci. Tym bardziej, że 
nie wszyscy farmaceuci muszą pracować w aptece.

5e. 18 Konferencja OSOZ - 25.04.2014

Tegoroczna konferencja OSOZ pt. Forum „INNO-
WACYJNA OCHRONA ZDROWIA” zgromadzi-
ła ponad 700 gości, 42 prelegentów w ramach 6 
sesji tematycznych, w tym 7 gości zagranicznych 
z Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Estonii oraz 
Ukrainy. Tematem przewodnim konferencji była 10 
rocznica wstąpienia Polski w struktury Unii Euro-
pejskiej. Konferencję otworzyła projekcja fi lmu na 
temat europejskich wyzwań ochrony zdrowia. Prze-
słanie do uczestników Forum przygotowali: Neelie 
Kroes (Wiceprezydent Komisji Europejskiej, Ko-
misarz Europejski ds. Agendy Cyfrowej), prof. dr. 
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hab. Detlev Ganten (Prezydent Światowego Szczy-
tu Zdrowia w Berlinie), prof. dr hab. Hanuta Hüb-
ner (Poseł do Parlamentu Europejskiego). Wśród 
prelegentów Forum nie zabrakło przedstawiciela 
Komisji Europejskiej. Karolina Hanslik z Dyrekto-
riatu Zdrowia przedstawiła wyzwania polityki w za-
kresie transgranicznej opieki zdrowotnej. Głównym 
punktem programu stała się debata okrągłego stołu, 
w której udział wzięli politycy, przedstawiciele naj-
ważniejszych organizacji rynku ochrony zdrowia 
na szczeblu krajowym i międzynarodowym, nieza-
leżni eksperci. 90-minutową dyskusję moderowała 
Iwona Schymalla. Poruszone zostały m.in. aktualne 
wyzwania i problemy ochrony zdrowia, zagroże-
nia zdrowia publicznego, kwestie sytuacji pacjenta 
w systemie, niedobory kadrowe lekarzy i pielęgnia-
rek, temat roli prywatnego sektora usług medycz-
nych oraz wizerunku polskich szpitali i przychodni.

Niestety na konferencjach OSOZ uczestniczy coraz 
mniej farmaceutów, a w dyskusji okrągłego stołu 
nie biorą udziału przedstawiciele samorządu apte-
karskiego i lekarskiego. Szczegółowa relacja z kon-
ferencji dostępna jest na stronie http://www.osoz.pl/
osoz/web/osoz-cms/wiadomosci/-/asset_publishe-
r/7Ixo/content/relacja-wideo-z-debaty-liderow?redi
rect=%2Fosoz%2Fweb%2Fosoz-cms

5f. III Mistrzostwa Polski OIA w Piłce Nożnej Ha-
lowej - Gniewino 25-27.04.2014r.

Drużyna SIA zajęła II miejsce (wśród ośmiu drużyn) 
po przegranej w fi nale 4:2 z drużyną z Poznania. Jest 
to najlepszy jak dotąd wynik naszej drużyny. Ponad-
to indywidualnie kolega Maciej Fik został królem 
strzelców mistrzostw zdobywając 7 bramek. Gratu-
lacje dla wszystkich zawodników, a szczególnie dla 
mgr Romana Misiaka - kapitana drużyny za przygo-
towanie zespołu do mistrzostw i bardzo dobra grę!

5g. I Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna 
Bydgoszcz - 15.04.2014

Mgr Andrzej Bednarz zastępował prezesa dr Piotra 
Brukiewicza.

Poruszane były takie tematy jak odwrócony łańcuch 
dostaw, czy wprowadzenie leków do obrotu poza-
aptecznego. Dr Stanisław Kasprzyk z IMS powie-
dział, że działania samorządu powinny być skon-
centrowane na odpowiednim naliczaniu marży: od 
pełnej ceny, zamiast od limitu jak ma to miejsce 
obecnie, bo leki refundowane stanowią główną 
część wydawanego w aptekach asortymentu. Wnio-

ski z Konferencji zostaną przedstawione GIF i MZ.

5h. Zjazd Aptekarzy Kieleckiej OIA - 16.04.2014

W zjeździe uczestniczył prezes dr Piotr Brukiewicz. 
W trakcie dyskusji poruszane były m.in. tematy za-
kazu reklamy aptek, odwróconego łańcucha dostaw, 
perspektywy wprowadzenia e-recepty, kondycji 
ekonomicznej aptek.

5i. Propozycje SIA do zmian rozporządzeń i ustaw.

Omówiono następujące projekty aktów prawnych, 
którym zasadniczym celem jest zmniejszenie „kole-
jek” pacjentów do lekarzy:

- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie środków odurza-
jących, substancji psychotropowych, prekursorów 
kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub 
substancje.

- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Zebrane propozycje zostaną przesłane do minister-
stwa i NIA.

6. Wolne głosy i wnioski.

- przedstawiono korespondencję z WIF Rzeszów 
dotyczącej wszczęcia postepowania ws. portalu 
doz.pl.

- poinformowano, że w sprawie programu Poczto-
wy 60+ złożone zostało 88 zażaleń do GIF na od-
mowę wszczęcia przez ŚWIF postępowania w tej 
sprawie.

Obecnie ŚWIF przestał wydawać pozwolenia dla 
nowych aptek, których nazwa zawiera elementy re-
klamy.

- w związku z planowanym szkoleniem 10.05.2014 
organizator szkolenia - IPP zaproponował, czy 
w ramach przygotowanych wcześniej przez nie-
go wniosków unijnych, które nie zostały przyjęte, 
mógłby liczyć na zwolnienie z opłaty za organiza-
cję szkolenia. Prezydium negatywnie odniosła się 
do tej propozycji.
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- 15.04.2014 w auli Wydziału Farmaceutycznego 
przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu odbyła się uroczy-
stość dyplomatorium i wręczenia prawa wykony-
wania zawodu absolwentom kierunku farmacja. Na 
uroczystości obecny był prezes dr Piotr Brukiewicz. 
Wraz z dokumentem PWZ farmaceuci otrzymali 
m.in. Kodeksy Etyki Aptekarza wydane i wydruko-
wane przez SIA.

- 12.04.2014 w restauracji „Kryształowa” w Kato-
wicach odbyło się coroczne spotkanie Klubu Senio-
ra przy PTFarm. W trakcie spotkania wykład dla se-
niorów pt. „Modyfi kacje postaci leków” wygłosiła 
dr n. farm. Lucyna Bułaś. Spotkanie, które przebie-
gło w miłej i serdecznej atmosferze uświetnił wy-
stęp muzyczny studentek Wydziału Farmaceutycz-
nego SUM.

- Mec. Krystian Szulc przedstawił tematy poruszane 
na konferencji lekarzy i prawników. Zaproponował, 
aby SIA w przyszłości przyłączyła się do patronatu 
nad spotkaniem.

- prezes dr Piotr Brukiewicz pogratulował wice-
prezes mgr Beatrycze Radlańskiej-Piątek organi-
zacji ostatniego szkolenia aptekarzy szpitalnych. 
Frekwencja na szkoleniu była bardzo wysoka, 
a uczestnicy chwalili dobór programu szkolenia 
oraz wysoki poziom merytoryczny wykładow-
ców.

7. 029 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniu 29 kwietnia 2014 r. zakończo-
no ok. godz. 11.50.

Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk

Protokół z obrad 31 posiedzenia 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 13 maja 2014 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA dr 
n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. Zgodnie z listą 
obecności na posiedzeniu obecnych było 22/31 osób. 
Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwierdził 
prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla waż-
ności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych 
i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący po-
siedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek 
obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogło-
śnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 30 po-
siedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 08 kwietnia 
2014r.

3. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie podjęła 
uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykony-
wania zawodu farmaceuty: Aleksandra Bielińska 
VI/115/14; Szymon Jaworski VI/116/14; Agnieszka 
Stolarczyk VI/117/14;

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

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

- mgr farm. Dominika Suchecka w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Główna” w 41-200 Sosnowiec, 
ul. Modrzejowska 32A;

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

- mgr farm. Małgorzata Gajda w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Centrum Zdrowia” w 43-100 Ty-
chy, ul. Zaręby 19A;

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

- mgr farm. Jacek Konieczny w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Pharmavit Apteka Tanich Le-
ków” w 40-095 Katowice, ul. Stawowa 8;fot. Ślubowanie i wręczenie PWZ mgr Beacie Dynowska
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Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

Jednocześnie Rada SIA zadecydowała, że wraz 
z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana in-
formacja, że Rada SIA negatywnie ocenia używaną 
przez zezwoleniobiorcę nazwę apteki „Pharmavit 
Apteka Tanich Leków” ze względu na niezgodność 
z obowiązującym prawem nazwy apteki. W ocenie 
Rady SIA nazwa „Pharmavit Apteka Tanich Le-
ków” niezgodna jest ze wskazanym zapisem art. 
94a ustawy oraz w sposób niedozwolony sugeruje, 
że w tej aptece „tanie” są też leki refundowane, któ-
re posiadają stałe ceny regulowane. Wskazując na 
powyższe Rada SIA wyraża pogląd, że nazwa taka 
jest sprzeczna z prawem i nie powinna zostać za-
rejestrowana przez WIF w Katowicach jako nazwa 
apteki ogólnodostępnej, po wejściu w życie art. 94a 
prawa farmaceutycznego w dniu 01.01.2012r.

4b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez kandydata na funk-
cję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Jadwiga Kłys w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Centrum” w 42-400 Zawier-
cie, al. Gen. Władysława Sikorskiego 6 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez ZAMP 
INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w 41-219 Sosnowiec, ul. 
Braci Mieroszewskich 57c;

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

- mgr farm. Hanna Kamińska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „ZDROWIE” w 40-645 Katowi-
ce, ul. Radockiego 284 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. Z.W. 
Jankego 130;

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

- mgr farm. Dominik Tomaszewski w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Prima” w 44-120 Gliwice, 

ul. Żwirki i Wigury 60 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez DJ Farmacja Sp. 
z o.o. z siedzibą w 62-510 Konin, ul. Hurtowa 2;

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

- mgr farm. Anna Stokfi sz w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Dobrusia” w 40-755 Katowice, ul. 
Kijowska 71 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Akeso Sp. z o.o. z siedzibą w 40-
728 Katowice, ul. Franciszkańska 30;

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

- mgr farm. Tomasz Berezowski w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Łagisza” w 42-504 Będzin, 
ul. Pokoju 32 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Pana Tomasza Berezowski zam. 
Sosnowiec;

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

- mgr farm. Justyna Tomczyk w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie Apteka „Magiczna” w 41-219 So-
snowiec, ul. Koszalińska 1A w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostępnej złożonym przez Magiczna Sp. z o.o. 
Sp. k. z siedzibą 90-402 Łódź, ul. Zachodnia 81/83;

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

4c. Kandydatury osoby odpowiedzialnej za obrót 
środkami odurzającymi, substancjami psychotropo-
wymi oraz prekursorami kat. 1, w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
hurtowni farmaceutycznej złożonym przez Valeant 
Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w 35-959 Rzeszów, ul. 
Przemysłowa 2

- mgr farm. Aleksandra Góra w hurtowni farmaceu-
tycznej w Panattoni Park Mysłowice - Budynek 1, 
Mysłowice, ul. Kosztowska 21;
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Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

4d. Do biura SIA wpłynęła prośba SUM o zaopi-
niowanie farmaceutów - opiekunów, którzy mają 
sprawować opiekę nad przeddyplomową sześcio-
miesięczną praktyką zawodową studentów VI roku 
kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego. 
Opiniowano farmaceutów, dla których wyznaczo-
no dodatkowy termin wydania opinii ze względu 
na zaległości w opłacie składek na rzecz Śląskiej 
Izby Aptekarskiej oraz brak wypełnienia obowiąz-
ku podnoszenia kwalifi kacji zawodowych poprzez 
uczestnictwo w szkoleniach ciągłych i zaliczenie 
odpowiedniej liczby szkoleń. Ze względu na brak 
zaliczenia okresu edukacyjnego dla trzech mgr 
farm. wydano opinię negatywną, gdyż takie postę-
powanie jest podstawą do odmowy rekomendacji 
do opieki nad studentami. Pozostałe kandydatury 
zaopiniowano pozytywnie, gdyż ustały powody, dla 
których na ostatnim posiedzeniu wstrzymano wyda-
nie opinii. Opinia została podjęta jednogłośnie.

4e. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Sosnowcu w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych działających na tere-
nie Miasta Sosnowiec.

Do biura SIA wpłynęła prośba Apteki Przyjaznej 
w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 68 o uwzględ-
nienie w opiniowanym rozkładzie godzin pracy ap-
tek ogólnodostępnych działających na terenie mia-
sta Sosnowiec zmian dotyczących godzin otwar-
cia ww. apteki. Po konsultacji z UM w Sosnowcu 
wprowadzono do rozkładu zaproponowaną przez 
aptekę zmianę. Rada SIA pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała w/w projekt.

W tym punkcie głos zabrał wiceprezes Stanisław 
Piechula, by zająć się tematem przejęcia opinio-
wania i układania dyżurów z jurysdykcji powiatu. 
Zgłoszono taką propozycję by przygotować pismo 
w tej sprawie do Premiera RP.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. TU Zdrowie - ubezpieczenie zdrowotno-lekowe 
proponowane przez OSOZ - dyskusja.

Przewodniczący przekazał propozycję nawiązania 
współpracy z TU Zdrowie - polisy dla pacjentów 
realizowanych w aptekach przez platformę OSOZ. 
Dla każdej apteki produkt ten jest dostępny zarówno 

posiadającej program apteczny KAMSOFT (wtedy 
działa on line) lub inny (wtedy praca off line). Pro-
dukt został poddany analizie przez prawnika i w jego 
ocenie nie budzi zastrzeżeń. Zaplanowano spotkanie 
pozwalające uzyskać więcej informacji o konkuren-
cyjnym do będącego na rynku programu fi rmy PKO, 
działającego jednak tylko w wybranych aptekach, In-
formacje będą przekazywane na bieżąco.

5b. Propozycja wystosowania zapytania do polity-
ków i partii o stanowisko i deklarację nt. rozwiąza-
nia kluczowych problemów aptekarstwa polskiego.

W ramach pojawiającej się luki, której nie wypeł-
nia NIA, postanowiono podjąć inicjację spotkań 
lokalnych z politykami różnych ugrupowań poli-
tycznych. Jak zauważono warto takie rozmowy roz-
poczynać, szczególnie gdy mają miejsce wybory do 
sejmu za rok, zaś już na jesień 2014 odbywać się 
będą wybory samorządowe. Pomóżmy wybrać far-
maceutom najbardziej przychylną opcję polityczną.

5c. Staż zawodowy na kierownika apteki - stanowi-
sko Zachodniopomorskiej OIA.

Do biura SIA wpłynęło pismo Zachodniopomor-
skiej OIA dotyczące stanowiska w sprawie stażu 
zawodowego potrzebnego do uzyskania zgody na 
pełnienie funkcji kierownika apteki. Dokładnie 
sprawa dotyczy wliczania w staż urlopów obowiąz-
kowych (macierzyńskich) i fakultatywnych umoż-
liwiających wydłużenie urlopu o kolejny rok. NIA 
oraz WIF wyrażają opinię, iż te dodatkowe urlopy 
nie powinny być wliczane w staż pracy na kierow-
nika apteki i w takim przypadku powinien on być 
dodatkowo przeliczony i wydłużony.

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej podziela pogląd 
wyrażony w piśmie Naczelnej Rady Aptekarskiej 
z dnia 25.03.2014r. w tej sprawie, ale w związku 
z pismem Zachodniopomorskiej OIA zadecydowa-
no o ponownym wysłaniu zapytania do NIA. Rada 
SIA uważa, że sprawa obliczania okresu 5 letniego 
stażu pracy w aptece wymaganego do objęcia funk-
cji kierownika apteki powinna być interpretowana 
jednolicie we wszystkich OIA.

5d. III Mistrzostwa Polski OIA w Piłce Nożnej Ha-
lowej - Gniewino 25-27.04.2014r.

Największym sukcesem w dotychczasowej histo-
rii naszej sekcji piłkarskiej okazał się udział w III 
Mistrzostwach Polski OIA w Piłce Nożnej Ha-
lowej rozgrywanych w Gniewinie w dniach 25-



www.katowice.oia.pl 91APOTHECARIUS nr 42/2014

PROTOKOŁY

27.04.2014 r. Nasza drużyna, której kapitanem od 
wielu lat jest mgr farm. Roman Misiak zajęła dru-
gie miejsce na 8 zespołów biorących udział w roz-
grywkach. W drodze do fi nału m.in. wygraliśmy 
w emocjonującej dogrywce z zespołem OIA Łódź, 
z którym na ostatnich mistrzostwach przegraliśmy 
mecz o III miejsce. Gratulujemy serdecznie całej 
drużynie i czekamy już pewnie nie długo na pierw-
sze miejsce! Należy dodać, iż piłkarze systematycz-
nie trenują w tygodniu oraz biorą udział w rozgryw-
kach lokalnych z dużym powadzeniem.

5e. Kampania „Leki tylko z apteki”- kontynuacja 
sprawy.

Trwa kampania „Leki tylko z apteki”. Przystąpiło 
do niej ok. 10 izb aptekarskich. NIA wstrzymała się 
z decyzją w temacie poparcia tej cennej inicjatywy. 
Na razie odnotowano ok. 2000 petycji popierają-
cych działania. Rada SIA zgodnie zauważyła, iż ze 
strony mediów kampania jest słabo widoczna i na-
leży to poprawić.

5f. Wnioski o nadanie odznaczeń samorządu apte-
karskiego - pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Pani Dorota Hapeta przedstawiła aktualny stan za-
awansowania i prac nad wnioskami o nadanie od-
znaczeń dla członków naszej izby.

5g. Podjęcie decyzji w sprawie farmaceutów w tym 
kierowników aptek, którzy nie rozliczyli ostatniego 
5-letniego okresu szkoleń ciągłych.

Na podstawie art. 89e prawa farmaceutycznego 
farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni ma 
obowiązek podnoszenia kwalifi kacji zawodowych 
poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu.

Brak wypełnienia obowiązku szkoleń ciągłych jest 
także negatywną przesłanką do uznania, że farma-
ceuta posiada rękojmię należytego prowadzenia 
apteki, o której mowa w prawie farmaceutycz-
nym. Takie stanowisko zajęła też Naczelna Rada 
Aptekarska, w stanowisku z dnia 06.12.2006 roku 
w sprawie postępowania przy stwierdzaniu rękoj-
mi należytego prowadzenia apteki w ust. VI p. 6, 
zgodnie z którego treścią, negatywną przesłanką, 
która może świadczyć o braku rękojmi należytego 
prowadzenia apteki jest udokumentowane nie do-
pełnienie przez farmaceutę obowiązku podnoszenia 
kwalifi kacji zawodowych określonego w art. 89 e 
Prawa farmaceutycznego w ostatnim zakończonym 
okresie edukacyjnym.

Wobec powyższego Rada SIA większością głosów 
„za” przy 5 głosach ”wstrzymujących”, 3 głosach 
”przeciw” postanowiła wystąpić do farmaceutów, 
a w szczególności do kierowników aptek, którzy nie 
rozliczyli ostatniego zakończonego okresu szkoleń 
ciągłych, z wezwaniem do rozliczenia punktów edu-
kacyjnych w ostatecznym terminie do 30.06.2014r. 
Nierozliczenie w wyznaczonym terminie zaległych 
punktów edukacyjnych może skutkować skierowa-
niem farmaceuty do Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej.

6. Wolne głosy i wnioski.    

- podziękowania dla mgr M. Kubara

Do biura izby wpłynęło pismo Zarządu Regionu 
IPA Zawiercie Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji z podziękowaniami dla Pani mgr farm. Mo-
niki Kubara za udział w warsztatach dla młodzieży 
licealnej w ramach projektu „Tydzień Bezpieczeń-
stwa”. Pani magister prowadziła spotkania na temat 
zagrożeń wynikających z nadużywania leków.

- Prezes Rady SIA przekazał zebranym wiadomość 
o śmierci pracownika biura Pani Klary Ogaza. 
W związku z zaistniałą sytuacją konieczne stało 
podpisanie aneksu do umowy o pracę z Panią Joan-
ną Ogaza, która w czasie nieobecności Pani Klary 
Ogaza przejęła jej obowiązki. Prezes zaproponował 
zmianę czasu pracy Pani Joanny Ogaza z obecnej 
1/2 do 3/4 etatu. Rada SIA jednogłośnie pozytyw-
nie podjęła uchwałę dotyczącą zmiany zatrudnienia 
Pani Joanny Ogaza.

- opłata za wynajem hali sportowej w Siewierzu 
04.2014

Informacyjnie Przewodniczący obrad poinformo-
wał o dopłacie za wynajem hali sportowej w Sie-
wierzu na potrzeby treningów grupy piłkarskiej 
SIA.

- Mikołaj 2014.

Pan Krzysztof Mańka, który zajmuje się w izbie or-
ganizacją imprez podał wstępne propozycje kosz-
tów pobytu na tegorocznej imprezie mikołajkowej. 
Udało się obniżyć koszty pobytu naszych członków 
w stosunku do ubiegłorocznych cen o 100 zł, nato-
miast osoby spoza naszej izby chcące wziąć udział 
w „mikołaju” poniosą pełną odpłatność. Miejsce 
- kompleks basenowo-hotelowy Zagroń w Isteb-
nej. W przypadku sprzyjającej aury planuje się 
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organizację kuligu i pieczenie kiełbasek oraz zawo-
dy narciarskie. Szczegóły fi nansowe dostępne będą 
po wakacjach po pozyskaniu sponsorów.

- W dniach 22-23 maja 2014 roku na terenie Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
- Ligocie odbędzie się IX Międzynarodowa i LIII 
Międzywydziałowa Konferencja Studentów Uczel-
ni Medycznych organizowana przez Studenckie 
Towarzystwo Naukowe ŚUM. W ramach konfe-
rencji nie zabraknie również sesji farmaceutycznej. 
Wystąpienia będą oceniane przez komisję, w której 
skład został również zaproszony Prezes Śląskiej 
Izby Aptekarskiej dr Piotr Brukiewicz.

- AGW Radix-informacje. Z powodu nieobecno-
ści dr. Mikołaja Konstanty prezes P. Brukiewicz 
przekazał informacje na temat projektu AGW Ra-
dix. Grupa planuje rozpoczęcie prac z początkiem 
września 2014 roku. Obecnie ma miejsce ostateczne 
dopinanie spraw marketingowych w obrębie fi rm, 
hurtowni i działu IT potrzebnego do komunikacji 
w ramach grupy.

- warunki współpracy z Pfi zer

Rada SIA zajęła się zgłoszeniem przez mgr Micha-
ła Rzepczyka restrykcyjnej umowy fi rmy produ-
cenckiej - Pfzier. Aptece proponuje się do podpi-
sania umowę, w ramach, której w sposób znaczący 
utrudnia się dostęp do leków w/w fi rmy poprzez 
zakup sporego wolumenu, którego mniejsza apte-
ka nie może zrealizować. Poprzez takie wymogi 
nie może zakupić potrzebnego dla pacjenta leku. 
Do dyskusji włączył się także mgr Jakub Wilczok 
oraz dr Stanisław Piechula. Padła propozycja, by 
tak pokierować działania, aby ustawodawca zmie-
nił treść punktu dotyczącego zapewnienia przez 
aptekę pełnego dostępu do leków, skoro to fi rma 
dyktuje swoje warunki, regulując dostęp do leku. 
Dodatkowo poruszono opłatę, która apteka uiszcza 
za dowóz leków z fi rmy, która często jest opłatą 
wysoką, jeżeli apteka nie złoży odpowiedniego 
kwotowo zamówienia.

Poruszono także kwestię przeniesienia siedziby 
jednej z dużych fi rm do Anglii. W tym przypadku 
jednak nie zwalnia to określonego koncernu z re-
spektowania prawodawstwa kraju, który zaopatruje 
w dany lek swoim kanałem dystrybucyjnym.

- stanowisko ws. Studiów podyplomowych z home-
opatii.

Konsensusem dyskusji jest przygotowanie propo-
zycji stanowiska w sprawie prowadzenia kursów 
podyplomowych z homeopatii dla farmaceutów 
i przedstawienie jej na następnej Radzie SIA.

- Mgr Grzegorz Zagórny przekazał informacje w te-
macie NFZ. W tej chwili trwają konkursy w działach 
stomatologia i opieka hospicyjna. Zmiany dotyczą 
obszaru fi nansowania świadczeń z puli publicznej. 
Dalej wchodzi ustawa o opiece transgranicznej 
oraz migracji recept na leki refundowane i migracji 
świadczeń, które wymagają zgody NFZ na jego re-
alizację poza granicami kraju. W dalszej kolejności 
jest projekt e-recepty. Nadmienił, iż od 14 kwietnia 
2014 r. funkcję p.o. dyrektora ŚOW NFZ pełni Pan 
Tomasz Uher z opolskiego oddziału NFZ.

- 25 kwietnia miała miejsce 18 konferencja orga-
nizowana przez czasopismo Ogólnopolski System 
Ochrony Zdrowia - FORUM „INNOWACYJNA 
OCHRONA ZDROWIA". Z ramienia izby w konfe-
rencji uczestniczyli Prezes SIA dr Piotr Brukiewicz 
oraz mgr Grzegorz Zagórny. Tegoroczna konferen-
cja OSOZ pt. Forum „INNOWACYJNA OCHRO-
NA ZDROWIA” zgromadziła ponad 700 gości, 42 
prelegentów w ramach 6 sesji tematycznych, w tym 
7 gości zagranicznych z Belgii, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Estonii oraz Ukrainy. Tematem przewod-
nim konferencji była 10 rocznica wstąpienia Polski 
w struktury Unii Europejskiej. Konferencję otwo-
rzyła projekcja fi lmu na temat europejskich wyzwań 
ochrony zdrowia. Przesłanie do uczestników Forum 
przygotowali: Neelie Kroes (Wiceprezydent Komi-
sji Europejskiej, Komisarz Europejski ds. Agendy 
Cyfrowej), prof. dr. hab. Detlev Ganten (Prezydent 
Światowego Szczytu Zdrowia w Berlinie), prof. dr 
hab. Hanuta Hübner (Poseł do Parlamentu Europej-
skiego). Wśród prelegentów Forum nie zabrakło 
przedstawiciela Komisji Europejskiej. Karolina 
Hanslik z Dyrektoratu Zdrowia przedstawiła wy-
zwania polityki w zakresie transgranicznej opieki 
zdrowotnej. Głównym punktem programu stała się 
debata okrągłego stołu, w której udział wzięli po-
litycy, przedstawiciele najważniejszych organiza-
cji rynku ochrony zdrowia na szczeblu krajowym 
i międzynarodowym, niezależni eksperci. 90-minu-
tową dyskusję moderowała Iwona Schymalla. Poru-
szone zostały m.in. aktualne wyzwania i problemy 
ochrony zdrowia, zagrożenia zdrowia publicznego, 
kwestie sytuacji pacjenta w systemie, niedobory ka-
drowe lekarzy i pielęgniarek, temat roli prywatnego 
sektora usług medycznych oraz wizerunku polskich 
szpitali i przychodni.
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Niestety na konferencjach OSOZ uczestniczy coraz 
mniej farmaceutów a w dyskusji okrągłego stołu 
nie biorą udziału przedstawicele samorządu apte-
karskiego i lekarskiego.Szczegółówa relacja z kon-
ferencji dostępna jest na stronie http://www.osoz.pl/
osoz/web/osoz-cms/wiadomosci/-/asset_publishe-
r/7Ixo/content/relacja-wideo-z-debaty-liderow?redi
rect=%2Fosoz%2Fweb%2Fosoz-cms

- 15 kwietnia w Bydgoszczy miała miejsce I Ogól-
nopolska Konferencja Farmaceutyczna. Przybyli na 
nią wojewoda Ewa Mes, zastępca GIF Zbigniew 
Niewójt, inspektorzy wojewódzcy, prezesi okrę-
gowych izb aptekarskich oraz władze uczelniane 
wydziałów farmacji. Nasza izbę reprezentował wi-
ceprezes mgr Andrzej Bednarz. W licznych wykła-
dach poruszano m.in. temat odwróconego łańcucha 
zaopatrzenia oraz zwrócono uwagę na realizowaną 
marżę na leki refundowane przez apteki jako głów-
ną część zysku apteki.

Interesujące wykłady na temat obrotu pozaaptecz-
nego przedstawiał Marek Tomków członek NIA, 
były inspektor wojewódzki. Uczulał, iż „Silne 
leki, które jeszcze kilka, kilkanaście lat temu były 
dostępne wyłącznie na receptę lekarską dzisiaj 
sprzedawane są w sklepie spożywczym, drogerii 
czy na stacji benzynowej. Ich niewłaściwe stoso-
wanie i nadużywanie to częsta przyczyna zatruć 
polekowych.” Uczestniczący w konferencji poseł 
Tomasz Latos - przewodniczący sejmowej ko-
misji zdrowia - stwierdził, że należy rozpocząć 
proces wycofywania leków OTC z obrotu poza-
aptecznego.

Po konferencji w Bydgoszczy powstanie dokument 
zawierający konkluzję wszystkich poruszanych te-
matów i problemów. Zostanie on przesłany do mi-
nistra zdrowia, sejmowej komisji zdrowia oraz in-
stytucji zajmujących się problematyką poruszaną na 
spotkaniu w Bydgoszczy.

- Prezes SIA omówił realizację działań dotyczących 
niedozwolonej reklamy aptek.

- II Konkurs Nalewek SIA - Rada SIA zaaprobowa-
ła kolejną edycję konkursu nalewek.

7. 031 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekar-
skiej w dniu 13 maja 2014 r. zakończono ok. godz. 
13.00.

Protokołował
mgr farm. Jan Stasiczek

Protokół z obrad 30 posiedzenia 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 27 maja 2014 r.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył Wi-
ceprezes Rady SIA dr n. farm. Stanisław Piechula 
o godz. 9.35. Zgodnie z listą obecności na posie-
dzeniu obecnych było 8/14 osób. Na podstawie 
listy obecności Wiceprezes SIA stwierdził prawo-
mocność obrad posiedzenia Prezydium Rady SIA 
dla ważności podejmowanych uchwał. Po powita-
niu zebranych i stwierdzeniu prawomocności ob-
rad, prowadzący posiedzenie dr Stanisław Piechu-
la zaproponował porządek obrad. Porządek posie-
dzenia został przyjęty jednogłośnie. Protokolant 
mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokół z 29 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI 
kadencji w dniu 29.04.2014r.

3. Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie 
podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu farmaceuty: Jakub, Łukasz 
Pitala VI/118/14.

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

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

- mgr farm. Jadwiga Gądzik-Goj w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Zdrowit” w 32-600 Oświę-
cim, ul. Śniadeckiego 23-39;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie więk-
szością głosów przy 1 głosie wstrzymującym.

- mgr farm. Henrietta Marcol-Bensz w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Zdrój” w 44-330 Ja-
strzębie Zdrój, ul. 1 Maja 29;

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

- mgr farm. Katarzyna Konderak w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Blisko Ciebie” w 41-
303 Dąbrowa górnicza, ul. Krasickiego 1;
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Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Monika Popiołek w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Magiczna” w 41-100 Siemiano-
wice Śl., ul. Jana Pawła II 13;

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

- mgr farm. Dorota Bujna w aptece ogólnodostęp-
nej w 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 27K;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję 
opiniującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie 
większością głosów przy 2 głosach „wstrzymują-
cych” i 1 głosie „przeciw”. Rękojmi udzielono do 
31.07.2014r.

Na podstawie art. 89 e prawa farmaceutycznego 
farmaceuta zatrudniony w aptece lub hurtowni ma 
obowiązek podnoszenia kwalifi kacji zawodowych 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach ciągłych. Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.05.2003r. 
w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrud-
nionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycz-
nych Dz.U. 2003/132/1238 ze zmianami określa 
zasady i czas trwania szkoleń oraz ich dokumen-
tacji. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem dru-
gi 5 letni okres edukacyjny zakończył się w dniu 
31.12.2013r. (par. 10 rozporządzenia). Ustawo-
dawca przewidział możliwość prolongaty terminu 
uzyskania wymaganej liczby punktów i zakończe-
nia okresu edukacyjnego na okres maksymalnie 
2 lat tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko 
na wniosek farmaceuty (par. 5 rozp.) z czego mgr 
farm. Dorota Bujna nie skorzystała.

Brak wypełnienia obowiązku szkoleń ciągłych jest 
negatywną przesłanką do uznania, że kandydatka 
posiada rękojmię należytego prowadzenia apteki, 
o której mowa w prawie farmaceutycznym. Takie 
stanowisko zajęła też Naczelna Rada Aptekar-
ska, która w Stanowisku z dnia 06.12.2006 roku 
w sprawie postępowania przy stwierdzaniu rękoj-
mi należytego prowadzenia apteki w ust. VI p. 6, 
właśnie tę przesłankę wymienia jako negatywną 
w przypadku starania się farmaceuty o rękojmię 
należytego prowadzenia apteki.

Z posiadanych przez izbę dokumentów wynika, że 
kandydatka na kierownika nie posiada dostatecznej 

ilości punktów edukacyjnych wymaganych do 
zamknięcia drugiego okresu edukacyjnego, dlate-
go ograniczenie czasowe rękojmi jest konieczne 
i w pełni uzasadnione na podstawie wskazanych 
przepisów prawa.

- mgr farm. Karolina Pałka w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Amfar” w 43-455 Ustroń, ul. 
Sanatoryjna 7;

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

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. Dorota Baranowska w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „VITAMELA” w 44-240 Żory, 
ul. Bankowa 6 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostęp-
nej złożonym przez VITAMELA Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 44-240 
Żory, osiedle Powstańców Śląskich 13c/26;

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

- dr farm. Iwona Gubała w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Sosnowieckie Centrum Zdrowia” 
w 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 58 w związ-
ku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pro-
wadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym przez 
AMZA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 63-100 Śrem, 
ul. Jaśminowa 6;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, Prezydium Rady SIA większością głosów 
przy 2 głosach wstrzymujących udzieliło rękojmi 
dr. farm. Iwonie Gubała, natomiast negatywnie 
oceniło wnioskowaną przez zezwoleniobiorcę na-
zwę apteki „Sosnowieckie Centrum Zdrowia” ze 
względu na niezgodność z obowiązującym pra-
wem. Art. 94a prawa farmaceutycznego w brzmie-
niu obowiązującym od 01.01.2012 br. zakazuje 
wszelkiej reklamy aptek Dz.U. 2008/45/271 ze 
zm. co uzasadnia negatywną opinię Prezydium 
Rady SIA. Stanowisko takie prezentują zarówno 
organy Administracji Państwowej (pismo M. Zdro-
wia MZ-PLO-024-15186-1/DR/12 Warszawa, dn. 
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2012-05-21), jak też organy samorządu aptekar-
skiego, a ostatnio też Wojewódzkie Sądy Admini-
stracyjne. Wyrok WSA w Warszawie S. akt VI S 
A/WA700/13 oraz VI S A/WA707/13. Z defi nicji 
art. 86 i nast. Prawa farmaceutycznego apteka jako 
placówka ochrony zdrowia publicznego nie może 
być „Centrum Zdrowia”, jak chce tego wniosko-
dawca. Nazwa ta sugeruje, że w tej aptece znajduje 
się jakieś centrum, co nie jest informacją prawdzi-
wą, gdyż oferta aptek i zabezpieczenie asortymen-
tu dla pacjenta są podobne, zgodnie z wymoga-
mi obowiązującego prawa. Prezydium Rady SIA 
wnosi o zobowiązanie wnioskodawcy do zmiany 
nazwy na zgodną z prawem.

4c. Opiniowanie farmaceutów - opiekunów, którzy 
mają sprawować opiekę nad przeddyplomową sze-
ściomiesięczną praktyką zawodową studentów VI 
roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycz-
nego.

- na wniosek ŚUM w Katowicach:

Mgr farm. Barbara Trzeciak-Jasica w aptece o na-
zwie „Salamandra” w 40-020 Katowice, ul. Prze-
mysłowa 3 spełnia wszystkie wymagania opiekuna 
stażysty, wobec powyższego Prezydium Rady SIA 
nie wniosło zastrzeżeń i jednogłośnie wydało opi-
nie pozytywną.

- na wniosek UM we Wrocławiu:

Mgr farm. Anna Sitek w aptece w 44-200 Rybnik, 
ul. Reymonta 60 spełnia wszystkie wymagania 
opiekuna stażysty, wobec powyższego Prezydium 
Rady SIA nie wniosło zastrzeżeń i jednogłośnie 
wydało opinie pozytywną.

4d. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta My-
słowice w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych działających na terenie Miasta Mysłowi-
ce, wobec powyższego Prezydium Rady SIA po-
zytywnie jednogłośnie zaopiniowało w/w projekt.

5. Inne sprawy bieżące:

5a. Korespondencja SUM w sprawie propozycji 
opłaty za wydanie certyfi katów indywidualnych. 
Dyskusja nad tematem została przeniesiona na naj-
bliższe posiedzenie Rady SIA w dniu 10-06-2014.

6. Wolne głosy i wnioski.

- Do biura SIA wpłynęły kolejne postanowienia 
ŚlWIF dotyczące odmowy wszczęcia postępowań 
administracyjnych w zakresie przestrzegania prze-
pisów ustawy - Prawo farmaceutyczne dotyczą-
cych działalności reklamowej aptek.

W przygotowaniu są zażalenia, które zostaną prze-
kazane do GIF.

- W dniach 22-23 maja 2014 roku na terenie 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowi-
cach - Ligocie odbyła się IX Międzynarodowa 
i LIII Międzywydziałowa Konferencja Studen-
tów Uczelni Medycznych organizowana przez 
Studenckie Towarzystwo Naukowe ŚUM. Na 
Konferencję zostało zgłoszonych ponad 450 
prac, które rywalizowały ze sobą w 23 sesjach 
tematycznych obejmujących przekrój całej me-
dycyny. Nie zabrakło również sesji farmaceu-
tycznej, w ramach której wygłoszonych zostało 
12 prac. Wystąpienia były oceniane przez jede-
nastoosobową komisję, w której skład wchodzili 
pracownicy katedr Wydziału Farmaceutycznego 
i Wydziału Lekarskiego w Katowicach ŚUM 
oraz Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej dr Piotr 
Brukiewicz. Zwycięzcom sesji farmaceutycznej 
zostały w trakcie trwania Gali wręczone nagro-
dy książkowe, których większości Fundatorem 
była Śląska Izba Aptekarska, obejmująca patro-
nat nad całym wydarzeniem.

- Zgodnie z uchwałą Rady Śląskiej Izby Aptekar-
skiej z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zaliczenia 
okresów edukacyjnych (U-RSIA-149-VI-2014) do 
farmaceutów, którzy nie rozliczyli zaległych okre-
sów edukacyjnych została wysłana koresponden-
cja z prośbą o rozliczenie zaległych punktów edu-
kacyjnych w ostatecznym terminie do 30 czerwca 
2014 roku. Nierozliczenie w wyznaczonym termi-
nie punktów edukacyjnych może skutkować skie-
rowaniem farmaceuty do Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej.

7. 030 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniu 27 maja 2014 r. zakończono 
ok. godz. 11.30.

Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk 
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Protokół z obrad 32 posiedzenia 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 10 czerwca 2014 r.

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 23/31 
osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwier-
dził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla 
ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu ze-
branych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowa-
dzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował 
porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty 
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 31 
posiedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 13 maja 
2014r.

3. Opiniowanie:

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

- dr n. przyr. Anna Bonczek w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Vita”, 41-600 Świętochłowice ul. 
Wodna 8;

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

- mgr farm. Katarzyna Burek w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Centrum Zdrowia” w 78-
100 Kołobrzeg, ul. Narutowicza 13;

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

- mgr farm. w aptece ogólnodostępnej o nazwie 
„Rumianek” w 42-200 Częstochowa, ul. 1 Maja 40;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie więk-
szością głosów przy 15 głosach „za” 7 głosach 
„wstrzymujących”, 1 „przeciw”.

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

informacja, że na podstawie posiadanych przez izbę 
dokumentów, obsada magistrów może nie zapewnić 
w tej aptece obecności farmaceuty w godzinach czyn-
ności apteki zgodnie, z wymogami Prawa farmaceu-
tycznego. W związku z tym Rada Śląskiej Izby Apte-
karskiej prosi, aby przy akceptacji nowego kierownika 
apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na konieczność 
uzupełnienia obsady magistrów farmacji w aptece.

Z informacji posiadanych przez Izbę wynika rów-
nież, że od marca 2014 roku w aptece nie było kie-
rownika posiadającego rękojmię należytego prowa-
dzenia apteki.

- mgr farm. Edyta Małek w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Zdrowie” w 44-100 Gliwice, ul. Bytom-
ska 18;

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

- mgr farm. Magdalena Röhring w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Zamkowa” w 42-600 
Tarnowskie Góry, ul. Rynek 13;

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

- mgr farm. Magdalena Krosman w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Batorego 19” w 41-506 
Chorzów, ul. St. Batorego 19;

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

- mgr farm. Agnieszka Kawoń w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Polska” w 41-300 Dąbro-
wa Górnicza, ul. 11 Listopada 24;

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

- mgr farm. Monika Pakosz-Grzesik w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Novum III” w 44-
121 Gliwice, ul. Gomułki 4a/U;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.
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3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez kandydata na funk-
cję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Daria Jachowicz w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 41-300 Dąbro-
wa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 25a w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez „VIN-
CENT” sp. z o.o. z siedzibą w 31-216 Kraków, ul. 
Legnicka 5;

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

- mgr farm. Agnieszka Atłasik w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Główna” w 41-500 Chorzów, ul. 
Wolności 39 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez „Farmacja Śląska” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 40-336 Katowice, ul. Obrońców Wester-
platte 1;

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

3c. Rada ŚIA po zapoznaniu się z okolicznościami 
faktycznymi sprawy oraz uzasadnieniem otrzymane-
go wniosku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
wniosek ŚlWIF w Katowicach w sprawie cofnięcia 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
o nazwie w 41-500 Chorzów, ul. Gałeczki 30, udzie-
lonego spółce „Apteka Pod Św. Franciszkiem” z sie-
dzibą w 30-716 Kraków, ul. Albatrosów 1;

3d. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów 
- opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad 
przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką za-
wodową studentów VI roku kierunku farmacja. Po 
przeanalizowaniu warunków, które są wymagane od 
opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie zgody:

na wniosek ŚUM w Katowicach:

- mgr farm. Agnieszce Bartoszek w aptece o nazwie 
„Apteka Pod Wieżą” w 43-180 Orzesze, ul. Św. 
Wawrzyńca 3;

- mgr farm. Grażynie Ciemniewska-Bierut w apte-

ce o nazwie „Rodzinna” w 41-703 Ruda Śląska, pl. 
Niepodległości 5;

- mgr farm. Elżbiecie Mickoś w aptece o nazwie 
„Medialis” w 41-207 Sosnowiec, ul. Zuzanny 20;

- mgr farm. Joannie Witczyńska w aptece o nazwie 
„Apteka Św. Jana” w 41-106 Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 23;

na wniosek UM we Wrocławiu

- mgr farm. Ewie Kubica w aptece o nazwie „Lek-
-Pol” w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 14;

na wniosek UM w Poznaniu

- mgr farm. Lilianie Najda-Jurczyk w aptece o na-
zwie „Optima” w 41-800 Zabrze, ul. Franciszkań-
ska 19;

na wniosek UM w Lublinie

- mgr farm. Katarzynie Kandziora-Kuna w aptece 
o nazwie „VITALIS 2” w 40-772 Katowice, ul. Pa-
newnicka 141;

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła następujące ter-
miny kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium 
Rady SIA: 08.07 - R, 22-07 - P, 05-08 - R, 26-08 - P 
(3 tyg. przerwy, okres urlopowy), 09-09 - R, 23-09 - P.

4b. Rada SIA jednogłośnie podjęła uchwałę w spra-
wie zwołania XVIII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy 
SIA w Katowicach.

Zjazd odbędzie się w dniu 22.11.2043 roku w Ka-
towicach, Pl. Pod Lipami 1 „Dworek pod Lipami".

Zobowiązano również Prezesa SIA oraz biuro izby 
do opracowania programu zjazdu i przedstawienia 
Radzie SIA na posiedzeniu Rady SIA w miesiącu 
wrześniu 2014r., oraz przesłania zawiadomień do 
delegatów wraz z programem zjazdu i wynikami 
fi nansowymi izby z zachowaniem terminów wyni-
kających z par. 1 p. 3 regulaminu (14 dni przed ter-
minem zjazdu + 7 dni na obrót pocztowy).

Następnie Rada SIA podjęła jednogłośnie uchwałę 
w sprawie wskazania osoby reprezentującej Radę 
SIA wobec osób trzecich. Uchwała została podjęta 
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na potrzeby wystąpień SIA dotyczących postępo-
wań administracyjnych.

4c. Rada SIA przyjęła do wiadomości informację 
o złożeniu do biura SIA wniosku o nadanie wy-
różnienia Naczelnej Rady Aptekarskiej „Mecenas 
Samorządu Aptekarskiego” Panu mgr farm. Grze-
gorzowi Zagórny. Zgodnie z regulaminem wniosek 
zostanie zamieszczony na stronie internetowej izby 
do zapoznania, a na kolejnym posiedzeniu Rady 
przegłosowany.

4d. Do izby wpłynęło celem wykonania orzeczenie 
OSA w Katowicach o ukaraniu mgr farm. ...

4e. Korespondencja SUM w sprawie propozycji 
opłaty za wydanie certyfi katów indywidualnych.

Prezes SIA odczytał pismo z dnia 7 kwietnia 2014 r. 
skierowanego przez dr Lucynę Bułaś jako kierow-
nika Centrum Kształcenia Podyplomowego przypo-
minające o istniejącej umowie z roku 2005 (anekso-
wanej w roku 2012) dotyczącej opłat za wydawanie 
certyfi katów za wykłady szkoleniowe z akredytacją 
SUM. Z treści pisma wynika, że udział w posie-
dzeniach naukowo-szkoleniowych powinien być 
udokumentowany indywidualnym certyfi katem, 
a nie jak dotychczas certyfi katem zbiorczym. Za 
pojedynczy certyfi kat jednostka szkoląca proponuje 
pobierać kwotę 5 PLN od uczestnika, którą pokry-
wa organizator. W trakcie dyskusji zaproponowano 
skierowanie odpowiedzi z prośbą o wstrzymanie 
pobierania takich opłat z uwagi na ciężką sytuację 
fi nansową aptekarzy oraz niedawnym obniżeniem 
składki płaconej przez członków SIA.

Rozważano rozwiązanie, które by pomogło zmini-
malizować te koszta po stronie SUM, aby też od-
ciążać kosztowo i czasowo osoby w dziale admini-
stracji Kolegium Kształcenia. W najbliższym czasie 
do kolegium kształcenia podyplomowego zostanie 
wysłane stosowne pismo.

4f. Akcja „Leki tylko z apteki” - cd. akcji, informacje.

W ocenie rady trwająca akcja medialna trochę 
osłabła, choć jest widoczna w środkach masowego 
przekazu. Większość izb aptekarskich poparła ak-
cję, której organizatorem jest Grupa Neuca. Nie-
stety nadal nie ma ostatecznej decyzji nt. poparcia 
obecnej akcji przez Naczelną Izbę Aptekarską. Or-
ganizatorzy akcji przekazali w ostatnim tygodniu 
kolejny raport informujący o podjętych działaniach 
i aktywnościach.

4g. Zielona księga w sprawie mobilnego (e)-Zdro-
wia.

W dokumencie zielona księga ministerstwo zdro-
wia opisuje możliwości wykorzystania mobilnych 
technologii do celów poprawy zdrowia populacji 
w Europie. Podawane są przykłady wykorzystania 
urządzeń typu smartphon, tablet do monitowania 
ciśnienia krwi, pomiaru tętna, przypominania o za-
życiu tabletek, pomocy przy monitorowaniu stę-
żenia insuliny i wpływu na jej podawanie itd. UE 
uważa, iż dzięki takim technologiom można o wiele 
wcześniej postawić właściwa diagnozę, kontrolo-
wać przebieg choroby i zadbać o większa profi lak-
tykę. Projekt ten, która ma przynieść 99 mld Euro 
oszczędności zmniejszając koszt służb zdrowia.

Pomysł ten budzi określone obawy związane z bez-
pieczeństwem przechowywania tak ważnych da-
nych na temacie zdrowia, certyfi kowania urządzeń 
wykonujących określone pomiary itd. Stąd mini-
sterstwo skierowało projekt do konsultacji społecz-
nych i czeka na ocenę do dnia 3 lipca.

W uwagach do zielonej księgi Prezes SIA wskazał 
zupełny brak w tym projekcie usług e-opieki farma-
ceutycznej. Odpowiednie pismo z uwagami zostało 
skierowane do ministerstwa zdrowia.

4h. Korespondencja do farmaceutów w tym kierow-
ników aptek, którzy nie rozliczyli ostatniego 5-let-
niego okresu szkoleń ciągłych - informacje bieżące.

Biuro SIA informuje, iż nadeszło ok 500 rożnych 
rodzajów korespondencji nadesłanych przez farma-
ceutów, którzy nie rozliczyli z jednego lub dwóch 
okresów zaliczeniowych.

Do następnej rady zostaną przygotowane bardziej 
szczegółowe analizy tej sprawy i poczynione zosta-
ną dalsze kroki. Raz jeszcze przypomniano funkcje 
SIA, która stoi na straży przestrzegania prawa i mo-
bilizacji do szkoleń, a nie jedynie do karania swych 
członków za ich brak.

Mgr Lidia Wolnicka-Morawiec zabrała głos w spra-
wie koleżanek w wieku około emerytalnym, którzy 
pracują incydentalnie, a muszą mieć zaliczone okresy 
edukacyjne, z czym mają spory problem. W dalszej 
części swojej wypowiedzi stwierdziła, że rozporzą-
dzenie o kształceniu ustawicznym dla tej grupy far-
maceutów powinno inaczej traktować tą grupę far-
maceutów. Odpowiadając na to Prezes SIA stwierdził, 
że jest to na pewno jeden z wniosków płynących z tej 
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weryfi kacji. Jednak do szczegółowe analiz tej grupy 
osób dalsze dane będą przekazane na następnej radzie. 
Mgr Zagórny zabrał głos w sprawie dalszej liberali-
zacji wymagań i zmiany kształcenia farmaceutów.

5. Wolne głosy i wnioski.

- informacja o rajdzie - Mgr Tomasz Kloc przekazał 
wieść, iż Rajd się nie odbył w dniu 17-18.05.2014 
z powodu niesprzyjających warunków pogodowych 
po raz pierwszy w swej historii. Rajd został przesu-
nięty na 28 -29.06.2014 do Wisły pod Barania Górę.

- Konferencja STN - Na Wydziale Lekarskim w Ka-
towicach-Ligocie odbyła się konferencja Studenc-
kiego Towarzystwa Naukowego. SIA reprezentował 
Prezes dr Piotr Brukiewicz, gdzie także ufundowali-
śmy nagrody zasiadając w jury konferencji. Cieszy 
postawa wielu młodych osób, dla których jest czas 
oprócz studiów na zajecie się nauką, jako pasją. 
Konferencja była udana zarówno pod względem or-
ganizacyjnym jak i pod względem naukowym. Sze-
rzej będzie omówiona w następnym Apothecarusie.

- Posiedzenie Rady NFZ - 03.06.2014

Odbyło się posiedzenie Rady NFZ, na którym był 
obecny Prezes SIA. Omawiano sprawy głównie me-
dyczne oraz administracyjne.

- spotkanie z dr. Mariuszem Wójtowiczem w spra-
wie wspólnej organizacji konferencji lekarzy i far-
maceutów w 2014-06-06.

Konferencja o tematyce medyczno - farmaceutycz-
nej ma odbyć się w październiku w Teatrze Nowym 
w Zabrzu. Impreza ta ma mieć charakter integracyj-
no - naukowy. Koszty organizacji konferencji mają 
zostać pokryte z wpływów sponsorskich. Sprawa 
jest w toku i Rada SIA będzie informowana o ich 
postępach.

- korespondencja z WIF i GIF w sprawie ws. postę-
powań związanych z zakazem reklamy i badaniem 
przekroczenia przez sieci aptek 1%.

Prezes SIA poinformował radę bieżącej sytuacji 
związanej z sprawami łamania zakazu reklamy aptek 
skierowanymi do SWIF i do GIF w trybie art. 31 kpa.

Kolejna ważną sprawą jest przekraczanie jednego 
procenta aptek ( art. 99 Pf) przez wiele podmiotów 
nabywających lub zwiększających ilość posiada-

nych aptek. W tej sprawie planowane są wystąpie-
nia do ministra zdrowia.

W dalszej części został poruszony fakt zgłaszania 
przez wielu aptekarzy niskich cen preparatów peł-
nopłatnych, jakie w ich okolicy stosują niektóre 
apteki. Ceny sprzedaży w tych aptekach niektórych 
preparatów daleko odbiegających od cen propono-
wanych przez fi rmę nawet przy maksymalnych upu-
stach. Podano podpowiedzi jak można spróbować 
temat rozwiązać i w jakich organach badać słusz-
ność takich procedur. Zobowiązano członków rady, 
aby w swoich okręgach zwrócili uwagę na takie 
praktyki i podjęli stosowne działania w tej sprawie.

- konwent prezesów - odbędzie się 10.06.2014 
w Warszawie - na kolejnej Radzie SIA zostaną prze-
kazane informacje o spotkaniu.

- akcja „stop sprzedaży pozaaptecznej leków” - proś-
ba o większe zaangażowanie w tej sprawie, gdyż 
w wielu placówkach nie są przestrzegane warunki 
przechowywania leków i łamane zasada utrudnienia 
dostępu nieletnich do miejsc gdzie są takie produk-
ty eksponowane. Prośba o przesyłanie dokumentacji 
w formie elektronicznej do SIA lub zgłaszanie bez-
pośrednio do ŚWIF wykorzystując zamieszczonego 
na stronie internetowej izby „gotowca”.

- inf. bieżące na temat działalności AGW Radix

Dr Mikołaj Konstanty poinformował o uruchomie-
niu platformy AGW RADIX od pierwszego wrze-
śnia 2014. Praca będzie trwała już od lipca i pole-
gała na zbieraniu od fi rm farmaceutycznych by we 
wrześniu zaprezentować wyjątkowa ofertę tej pilo-
tażowej grupie. Trzymamy kciuki za owocne waka-
cje i dalsze powodzenie projektu!

- składki za emerytów. SIA otrzymała pismo od Pre-
zesa NIA w sprawie składek dla osób będących na 
świadczeniu przedemerytalnym. Postuluje ta grupa 
osób o zwolnienie z obowiązku uiszczania składki de-
klarując, iż świadczenie to jest jakby emeryturą, więc 
takie prawo im by przysługiwało. Pismo przesłane do 
SIA jednak tego nie potwierdza i składki powinny być 
odprowadzane w pełnej wartości w tym okresie.

- G. Zagórny - informacje NFZ (...)

Protokołował:
mgr farm. Jan Stasiczek
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Protokół z obrad 31 posiedzenia 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 24 czerwca 2014 r.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA w zastępstwie 
Prezesa Rady SIA dr n. farm. Piotra Brukiewicza 
otworzył Wiceprezes Rady SIA mgr farm. Andrzej 
Bednarz o godz. 9.25. Zgodnie z listą obecności na 
posiedzeniu obecnych było 9/14 osób. Na podstawie 
listy obecności Wiceprezes SIA stwierdził prawomoc-
ność obrad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla waż-
ności podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebra-
nych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzą-
cy posiedzenie mgr Andrzej Bednarz zaproponował 
porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty 
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokół z 30 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI ka-
dencji w dniu 27.05.2014r.

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

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

- mgr farm. Aneta Abramowska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Magiczna” w 41-800 Zabrze, ul. 
Wolności 291;

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

- mgr farm. Anna Maciończyk w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Pharmacon” w 44-240 Żory, ul. 
Wodzisławska 14;

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

- mgr farm. Agnieszka Górska w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Superjednostka” w 42-500 Bę-
dzin, ul. Piłsudskiego 83;

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

- mgr farm. Patrycja Marusieńska w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Twoja” w 41-902 Bytom, ul. 
Piłsudskiego 72;

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

- mgr farm. Justyna Sznura-Humienna w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Salix” w 41-706 Ruda 
Śląska, ul. Grodzka 4c/6;

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

- mgr farm. Ludwik Napierała w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Kolegialna” w 47-450 Krzyżano-
wice, ul. Tworkowska 5;

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

- mgr farm. Łukasz Hebdowski w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Wielkopolska” w 44-335 Jastrzę-
bie-Zdrój, ul. Wielkopolska 2a;

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

- mgr farm. Radosław Kleszcz w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Magiczna” w 42-229 Częstocho-
wa, ul. Gajowa 17;

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

- mgr farm. Joanna Jarausz w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Główna” w 44-122 Gliwice, 
ul. Żwirki i Wigury 68;

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

3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez kandydata na funk-
cję kierownika apteki ogólnodostępnej:
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- mgr farm. Alicja Wójtowicz w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-806 Zabrze, ul. 
Korczoka 52, w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Apteka „Zdrowit” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Piotra Skargi 13;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, kandydata na kierownika zaopiniowano 
pozytywnie jednogłośnie, natomiast jednogłośnie 
negatywnie zaopiniowano wniosek w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostępnej.

Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF 
w Katowicach wynika, że na terenie Województwa 
Śląskiego działa 1514 aptek ogólnodostępnych. 
Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycz-
nego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. 
Opiniowana apteka będzie 27 lub 28 lub 29 biorąc 
pod uwagę 3 opiniowane apteki, czyli powołane 
przepisy zostałyby złamane.

Prezydium Rady SIA wskazuje, że na fakt powiązań 
opisanych w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego 
wskazują m. innymi: te same nazwy aptek Zdrowit 
we wszystkich przypadkach, te same nazwy fi rm 
pod innymi numerami KRS lub CEDiG, te samie 
osoby we władzach i udziałowcach spółek.

- mgr farm. Anna Izydorczyk w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 41-800 Zabrze, 
ul. 3 Maja 32/32A w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej złożonym przez „Vincent” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;

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

- mgr farm. Magdalena Krzysztofi k w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-250 
Czeladź, ul. Szpitalna 11 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Czwarta Apteka 
Zdrowit Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Ślą-
skie, ul. Diamentowa 3;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, kandydata na kierownika zaopiniowano po-
zytywnie jednogłośnie, natomiast jednogłośnie nega-
tywnie zaopiniowano wniosek w sprawie udzielenia 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF 
w Katowicach wynika, że na terenie Województwa 
Śląskiego działa 1514 aptek ogólnodostępnych. 
Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycz-
nego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. 
Opiniowana apteka będzie 27 lub 28 lub 29 biorąc 
pod uwagę 3 opiniowane apteki, czyli powołane 
przepisy zostałyby złamane.

Prezydium Rady SIA wskazuje, że na fakt powiązań 
opisanych w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego 
wskazują m. innymi : te same nazwy aptek Zdrowit 
we wszystkich przypadkach, te same nazwy fi rm 
pod innymi numerami KRS lub CEDiG, te samie 
osoby we władzach i udziałowcach spółek.

- mgr farm. Agnieszka Bućko w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-940 Pie-
kary Śląskie, ul. Bytomska 77 w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej złożonym przez Pana Bar-
tosza Olszewski zam. Piekary Śląskie, Panią Kata-
rzynę Olszewska zam. Piekary Śląskie;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, kandydata na kierownika zaopiniowano 
pozytywnie jednogłośnie, natomiast jednogłośnie 
negatywnie zaopiniowano wniosek w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodostępnej.

Z informacji znajdujących się na stronach ŚWIF 
w Katowicach wynika, że na terenie Województwa 
Śląskiego działa 1514 aptek ogólnodostępnych. 
Wskazując na powyższe, z wyliczenia matematycz-
nego wynika, że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. 
Opiniowana apteka będzie 27 lub 28 lub 29 biorąc 
pod uwagę 3 opiniowane apteki, czyli powołane 
przepisy zostałyby złamane.

Prezydium Rady SIA wskazuje, że na fakt powiązań 
opisanych w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego 
wskazują m. innymi: te same nazwy aptek Zdrowit 
we wszystkich przypadkach, te same nazwy fi rm 
pod innymi numerami KRS lub CEDiG, te samie 
osoby we władzach i udziałowcach spółek.

Jednocześnie Prezydium Rady SIA zadecydowało, 
że wraz z uchwałami dotyczącymi aptek Zdrowit 
zostanie do inspektoratu przekazana informacja, że 
na stronie internetowej www.aptekizdrowit.pl apte-
ki te oznaczane są niezgodnie z udzielonymi zezwo-
leniami poprzez dodanie do każdej apteki porząd-
kowego numeru kolejnego.
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- mgr farm. Agnieszka Wąsowska w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Słoneczna” w 45-
500 Będzin, ul. Stanisława Małachowskiego 62 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Firma Handlowa Wojciech Kwiecień z siedzi-
bą w 31-443 Kraków, ul. Łąkowa 19;

W związku z brakami formalnymi wniosku złożo-
nego przez Firmę Handlową Wojciech Kwiecień 
z siedzibą w 31-443 Kraków, ul. Łąkowa 19 re-
prezentowana przez pełnomocnika adw. Lesława 
Świstuń z kancelarii Gorazda, Świstuń, Wątroba 
i Wspólnicy adwokaci i radcowie prawni sp.k. z sie-
dzibą w 31-011 Kraków, pl. Szczepański 8, Prezy-
dium Rady SIA jednogłośnie postanowiło wszcząć 
postępowanie wyjaśniające w sprawie udzielenia 
zezwolenia na prowadzenie apteki i wezwać wnio-
skodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dorę-
czenie do SIA wymaganych formularzy i dokumen-
tów do dnia 4 lipca 2014r.

- mgr farm. Agnieszka Stojek-Vasileiadou w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 41-902 
Bytom, ul. Kolejowa 18 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Ziko Apteka Sp. 
z o.o. z siedzibą w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;

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

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni 
farmaceutycznej - wydanie zaświadczenia w związ-
ku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni 
farmaceutycznej:

- mgr farm. Małgorzata Antoniewicz w hurtowni 
farmaceutycznej „Lek-Pharmaceutical” w gmina 
Liszki, 32-084 Morawica;

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

3d. Następnie opiniowano farmaceutów - opiekunów, 
którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową 
sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI 
roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego 
na wniosek ŚUM w Katowicach.

Kandydaci spełniają wymagania stawiane opie-
kunom stażystów, wobec powyższego Prezydium 

Rady SIA nie wniosło zastrzeżeń i jednogłośnie 
wydało opinie pozytywną dla:

- mgr farm. Beata Mękal w aptece o nazwie „Apte-
ka Pod Kwiatami III” w 40-211 Katowice, ul. Mar-
kiewki 94;

- mgr farm. Dorota Malina w aptece o nazwie „Ap-
teka Św. Pawła” w 41-500 Chorzów, ul. Dombka 
20;

- mgr farm. Irena Przyczynek w aptece o nazwie 
„Apteka Pod Kwiatami IV” w 40-367 Katowice, ul. 
Bogucicka 18a;

- mgr farm. Ewelina Grzybek w aptece o nazwie 
„Apteka Św. Barbary” w 40-055 Katowice, ul. Mi-
sjonarzy Oblatów 8;

Jednogłośnie negatywnie zaopiniowano:

- mgr farm. Janina Orlikowska w aptece o nazwie 
„Apteka Magiczna” w 41-706 Ruda Śląska, ul. So-
lidarności 20E ze względu ze względu na ...

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Odpowiedź GIF na zażalenie SIA w przedmio-
cie odmowy wszczęcia postępowania administra-
cyjnego przez ŚLWIF w sprawie prowadzenia re-
klamy apteki ogólnodostępnej.

Po odpowiedzi GIF-u w sprawie skierowania przez 
ŚlWIF czekamy na dalsze postępowania na drodze 
administracyjnej.

4b. Informacja o posiedzeniu naukowo-szkolenio-
wym PTFarm i SIA - 25.06.2014.

Przewodniczący obrad serdecznie zaprosił far-
maceutów na posiedzenie punktowane w dniu 
25.06.2014 r. Wśród prelegentów dr I.Majewska, dr 
Piotr Brukiewicz oraz mgr G. Zagórny. Zapraszamy 
do Domu Lekarza w Katowicach.

5. Wolne głosy i wnioski.

- przewodniczący przekazał relację z corocznej 
imprezy organizowanej przez krakowską izbę ap-
tekarską MIXTURA 2014. Pomimo pochmurnej 
pogody impreza okazała się udana. Przybyło ok 
200 osób farmaceutów, rodzin oraz dzieci. Jedną 
z atrakcji był turniej piłkarski. Tu szczególne słowa 
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podziękowania oraz gratulacje skierowane zostały 
do reprezentacji Śląskiej Izby Aptekarskiej, któ-
ra zajęła wysokie drugie miejsce ulegając w fi nale 
drużynie Farminy Kraków. Trzecie miejsce wpadło 
do rąk gospodarzy. Wszystkim piłkarzom składamy 
gratulacje!

Podczas trwania imprezy uczestnicy mogli pod-
pytać się o poradę enologa - specjalnego gościa 
przybyłego z Włoch, była i kuchnia kubańska, ryt-
my salsy, wiele konkursów dla dzieci, także poker. 
Można było ulepić własne naczynia z gliny, poba-
wić się w otoczeniu baniek mydlanych i malowa-
nych twarzy. Bardzo bogata impreza, na która za-
praszamy serdecznie ponownie już za rok dziękując 
Pani Prezes z Krakowa za inwencje, kreatywność 
i dobrą organizacje! Obiecujemy za rok znów tam 
być i … powalczyć o I - miejsce w turnieju piłkar-
skim! Link do zdjęć z imprezy poniżej: 
www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska

- mgr Tomasz Kloc przekazał ostatnie informacje 
o rajdzie, który odbędzie się w przyszły weekend. 
Mając nadzieje na kolejny udany rajd, co już jest 
tradycją, czekamy na piechurów w sobotę o 12:00 
obok parkingu w Wiśle Białej koło Remizy - start 
niebieskim szlakiem na Baranią Górę. Wszelkie in-
formacje także na stronach SIA. Zapraszamy!

- przewodniczący odczytał pismo Prezesa Zarządu 
Polpharmy Ireneusza Martyniuka w kwestii ceny leku 
Pyralgina x 6 szt. Jest ono utrzymane w tej samej to-
nacji jak wcześniejszej pisma otrzymane od innych 
producentów i posłużą zbiorczo do prowadzenia przez 
SIA dalszego postępowania wyjaśniającego ten temat. 
Dr Bożena Kwaśniok obiecała przedłożyć opinie bie-
głego w tej sprawie, do użytku SIA. Odpowiednie pi-
sma będą w oparciu o to kierowane dalej przez SIA.

- omówiono proceder stałego monitoringu pracy osób 
za pierwszym stołem w aspekcie kanału video oraz 
audio. Przedyskutowano uwarunkowania prawne, 
gdyż są zgłaszane przypadki wpisywania do umowy 
o prace zgody na taką formę kontroli pracownika.

- ostrzeżenie o podstępnej korespondencji e-mail 
http://lege-artis.edu.pl/

6. 31 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniu 23 czerwca 2014 r. zakończono 
ok. godz. 10.30.

Protokołował
mgr farm. Jan Stasiczek

Protokół z obrad 33 posiedzenia 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 8 lipca 2014 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA 
dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.30. Zgodnie 
z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 21/31 
osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwier-
dził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla 
ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu ze-
branych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowa-
dzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował 
porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty 
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 32 po-
siedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 10.06.2014r.

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

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

- mgr farm. Nina Kania w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka na Katowickiej” w 47-400 Raci-
bórz, ul. Katowicka 4;

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

- mgr farm. Piotr Kidziński w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka 21” w 43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Południowa 20;

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

- mgr farm. Danuta Toboła w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Nasza” w 44-100 Gliwice, ul. 
Gwarków 22a;

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

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

- mgr farm. Agnieszka Wąsowska w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Słoneczna” w 45-
500 Będzin, ul. Stanisława Małachowskiego 62 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Firma Handlowa Wojciech Kwiecień z siedzi-
bą w 31-443 Kraków, ul. Łąkowa 19;

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

Do biura izby dostarczono wymagany komplet do-
kumentów zgodnie z uchwałą Prezydium Rady SIA 
z dnia 24 czerwca 2014r.

- mgr farm. Paweł Łukanowski w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Na Zdrowie” w 44-200 Ryb-
nik, ul. Wodzisławska 76 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez „Jeronimo Mar-
tins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w 62-
025 Kostrzyn, ul. Żniwna 5;

Po przedstawieniu kandydatury, wniosek zaopinio-
wano pozytywnie jednogłośnie.

Mgr farm. Paweł Łukanowski nie był zapraszany na 
rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję 
kierownika w tej aptece od listopada 2013 r. Wnio-
sek opiniowano ze względu na zmianę spółki.

3c. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Farmacja 24” w 41-800 Zabrze, ul. 
Szczęść Boże 7;

W związku z niedostarczeniem wymaganych do 
opiniowania dokumentów Rada SIA postanowiła 
jednogłośnie wszcząć postępowanie wyjaśniają-
ce i zwrócić się do zezwoleniobiorcy o doręczenie 
kompletu wymaganych przez izbę dokumentów na 
najbliższe posiedzenie.

Zgodnie z powołanymi przepisami Rada SIA 
w Katowicach wydaje opinię w sprawie udzielenia 

zezwolenia na prowadzenie apteki. Jednym z waż-
nych elementów warunkujących zgodne z prawem 
działanie apteki jest zapewnienie obecności magi-
stra farmacji w godzinach czynności apteki. Art. 92 
prawa farmaceutycznego in fi ne. Wnioskodawca 
nie uprawdopodobnił, że wymóg ten będzie speł-
niony. W tej sytuacji wszczęcie postępowania wy-
jaśniającego i wniosek o uzupełnienie złożonych 
dokumentów w tym zakresie jest uzasadniony.

3d. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów 
- opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad 
przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką za-
wodową studentów VI roku kierunku farmacja Wy-
działu Farmaceutycznego:

a) na wniosek ŚUM w Katowicach:

- mgr farm. Magdalena Wójcik w aptece o nazwie 
„Apteka Pod Bazyliką” w 40-730 Katowice, ul. Pa-
newnicka 27;

- mgr farm. Małgorzata Sokół w aptece Apteka Pry-
watna w 41-200 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 108;

b) na wniosek UM w Łodzi

- mgr farm. Szymon Kaźmierczak w aptece o na-
zwie „Pharmacon” w 44-240 Żory, os. Ks. Włady-
sława 27;

- mgr farm. Wojciech Namysłowski w aptece o na-
zwie „Bracka” w 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 1;

c) na wniosek UM we Wrocławiu

- mgr farm. Katarzyna Konderak w aptece o nazwie 
„Blisko Ciebie” w 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. 
Krasickiego 1;

Po przeanalizowaniu warunków, które są wymaga-
ne od opiekunów Rada SIA udzieliła jednogłośnie 
zgody wszystkim wymienionym magistrom.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o nadanie 
wyróżnienia.

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, 
działając w ramach swoich kompetencji oraz regu-
laminu przyznawania wyróżnień w Okręgowej Izbie 
Aptekarskiej w Katowicach jednogłośnie podjęła 
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uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do Naczelnej 
Izby Aptekarskiej o nadanie wyróżnienia Naczelnej 
Rady Aptekarskiej „Mecenas Samorządu Aptekar-
skiego” Panu mgr farm. Grzegorzowi Zagórny.

4b. Postanowienie OSA w Katowicach o ukaraniu 
mgr farm. karą upomnienia - informacja dla Człon-
ków Rady SIA.

Do izby wpłynęło celem wykonania orzeczenie OSA 
w Katowicach o ukaraniu mgr farm. karą upomnie-
nia za nieprawidłową organizację pracy w aptece, 
poprzez dopuszczenie do nieobecności magistra far-
macji w godzinach jej czynności, co narusza art. 92 
ustawy pf oraz poprzez wykorzystywanie pomiesz-
czenia, w którym znajduje się magazyn produktów 
leczniczych, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 
co narusza art. 88 ust. 1 pkt. 5 ustawy pf. Rada SIA za-
poznała się z orzeczeniem OSA, które zgodnie z przy-
jętymi ustaleniami zostanie przesłane do Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

4c. Postanowienia GIF dotyczące złożonych zaża-
leń w przedmiocie odmowy przez ŚLWIF wszczęcia 
postępowania administracyjnego w sprawie prowa-
dzenia reklamy aptek - podjęcie dalszych kroków.

W związku z otrzymanymi postanowieniami GIF, które 
utrzymują w mocy decyzje ŚLWIF w przedmiocie od-
mowy przez ŚLWIF wszczęcia postępowania admini-
stracyjnego w sprawie prowadzenia reklamy aptek Rada 
Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach postanowiła 
prowadzić dalej sprawy odmowy przez GIF prowa-
dzenia postępowania administracyjnego dotyczącego 
programu „Pocztowy 60+” i skierować wszystkie po-
stanowienia GIF do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie. Uchwała została podjęta więk-
szością głosów przy jednym głosie wstrzymującym.

Ponadto w trakcie dalszej dyskusji w temacie rekla-
my aptek, Rada SIA większością głosów przy jed-
nym głosie wstrzymującym zadecydowała o sukce-
sywnym kierowaniu do ŚLWIF wniosków w trybie 
31 kpa o wszczęcie postępowań administracyjnych 
w sprawie zgodności z prawem postępowań pod-
miotów używających niedozwolone nazwy aptek 
w zakresie przestrzegania przepisów art. 94a i na-
stępne ustawy prawo farmaceutyczne.

4d. Pismo w sprawie obniżenia składek dla inspek-
tora farmaceutycznego.

Do biura SIA wpłynęło pismo pracowników inspek-
cji farmaceutycznej w sprawie obniżenia składek 

członkowskich dla tej grupy farmaceutów. Rada SIA 
stoi na stanowisku, że brak jest możliwości obniże-
nia składki członkowskiej. Od dnia 1 kwietnia 2014 
roku, zgodnie z uchwałą nr U-RSIA-140-VI-2014 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, obniżono wyso-
kość składki do 40 zł miesięcznie, jednak mając na 
względzie wagę problemu oraz w celu wyjaśnienia 
ewentualnych wątpliwości Rada SIA postanowiła 
spotkać się z przedstawicielami inspekcji farmaceu-
tycznej w dogodnym ustalonym wspólnie terminie.

4e. Stanowisko NRA w sprawie zmian legislacyj-
nych dot. kształcenia techników farmaceutycznych.

Naczelna Rada Aptekarska podtrzymuje swoje stano-
wisko z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie roli technika 
farmaceutycznego w aptece, w związku z powyższym 
popiera Ministra Edukacji Narodowej w zakresie 
prac legislacyjnych zmierzających do zmiany roz-
porządzenia MEN w sprawie kwalifi kacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego i opowiada się za skróce-
niem ostatniego naboru w celu kształcenia w zawo-
dzie technika farmaceutycznego, w taki sposób, aby 
ostatnim rokiem dopuszczalnego naboru był rok 2015.

4f. Stanowisko NRA w sprawie stażu na stanowisko 
kierownika apteki.

Naczelna Rada Aptekarska podtrzymuje swoje sta-
nowisko wyrażone w piśmie z 25 marca 2014r.

Zdaniem NIA do stażu pracy, o którym mowa w art. 
88 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne zaliczyć nale-
ży urlop macierzyński w wymiarze określonym w art. 
180 par. 1 kodeksu pracy, brak jest natomiast podstaw 
do uwzględniania pozostałego, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, przysługującego pracownikowi.

4g. Korespondencja do farmaceutów w tym kie-
rowników aptek, którzy nie rozliczyli ostatniego 
5-letniego okresu szkoleń ciągłych - podsumowa-
nie oraz podjęcie decyzji w sprawie farmaceutów, 
którzy nadal nie rozliczyli punktów edukacyjnych. 
Wysłano prawie 500 pism. Rozliczyła się ponad 
połowa farmaceutów. Prezes dr Piotr Brukiewicz 
wraz z członkami Rady podziękował mgr inż. Le-
chowi Wróblewskiemu oraz mgr Dorocie Hapecie 
za ogrom pracy wykonanej z rozliczającymi się 
farmaceutami. Rada dyskutowała nad celowością 
rozliczania farmaceutów, którzy ukończyli 65 lat; 
zasugerowano skupienie się głównie na rozliczaniu 
kierowników i kandydatów na kierowników. Prezes 
dr Piotr Brukiewicz poinformował, że po konsulta-
cji z OROZ w okolicy września poinformuje osoby, 
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które się nie rozliczyły o konieczności dopełnienia 
obowiązku. Mgr Ryszard Jasiński przypomniał, że 
w założeniach tworzonego systemu punktowego 
farmaceuci mieli co roku uczestniczyć w dużym 
szkoleniu za 20 punktów, co umożliwiałoby zdo-
bycie nowej wiedzy i zaliczenie okresu szkolenio-
wego. Jego zdaniem wykłady, za które farmaceuta 
otrzymuje 2 punkty wydają się nie wnosić wiele no-
wych umiejętności. Prezes dr Piotr Brukiewicz po-
wiedział, że poruszy ten temat na posiedzeniu NRA. 
Wspomniał też o zmianie na stanowisku głównego 
konsultanta do spraw farmacji; panią mgr Elwirę Te-
lejko zastąpiła mgr Lidia Czyż, która zapowiedzia-
ła od początku pracę nad systemem i wyciągnięcie 
wniosków z jego 10-letniego funkcjonowania.

Decyzja o dalszym postępowaniu została przesunię-
ta na następne posiedzenie Rady SIA.

4h. Akcja „Leki tylko z apteki” - ciąg dalszy ak-
cji, informacje. Przedsięwzięcie powoli się kończy. 
Niestety widoczność nie była zbyt duża. W czasie 
akcji organizowano wywiady, audycje, powstawa-
ły artykuły. Prezes dr Piotr Brukiewicz wyjaśnił, że 
brak poparcia przedsięwzięcia ze strony NIA spo-
wodowany był brakiem rozwiązań tematów między 
dr Grzegorzem Kucharewiczem, a grupą Neuca.

4i. Skargi pacjentów dotyczące odmowy sporządzenia 
przez apteki leków recepturowych. Do Prezesa Dr Pio-
tra Brukiewicza wpłynęły dwie skargi na apteki z rejo-
nu Chorzowa ..., które odmówiły wykonania leku re-
cepturowego. Pacjent usłyszał, że „apteka nie wykonuje 
takich leków” lub że „nie ma magistra”. Sprawa doty-
czy aptek, w których takie zdarzenia już miały miejsce.

4j. III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy 04-
07.09.2014 - Wilkasy k. Giżycka. Olsztyńska Izba Apte-
karska zaprasza wszystkie Okręgowe Izby Aptekarskie 
do wystawienia swoich załóg na regaty, które odbędą 
się w Wilkasach koło Giżycka nad jeziorem Niegocim. 
Przewidywany start 15-20 jachtów. SIA tak jak w ubie-
głym roku przewiduje wystawienie swojej załogi.

4k. III Turniej w piłce nożnej o „Puchar Hurtapu” 
30.08.2014 - Łęczyca. Zgodnie z tradycją Hurtap 
SA wraz z OIA w Łodzi zapraszają do udziału w III 
Turnieju o „Puchar Hurtapu”. Tradycyjnie drużyna 
SIA weźmie udział w zawodach.

5. Wolne głosy i wnioski.
- prezes dr Piotr Brukiewicz poinformował o po-
wstającym wykazie aptek, w których zatrudniony 
jest tylko jeden magister farmacji.

- prezes dr Piotr Brukiewicz poinformował o dwóch 
wyrokach WSA w przedmiocie odmowy wszczęcia 
postępowania przez ŚLWIF w sprawie prowadze-
nia reklamy aptek polegającej na stosowaniu niedo-
zwolonych nazw aptek w okręgu Bielska-Białej...

- prezes dr Piotr Brukiewicz poinformował o będą-
cym w posiadaniu Izby protokole, w którym opi-
sano ukaranie przez ŚlWIF w jednostkowej spra-
wie apteki DOZ prowadzącej program e-Pruf karą 
5 tysięcy złotych, podając argumenty, które są obec-
nie podnoszone przez SIA.

- w konsekwencji przyjętej wcześniej uchwały zo-
stała podpisana z fi rmą Falconet umowa na modyfi -
kację serwisu www.szkolenia.katowice.oia.pl

- do SIA trafi ł list z NIL w sprawie poparcia dla prof. 
Chazana. Prezes dr Piotr Brukiewicz po konsultacji 
z dr Kozakiewiczem i mec. Krystianem Szulcem 
zdecydował nie zabierać głosu w sprawie.

- prośba o dofi nansowanie pobytu na XIX mię-
dzynarodowym kongresie medycznym esperanto 
w Budapeszcie. 

 - informacja o konwencie prezesów i posiedzenie 
NRA gdzie podjęto temat art. 99 PF - przestrzegania 
1% koncentracji aptek. Na wszystkie wysłane wnio-
ski do ŚLWIF o sprawdzenie przestrzegania wy-
mogu posiadania 1% aptek wpłynęły zażalenia ze 
strony przedsiębiorców prowadzących sieci. Mec. 
Krystian Szulc wyjaśnił dalszy tryb postępowania 
w celu wyjaśnienia stanu prawnego w sprawie 1%.

- dr Mikołaj Konstanty poinformował, że gotowość 
operacyjną AGW Radix uzyska zgodnie z planem 
na początku września. Została zawiązana spółka, 
która jest już w stanie pełnej gotowości legisla-
cyjnej. Do grupy dołączają nowe apteki. Pierwsze 
umowy będą podpisywane po 15 sierpnia.

- spotkanie z dr Janem Olbrychtem, do zaproszenia, 
którego przyczynił się mec. Krystian Szulc. Rozma-
wiano o akcji grupy Lewiatan w parlamencie euro-
pejskim; wyjaśniono gościowi, na czym polega za-
kaz reklamy aptek i jakie konsekwencje społeczne 
z niego wynikają.

Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk
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Protokół z obrad 32 posiedzenia 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 22 lipca 2014 r.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył Prezes 
Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. 
Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu obecnych 
było 11/14 osób. Na podstawie listy obecności Pre-
zes SIA stwierdził prawomocność obrad posiedzenia 
Prezydium Rady SIA dla ważności podejmowanych 
uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu 
prawomocności obrad, prowadzący posiedzenie 
dr Piotr Brukiewicz zaproponował porządek ob-
rad. Porządek posiedzenia został przyjęty jedno-
głośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokół z 31 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI ka-
dencji w dniu 24.06.2014r.

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

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

- mgr farm. Renata Sajdak-Lenart w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Na Juliuszu” w 41-216 Sosno-
wiec, ul. Spadochroniarzy 4;

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

- mgr farm. Michał Ozdoba w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Lek-Pol” 41-303 Dąbrowa 
Górnicza, ul. Szpitalna 14;

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

- mgr farm. Agnieszka Micek w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Przyjazna - Centrum Ta-
nich Leków” w 40-487 Katowice, ul. Przyjazna 8;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, kandydata na stanowisko kierownika apte-
ki zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Natomiast jednogłośnie negatywnie ustosunko-
wano się do nazwy „Apteka Przyjazna - Centrum 
Tanich Leków” zwracając uwagę ŚlWIF w Katowi-
cach, że nazwa „centrum tanich leków” sprzeczna 
jest zakazem reklamy aptek zapisanym w art. 94a 
prawa farmaceutycznego.

- mgr farm. Joanna Sar w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Gallena” w 41-902 Bytom, ul. Łużycka 7;

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

- mgr farm. Elżbieta Lis w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-303 Dąbrowa 
Górnicza, ul. Tysiąclecia 37/28;

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

- mgr farm. Katarzyna Rezner w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Pod Lwem” w 44-200 
Rybnik, ul. Sobieskiego 11;

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

- mgr farm. Aleksandra Wyględowska w aptece 
ogólnodostępnej w 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 
20;

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

- mgr farm. Małgorzata Gęgotek w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Na Miłej” w 40-467 Katowice, 
ul. Miła 23;

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

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

- mgr farm. Karol Chabrzyk w aptece szpitalnej 
Szpitala Specjalistycznego im. Szymona Starkiewi-
cza w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13;
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Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

3c. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez kandydata na funk-
cję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Jolanta Murzyn w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Pharmacon” w 44-240 Żory, ul. 
Zjednoczonej Europy 35 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Pharmacon Kaź-
mierczak Sp. J. z siedzibą w 44-240 Żory, Os. Ks. 
Władysława 27;

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

- mgr farm. Iwona Kunert w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Juventa” w 44-196 Knurów, 
ul. Witosa 2A w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez MEDIKA KBP Sp. z o.o. z siedzibą 
w 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 7B;

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

Mgr farm. Iwona Kunert nie była zapraszana na roz-
mowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kie-
rownika w tej aptece od maja 2012r . Wniosek opi-
niowano ze względu na zmianę właściciela apteki.

3d. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Farmacja 24” w 41-800 Zabrze, ul. 
Szczęść Boże 7 - cd. sprawy;

W niniejszej sprawie w dniu 10.07.2014r. przesłano 
stronie postanowienie z dnia 8.07.2014r. o wszczę-
ciu postępowania wyjaśniającego za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. Do dnia posiedzenia tzn. 
22.07.2014r. strona nie odpowiedziała na pismo, 
brak też jest zwrotki doręczenia pisma. W tym sta-
nie sprawy zgodnie z art. 39 kpa brak jest doręczenia 

stronie pisma, co powoduje konieczność załatwie-
nia sprawy w terminie późniejszym zgodnie z art. 
36 i nast. KPA. Wobec powyższego Prezydium 
Rady SIA jednogłośnie postanowiło zawiadomić 
stronę ARC Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w 05-
092 Łomianki, ul. Parkowa 34, że sprawa nie może 
zostać rozpatrzona w terminie w dniu 22.07.2014r. 
ze względu na brak potwierdzenia doręczenia stro-
nie postanowienia z dnia 8.07.2014r. w sprawie 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

3e. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej - wydanie 
opinii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi na-
leżytego prowadzenia hurtowni przez kandydata na 
funkcję kierownika hurtowni farmaceutycznej:

- mgr farm. Arkadiusz Ostręga w hurtowni farma-
ceutycznej o nazwie „Farmbud” w 43-100 Tychy, 
ul. Murarska 28 w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farma-
ceutycznej złożonym przez Farmbud S.C. J. Kot, C. 
Kot z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Murarska 28;

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

3f. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów 
- opiekunów, którzy mają sprawować opiekę nad 
przeddyplomową sześciomiesięczną praktyką za-
wodową studentów VI roku kierunku farmacja Wy-
działu Farmaceutycznego:

na wniosek SUM w Katowicach:

- mgr farm. Monika Kamińska w aptece o nazwie 
„Medialis Pharm” w 40-005 Katowice, Al. Korfan-
tego 5;

- mgr farm. Barbara Janota w aptece szpitalnej 
w 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45-47;

na wniosek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu:

- mgr farm. Michał Kruk w aptece o nazwie „Medi-
cal” w 44-100 Gliwice, ul. Lipowa 42;

na wniosek UJCM w Krakowie:

- mgr farm. Katarzyna Leszkoven w aptece o na-
zwie „Duos” w 44-100 Gliwice, ul. Stalmacha 8;
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- mgr farm. Hanna Składowska w aptece szpitalnej 
w 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15;

Po przeanalizowaniu warunków, które są wyma-
gane od opiekunów Prezydium Rady SIA udzieliło 
jednogłośnie zgody wszystkim kandydatom.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Zakaz reklamy. Prezes dr Piotr Brukiewicz zo-
stał zaproszony na spotkanie z panią minister Zofi ą 
Ulz, która przyjeżdża na spotkanie z wojewodą.

Dr Stanisław Piechula zaproponował zaproszenie 
obu pań na spotkanie w Izbie z Radą lub Prezydium. 
Zaproszenie zostało przyjęte, choć spotkanie może 
się nie odbyć ze względu na ograniczoną ilość cza-
su, jakim dysponują goście.

W odpowiedzi na rozesłane zapytania do wszyst-
kich Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycz-
nych w sprawie podjętych działań na temat dystry-
buowanych przez fi rmę SuperPharm gazetek, które 
były zgłoszone w zeszłym roku, DOZ.pl oraz ma-
giczna.com, wpłynęły odpowiedzi od sześciu WIF.

Prezydium zdecydowało o przygotowaniu opraco-
wania dla aptek, w którym opisany zostanie pro-
ces zgłaszania dumpingowych cen przez apteki do 
UOKiK.

Prezes dr Piotr Brukiewicz zaprezentował wypra-
cowany sposób prowadzenia spraw w biurze SIA, 
w którym zebrane są wszystkie najważniejsze dane 
oraz pisma wysyłane wraz z odpowiedziami od wła-
ściwych urzędów. Zapewnia on śledzenie postępów 
w każdej z podejmowanych spraw.

4b. Informacja o spotkaniu z posłem Jerzym Zięt-
kiem. W SIA odbyło się 40 minutowe spotkanie, 
na którym wyjaśniono posłowi stanowiska SIA 
w kluczowych dla farmaceutów obszarach, przez 
co zyskał on nowe spojrzenie na tematy związane 
ze służbą zdrowia przed rozpoczęciem omawiania 
nowej ustawy refundacyjnej.

5. Wolne głosy i wnioski.

- wstrzymanie współpracy z CSIOZ. Prezydium 
NRA zdecydowało zwrócić się do prezesów OIA 
z prośbą o wstrzymanie się z decyzją o podjęciu 
współpracy z CSIOZ w temacie stworzenia central-
nego rejestru farmaceutów.

- sprawy fi nansowe. Biuro SIA było ostatnio szcze-
gólnie obciążone pracą. Mgr inż. Lech Wróblewski 
rozliczał punkty szkoleniowe farmaceutów, którzy 
nie dopełnili obowiązku w terminie, co wymagało 
pracy w nadgodzinach. Dodatkowo czas urlopowy 
przyczynił się do zwiększenia ilości spraw do roz-
patrzenia (m.in. anonimizacja danych sądu aptekar-
skiego) przez pracowników biura.

Prezydium Rady SIA jednogłośnie pozytywnie pod-
jęło uchwałę w sprawie wypłaty wypracowanych 
nadgodzin przez pracowników izby.

Mec. Krystian Szulc poprosił o zwaloryzowanie 
jego zatrudnienia, które od 2009 roku jest na tym 
samym poziomie. Mgr Ewa Kłoda wyliczyła nową 
stawkę w oparciu o średnie wynagrodzenie wg 
GUS. Temat został przeniesiony na najbliższe po-
siedzenie Rady.

- Do mediów wysłane zostały materiały związane 
ze sprawą odwróconego łańcucha dostaw i sprzeda-
żą poza apteczną. W obliczu wydarzeń na Ukrainie 
i „afery taśmowej” zainteresowania tematem ochro-
ny zdrowia jest w mediach niewielkie.

- Stanisław Piechula poinformował o planowanej 
dogrywce wyborów na senatora w okręgu rybnic-
kim z powodu wejścia Bolesława Piechy do euro-
parlamentu, przez co zwolniło się jedno miejsce 
w senacie. Z listy PiS startuje posłanka Ewa Kloc, 
z PO poseł Marek Krząkała. Dr Stanisław Piechu-
la, jako następny na liście po wygranej PO zostanie 
posłem. Dlatego poprosił o wsparcie i informację na 
stronie WWW SIA oraz o mailing dla farmaceutów 
mieszkających w okręgu rybnickim o pojawiającej 
się możliwości wstąpienia farmaceuty do Sejmu.

Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

6. 32 posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniu 22 lipca 2014 r. zakończono 
ok. godz. 11.00

Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk
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Protokół z obrad 34 posiedzenia 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 5 sierpnia 2014 r.

1. Posiedzenie Rady SIA w zastępstwie Prezesa dr 
Piotra Brukiewicza otworzył Wiceprezes Rady SIA 
mgr farm. Andrzej Bednarz o godz. 9.25. Zgodnie 
z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 
18/31 osób. Na podstawie listy obecności Wice-
prezes SIA stwierdził prawomocność obrad posie-
dzenia Rady SIA dla ważności podejmowanych 
uchwał. Po powitaniu zebranych i stwierdzeniu pra-
womocności obrad, prowadzący posiedzenie mgr 
farm. Andrzej Bednarz zaproponował porządek ob-
rad. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogło-
śnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 33 po-
siedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 08.07.2014r.

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

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

- mgr farm. Anita Maruszczak w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-940 Pie-
kary Śląskie, ul. Piotra Skargi 13;

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

Jednocześnie Rada SIA zadecydowała, że wraz 
z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana 
prośba o zbadanie, czy podmiot prowadzący apte-
kę nie przekroczył zapisów antykoncentracyjnych 
w zakresie prowadzenia 1% aptek.

- mgr farm. Bożena Szado-Warkocz w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Euro-Apteka” w 41-605 
Świętochłowice, ul. Chorzowska 19;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniu-
jącą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

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

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

- mgr farm. Agnieszka Wika w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Zdrowit” w 44-335 Jastrzębie 
Zdrój, ul. Wielkopolska 5a;

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

Jednocześnie Rada SIA zadecydowała, że wraz 
z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana 
prośba o zbadanie, czy podmiot prowadzący apte-
kę nie przekroczył zapisów antykoncentracyjnych 
w zakresie prowadzenia 1% aptek.

- mgr farm. Lidia Domżał-Pogoda w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Piekarska 17 Centrum 
Tanich Leków” w 41-902 Bytom, ul. Piekarska 17;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, kandydata na stanowisko kierownika apte-
ki zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Natomiast jednogłośnie negatywnie ustosunkowa-
no się do nazwy „Apteka Piekarska 17 Centrum 
Tanich Leków” zwracając uwagę ŚlWIF w Katowi-
cach, że nazwa „centrum tanich leków” sprzeczna 
jest zakazem reklamy aptek zapisanym w art. 94a 
prawa farmaceutycznego.

- mgr farm. Olgierd Batoryna w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Na Mecu” w 41-219 Sosnowiec, 
ul. Szpitalna 1;

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

3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez kandydata na funk-
cję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Izabela Drwięga w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-712 Ruda Śląska, 
ul. Joanny 20 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Szósta Apteka Zdrowit Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 3;
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Rada SIA jednogłośnie postanowiła wszcząć postę-
powanie wyjaśniające w sprawie wydania zezwo-
lenia dla „Apteka Zdrowit” w 41-712 Ruda Śląska, 
ul. Joanny 20 zgodnie z art. 106 par. 4 kpa i wezwać 
wnioskodawcę Szósta Apteka Zdrowit Sp. z o.o. 
z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Diamento-
wa 3 do wyjaśnienia, czy spełnia warunki do uzy-
skania zezwolenia mając na względzie przepisy an-
tykoncentracyjne zawarte w art. 99 ust. 3 p. 2 usta-
wy prawo farmaceutyczne oraz jakie są powiązania 
kapitałowe i osobowe wnioskodawcy z podmiotami 
prowadzącymi apteki ZDROWIT na terenie woj. 
Śląskiego.

- mgr farm. Elżbieta Tomczyk w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Bracka” w 41-707 Ruda 
Śląska, ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 14 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Pana Wojciecha Namysłowski zam. Knurów;

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

- mgr farm. Jarosław Król w aptece ogólnodostęp-
nej w 41-813 Zabrze, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 24 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Panią Martę Król zam. Kamieniec;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie. Mgr farm. Jarosław Król nie był zaprasza-
ny na rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni 
funkcję kierownika w tej aptece od lipca 2010r. 
Wniosek opiniowano ze względu na zmianę właści-
ciela apteki.

- mgr farm. Jacek Górski w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Supernowa” w 44-100 Gliwice, ul. 
Zwycięstwa 9 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez MEDIX Sp. z o.o. z siedzibą w 83-
110 Tczew, ul. Jodłowa 13a;

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

Jednocześnie Rada SIA zadecydowała, że wraz 
z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana in-
formacja, 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, gdyż wskazani we wniosku mgr 
farm. dodatkowo deklarują pracę w aptekach odle-
głych od Katowic o kilkaset km., jednocześnie wy-
kazani są również jako obsada magisterska w aptece 
w Katowicach. W związku z tym Rada Śląskiej Izby 
Aptekarskiej prosi, aby przy akceptacji nowego kie-
rownika apteki, zwrócić wnioskodawcy uwagę na 
konieczność uzupełnienia obsady magistrów farma-
cji w aptece lub skrócenia godzin czynności apteki.

- mgr farm. Katarzyna Kłusek w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 44-200 Rybnik, 
ul. Chrobrego 1 w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej złożonym przez VINCENT Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;

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

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

- mgr farm. Magdalena Kowalowska-Rębecka 
w aptece szpitalnej w 43-200 Pszczyna, ul. Antesa 
11;

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz pi-
semne zobowiązanie mgr farm. Magdaleny Kowa-
lowska-Rębecka Rada SIA postanowiła czasowo 
udzielić rękojmi należytego prowadzenia apteki 
szpitalnej w 43-200 Pszczyna, ul. Antesa 11 do dnia 
31.12.2014r., jednocześnie zobowiązując uczest-
niczkę postępowania do zapłacenia składek zale-
głych do 31.12.2014r. oraz opłacania bieżących 
składek w wysokości 40 zł miesięcznie pod rygo-
rem utraty rękojmi należytego prowadzenia apteki 
z dniem 01.01.2015r.

3d. Wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii w sprawie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej o nazwie:

- „Apteka Farmacja 24” w 41-800 Zabrze, ul. 
Szczęść Boże 7 w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
stępnej złożonym przez ARC Farmacja Sp. z o.o. 
z siedzibą w 05-092 Łomianki, ul. Parkowa 34 - cd. 
sprawy;
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Zgodnie z powołanymi przepisami Rada SIA w Ka-
towicach wydaje opinię w sprawie udzielenia ze-
zwolenia na prowadzenie apteki. Jednym z waż-
nych elementów warunkujących zgodne z prawem 
działanie apteki jest zapewnienie obecności magi-
stra farmacji w godzinach czynności apteki. Art. 92 
prawa farmaceutycznego in fi ne.

Wnioskodawca nie uprawdopodobnił, że wymóg ten 
będzie spełniony. W tej sytuacji Rada SIA w dniu 
8 lipca podjęła uchwałę o wszczęciu postępowa-
nia wyjaśniającego zobowiązując wnioskodawcę 
do wskazania obsady mgr farm w aptece. Uchwałę 
wnioskodawca odebrał w dniu 21.07.2014, o czym 
Izba dowiedziała się po otrzymaniu zwrotki z poczty. 
W rej sytuacji w dniu 22.07.2014 podjęto uchwałę 
o poinformowaniu wnioskodawcy, że sprawa nie 
zostanie rozpatrzona w terminie w dniu 22.07.2014 
(brak zwrotki), aby nie narazić się na zarzut prze-
wlekłości postępowania. Pomimo odebrania w dniu 
21.07.2014 uchwały z dnia 8 lipca wnioskodawca nie 
wskazał obsady farmaceutów w aptece, co zdaniem 
Rady SIA uniemożliwia ocenę wniosku. W tej sytu-
acji mając na względzie fakt, że apteka zgodnie z art. 
86 prawa farmaceutycznego jako placówka ochrony 
zdrowia publicznego pełni ważną funkcję w ochro-
nie zdrowia i życia pacjentów, a gwarantem tego jest 
obecność w godzinach czynności apteki mgr farma-
cji, Rada SIA postanowiła negatywnie jednogłośnie 
zaopiniować wniosek w sprawie udzielenia zezwole-
nia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie 
„Apteka Farmacja24” w 41-800 Zabrze, ul. Szczęść 
Boże 7 złożony przez ARC Farmacja Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 05-092 Łomianki, ul. Parkowa 34.

- „Super-Pharm Apteka” w 41-800 Zabrze, Plac 
Teatralny 14 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Super-Pharm Poland Sp. z o.o. sie-
dzibą w 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39;

Wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

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

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy Rada SIA 
większością głosów „przeciw” odebraniu rękojmi, 
2 głosach „za” odebraniem, 5 głosach „wstrzymują-
cych” uznała, że mgr farm. ... daje rękojmię należy-
tego prowadzenia apteki.

3f. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
mgr farm., którzy otrzymali warunkowo rękojmię 
należytego prowadzenia apteki do 31.07.2014r., 
wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
w związku z upływem terminu rękojmi.

- mgr farm. Dorota Bujna w aptece ogólnodostępnej 
w 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 27K;

W związku z ustaniem przyczyn wydania rękoj-
mi czasowej Rada SIA jednogłośnie zaopiniowała 
wniosek mgr farm. Doroty Bujna o wydanie rękoj-
mi należytego prowadzenia apteki w 42-300 Mysz-
ków, ul. Kościuszki 27K.

3g. Następnie opiniowano farmaceutów - opiekunów, 
którzy mają sprawować opiekę nad przeddyplomową 
sześciomiesięczną praktyką zawodową studentów VI 
roku kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego 
na wniosek ŚUM w Katowicach:

- mgr farm. Piotr Sudoł w aptece o nazwie „Apteka 
Radix” w 42-450 Łazy, ul. Kościuszki 3;

- mgr farm. Olga Kolasińska w aptece o nazwie 
„Apteka Far-Med.” w 42-400 Zawiercie, ul. Piłsud-
skiego 50;

- mgr farm. Agnieszka Kluszczyńska w aptece 
o nazwie „Apteka Bracka” w 40-139 Katowice, ul. 
Kotlarza 6;

Rada SIA nie wniosła zastrzeżeń co do opiekunów 
stażystów, wobec powyższego wszyscy magistro-
wie jednogłośnie otrzymali opinię pozytywną.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Informacja OSA dla Rady ŚIA dotycząca zarzą-
dzenia o zwolnieniu od kosztów postępowania

4b. Prośba o zapomogę fi nansową.

Do Rady SIA wpłynął wniosek o zapomogę fi nanso-
wą. Wnioskodawczyni przedstawiła w piśmie swoją 
trudną sytuację. Po rozpatrzeniu wniosku przez ko-
misję ds. Socjalno-Bytowych, Rada SIA działając 
w ramach swoich kompetencji jednogłośnie posta-
nowiła udzielić bezzwrotnej zapomogi fi nansowej...

4c. XI Ogólnopolski Dzień Aptekarza 24.09.2014
Przewodniczący obrad w imieniu Prezesa Naczel-
nej Izby Aptekarskiej zaprosił na obchody Dnia 
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Aptekarza, które odbywać się będą w Sali Kameral-
nej Filharmonii Narodowej w Warszawie, przy ul. 
Jasnej 5 (wejście od ul. Moniuszki).

Uroczystość rozpocznie msza św. w Bazylice Świę-
tego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 
w Warszawie, po której goście przeniosą się do Fil-
harmonii Narodowej. Galę uświetni koncert Alicji 
Majewskiej.

Serdecznie zapraszamy członków Izby.

4d. III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy 04-
07.09.2014 - Wilkasy k. Giżycka

Przewodniczący przekazał ponownie zaproszenie 
do udziału w regatach w Wilkasach. Chętni prosze-
ni się o kontakt z biurem do dnia 20.08.2014. r.

4e. III Turniej w piłce nożnej o „Puchar Hurtapu” 
30.08.2014 - Łęczyca

Cztery najlepsze drużyny Mistrzostw Polski spoty-
kają się na kolejnym turnieju piłkarskim w Łęczycy. 
SIA będzie obecna na tym turnieju i liczmy, że prze-
wiezie upragnione miejsce medalowe z najdroższego 
kruszcu. Trzymamy kciuki za naszą reprezentację!

4f. Informacja o wyborach uzupełniających do Se-
natu RP.

W związku z objęciem mandatu eurodeputowanego 
przez Bolesława Piechę utworzyła się luka na miejscu 
senatora RP. O to miejsce w senacie ubiega się osoba 
z PO - Marek Krząkała, obecny poseł RP. Jeżeli taki 
wybór okaże się sukcesem to na miejsce posła Mar-
ka Krząkały wejdzie dr Stanisław Piechula. Izba prosi 
o wsparcie lokalnej społeczności dla Marka Krząkały.

5. Wolne głosy i wnioski.

- W związku z brakiem danych na temat ewiden-
cji magistrów w aptece zostanie wysyłana kolejna 
prośba o uzupełnienie informacji w tym zakresie 
oraz podanie godzin otwarcia (aktualizacja). SIA 
z góry dziękuje za pilne potraktowanie tej prośby 
celem uaktualnienia bazy farmaceutów prowadzo-
nej w SIA.

- Na podstawie pisma farmaceuty, w celach wyja-
śniających, sporną kwestię (Nutrico) postanowiono 
skierować do OROZ, by skutecznie temat zakoń-
czyć. Nie służy śląskiej farmacji szpitalnej aura 

pomówień stąd Rada SIA ma nadzieję, że sprawa 
szybko będzie wyjaśniona.

- Informacja o nadzwyczajnym posiedzeniu Rady 
OW NFZ. Z uwagi na absencję Prezesa SIA obecny 
był na tym spotkaniu mgr Andrzej Bednarz. Rada 
OW NFZ podjęła temat wydania opinii na temat 
pani Ewy Momot (dotychczasowego p.o. dyrektora 
OW NFZ) na stanowisko dyrektora OW NFZ. Po 
przedstawieniu kandydatury i zadaniu kilku pytań 
do kandydatki, przegłosowano propozycję na dy-
rektora oraz podjęto stosowną pozytywną opinię.

Śląska Izba Aptekarska serdecznie gratuluje objęcia 
stanowiska i życzy wielu owocnych decyzji w przy-
szłej pracy.

- Przewodniczący posiedzenia przekazał zebranym 
informacje o kolejnej VIII Sesji Szkoleniowej Ap-
tekarzy w Krynicy-Zdroju organizowanej przez 
Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie. Zapla-
nowano spotkanie z przedstawicielami Węgierskiej 
Naczelnej Izby Aptekarskiej. Problematyka i tema-
ty obrad mogą zainteresować także pozostałe izby 
aptekarskie, w związku z tym na spotkanie pojadą 
dr Bożena Kwaśniak oraz radca prawny izby.

- Przewodniczący obrad otrzymał kilka gazetek re-
klamowych aptek z prośbą o zbadanie ich pod ką-
tem zgodności z prawem. Materiały zostały przeka-
zane do działu prawnego.

- Jednogłośnie przyjęto decyzję by przygotować 
treść zaleceń do nowelizowanego aktu prawnego 
w sprawie uwidacznia cen na produktach. Sprawę 
tą powierzono mecenasowi Krystianowi Szulcowi.

- Mecenas Szulc zabrał głos w temacie projektu no-
welizacji Prawa Farmaceutycznego skierowanego 
pod dalszą konsultację. Z wielu zagadnień istotny 
będzie zapis o zakazie odsprzedaży produktów. 
Sprawa będzie monitorowana.

- Poruszono wątek cen dumpingowych w aptekach 
oraz dalsze jego prowadzenie w organach admini-
stracyjnych.

6. 34 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w dniu 05.08.2014 r. zakończono ok. godz. 12.30.

Protokołował
mgr farm. Jan Stasiczek
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Protokół z obrad 33 posiedzenia 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 26 sierpnia 2014 r.

1. Posiedzenie Prezydium Rady SIA otworzył Pre-
zes Rady SIA dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 
9.30. Zgodnie z listą obecności na posiedzeniu 
obecnych było 10/14 osób. Na podstawie listy 
obecności Prezes SIA stwierdził prawomocność ob-
rad posiedzenia Prezydium Rady SIA dla ważności 
podejmowanych uchwał. Po powitaniu zebranych 
i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący 
posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował po-
rządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty 
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Jan Stasiczek.

2. Prezydium Rady SIA jednogłośnie przyjęło pro-
tokół z 32 posiedzenia Prezydium Rady ŚIA VI ka-
dencji w dniu 22.07.2014r.

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

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

- mgr farm. Grażyna Chamerska - Świdergoł w ap-
tece ogólnodostępnej o nazwie „MAGNUM” w 44-
100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 52A;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opiniu-
jącą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

- mgr farm. Maria Czerska w aptece ogólnodostęp-
nej w 42-480 Poręba, ul. Przemysłowa 1;

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

- mgr farm. Paweł Lubos w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Mediq Apteka” w 42-600 Tarnowskie 
Góry, ul. Piłsudskiego 18;

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

- mgr farm. Monika Kostka w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Św. Stanisława 2” w 43-227 
Grzawa, ul. Pszczyńska 29;

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

- mgr farm. Dominik Lakota w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Tęcza” w 43-100 Tychy, Al. Nie-
podległości 87;

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

- mgr farm. Aldona Ciwis - Lepiarczyk w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „GALEN” w 43-150 
Bieruń, ul. Jerzego 4;

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

- mgr farm. Monika Kosmala w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Dbam o Zdrowie” w 41-
800 Zabrze, ul. 3 Maja 75;

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

W związku ze złożeniem przez mgr farm. Monikę 
Kosmala wniosku z prośbą o przedłużenie okresu 
szkoleń ciągłych do 31.12.2014r. Prezydium Rady 
SIA postanowiło warunkowo udzielić rękojmi rów-
nież do 31.12.2014r.

Jednocześnie Prezydium Rady SIA zadecydowało, że 
wraz z uchwałą zostanie do inspektoratu przekazana 
informacja, że na podstawie posiadanych przez izbę 
dokumentów, obsada magistrów może nie zapewnić 
w tej aptece obecności farmaceuty w godzinach czyn-
ności apteki zgodnie, z wymogami Prawa farmaceu-
tycznego. W związku z tym Prezydium Rady 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. Renata Nawłoka w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „GEMINI” w 40-211 Katowice, 
ul. Markiefki 78;

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



www.katowice.oia.pl 115APOTHECARIUS nr 42/2014

PROTOKOŁY

- mgr farm. Julita Stawska - Mejer w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Kolorowa Apteka w Szczeko-
cinach” w 42-445 Szczekociny, ul. Jana Pawła II 6;

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

- mgr farm. Gabriela Stefańczyk w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Centrum” w 43-438 Brenna, 
ul. Wyzwolenia 38B;

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

Rękojmi udzielono się do dnia 30.09.2014r.

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz pisem-
ne zobowiązanie mgr farm. Gabrieli Stefańczyk 
Prezydium Rady SIA postanowiło czasowo udzielić 
rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodo-
stępnej w 43-348 Brenna, ul. Wyzwolenia 38B do 
dnia 30.09.2014r…

3b. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez kandydata na funk-
cję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Izabela Drwięga w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-712 
Ruda Śląska, ul. Joanny 20 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Szósta Apteka 
Zdrowit Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Ślą-
skie, ul. Diamentowa 3 - cd. sprawy;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, kandydata na kierownika zaopiniowano 
pozytywnie większością głosów przy jednym głosie 
wstrzymującym. W związku z niedawnym opinio-
waniem kandydata na kierownika, mgr farm. Izabe-
la Drwięga nie była zaproszona na rozmowę z ko-
misją opiniującą.

Natomiast negatywnie większością głosów przy 
jednym głosie wstrzymującym zaopiniowano drugą 
część wniosku dotyczącą udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z informa-
cji znajdujących się na stronach ŚWIF w Katowi-
cach wynika, że na terenie Województwa Śląskiego 

działa 1512 aptek ogólnodostępnych. Wskazując na 
powyższe, z wyliczenia matematycznego wynika, 
że 1% w zaokrągleniu to 16 aptek. Opiniowana ap-
teka byłaby 32 apteką Zdrowit, czyli istnieje uza-
sadnione podejrzenie że powołane przepisy zosta-
łyby złamane.

Prezydium Rady SIA wskazuje, że na fakt powiązań 
opisanych w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego 
wskazują m. innymi: te same nazwy aptek Zdrowit 
we wszystkich przypadkach, te same nazwy fi rm 
posługujących się nazwą ZDROWIT występują pod 
różnymi numerami KRS lub CEDiG, te samie oso-
by biorą udział we władzach różnych spółek zdro-
wit lub są ich udziałowcami lub prowadzą działal-
ność jako przedsiębiorcy prowadzący apteki.

- mgr farm. Aneta Ślizankiewicz w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Przy Biedronce” 
w 41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 2 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Apteka „Marketpol” Andrzej Sternak i wspól-
nicy Sp. J. z siedzibą w 44-117 Gliwice, ul. Koper-
nika 16;

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

- mgr farm. Małgorzata Misiaszek w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 41-940 Pieka-
ry Śląskie, os. Andaluzja 9 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Ziko Apteka Sp. 
z o.o. z siedzibą w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;

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

- mgr farm. Katarzyna Dec w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 40-832 Katowice, 
ul. Witosa 21 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostęp-
nej złożonym przez Dacjusz Zdebel, Marta Zdebel 
Spółka Jawna z siedzibą w 41-943 Piekary Śląskie, 
ul. Diamentowa 3;

Prezydium Rady SIA jednogłośnie postanowiło 
wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie wy-
dania zezwolenia dla „Apteka Zdrowit” w 40-832 
Katowice, ul. Witosa 21 zgodnie z art. 106 par. 4 
kpa i wezwać wnioskodawcę Dacjusz Zdebel, 
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Marta Zdebel Spółka Jawna z siedzibą w 41-943 
Piekary Śląskie, ul. Diamentowa 3 do wyjaśnienia, 
czy spełnia warunki do uzyskania zezwolenia mając 
na względzie przepisy antykoncentracyjne zawarte 
w art. 99 ust. 3 p. 2 ustawy prawo farmaceutycz-
ne oraz jakie są powiązania kapitałowe i osobowe 
wnioskodawcy z podmiotami prowadzącymi apteki 
ZDROWIT na terenie woj. Śląskiego.

Mgr farm. Katarzyna Dec nie była zapraszana na 
rozmowę z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję 
kierownika w tej aptece od października 2013r.

- mgr farm. Beata Dąbrowska - Kozik w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Apteka Melisa Pharm” 
w 43-600 Jaworzno, ul. Nosala 5 w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej złożonym przez MELISA 
PHARM Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w 41-207 So-
snowiec, ul. Staszica 8B;

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

- mgr farm. Aneta Turek w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Medicus Plus” w 41-400 Mysłowice, 
ul. Fryderyka Chopina 1 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez MEDICUS PLUS 
Sp. z o.o. z siedzibą w 00-511 Warszawa, ul. Nowo-
grodzka 10/5;

Po przedstawieniu kandydatury, wniosek zaopinio-
wano pozytywnie jednogłośnie. Mgr farm. Aneta 
Turek nie była zapraszana na rozmowę z komisją 
opiniującą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej 
aptece od sierpnia 2012r. Wniosek opiniowano ze 
względu na zmianę właściciela apteki.

- mgr farm. Joanna Frucz w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Medicus Plus” w 41-400 Mysłowice, ul. 
Katowicka 75 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez MEDICUS PLUS Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 10/5;

Po przedstawieniu kandydatury, wniosek zaopinio-
wano pozytywnie jednogłośnie. Mgr farm. Joanna 
Frucz nie była zapraszana na rozmowę z komisją 
opiniującą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej 
aptece od marca 2014r. Wniosek opiniowano ze 
względu na zmianę właściciela apteki.

- mgr farm. Izabela Smereczek w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka św. Stanisława” w 43-178 
Ornontowice, ul. Zwycięstwa 4 w związku z wnio-
skiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apte-
ki ogólnodostępnej złożonym przez ART. FARM Sp. 
z o.o. z siedzibą w 43-267 Suszec, ul. Bukowa 1;

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

- mgr farm. Krzysztof Pląder w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „pod Kwiatami VII” w 40-748 Ka-
towice, ul. Uniczowska 16 w związku z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Panią dr n. farm. 
Bożenę Gawlik zam. Ornontowice oraz mgr Adama 
Potyka zam. Katowice;

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

- mgr farm. Joanna Tlatlik w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Ziko Apteka” w 40-237 Katowice, ul. 
1 Maja 108A w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
złożonym przez Ziko Apteka Sp. z o.o. z siedzibą 
w 31-216 Kraków, ul. Legnicka 5;

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

- mgr farm. Jarosław Król w aptece ogólnodostęp-
nej w 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 8 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Panią 
Martę Król zam. Katowice;

Po przedstawieniu kandydatury, wniosek zaopinio-
wano pozytywnie jednogłośnie. W związku z nie-
dawnym opiniowaniem kandydata na kierownika, 
mgr farm. Jarosław Król nie był zaproszony na roz-
mowę z komisją opiniującą.

- mgr farm. Małgorzata Kremzer w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Centrum Kościelna 1” 
w 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Szczęśliwa 39/11 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Panią Annę Margoś zam. Gliwice;
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Po przedstawieniu kandydatury, wniosek zaopinio-
wano pozytywnie jednogłośnie. Mgr farm. Mał-
gorzata Kremzer nie była zapraszana na rozmowę 
z komisją opiniującą, gdyż pełni funkcję kierowni-
ka w tej aptece od września 2012r. Wniosek opinio-
wano ze względu na zmianę właściciela apteki.

- mgr farm. Lidia Domżał - Pogoda aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka 4 Pory Roku” w 40-
615 Katowice, ul. Zygmunta Waltera Jankego 15D 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez iPharm 5 Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą 
w 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 106;

Po przedstawieniu kandydatury, wniosek zaopinio-
wano pozytywnie jednogłośnie. W związku z nie-
dawnym opiniowaniem kandydata na kierownika, 
mgr farm. Lidia Domżał-Pogoda nie była zaproszo-
na na rozmowę z komisją opiniującą.

3c. Kandydatur na stanowisko kierownika hurtowni 
farmaceutycznej - wydanie zaświadczenia w związ-
ku ze zmianą na stanowisku kierownika hurtowni 
farmaceutycznej:

- mgr farm. Joanna Pęcak w hurtowni farmaceu-
tycznej Eris Partner sp. z o.o. w 40-301 Katowice, 
ul. Budowlana 8A;

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

3d. 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 
apteki ogólnodostępnej w 47-400 Racibórz, ul. Gli-
wicka 21B udzielonego „MAGMA” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w 47-400 Racibórz, ul. Gliwicka 21B;

3e. 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 
apteki ogólnodostępnej o nazwie „przy Placu Pił-
sudskiego” w 44-100 Gliwice, Plac Piłsudskiego 4 
udzielonego „MAGMA” Sp. z o.o. z siedzibą w 47-
400 Racibórz, ul. Gliwicka 21B;

3f. W dalszej kolejności opiniowano farmaceutów 

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

- mgr farm. Karol Chabrzyk w aptece szpitalnej 
w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza 
w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13;

- mgr farm. Anna Kwaśniewska w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Śląska” w 41-500 Chorzów, ul. 
3-go Maja 7/1;

- mgr farm. Marzanna Szulc w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka dla Ciebie” w 41-400 
Mysłowice, ul. Wyspiańskiego 19;

- mgr farm. Katarzyna Gołda w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteko Blisko Ciebie” w 42-500 
Będzin, ul. Piłsudskiego 25a;

3g. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Wo-
dzisławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na te-
renie Powiatu Wodzisławskiego, wobec powyższe-
go Prezydium Rady SIA pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowało w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Podsumowanie ankiety dot. propozycji zmian 
w strukturze i treści biuletynu Apothecarius - Ślą-
skie Forum Farmaceutyczne. Przewodniczący pre-
zydium poinformował, że z powodu niewielkiej 
ilości nadesłanych ankiet, która jest nieadekwatna 
statystycznie, by na ich podstawie podjąć wnioski 
o trwałym charakterze zmieniające dotychczasowe 
działania biuletynu, pozostaje on w aktualnej for-
mie i treści.

4b. "III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy" 
w Wilkasach koło Giżycka nad jeziorem Niegocin - 
04-07.09.2014r. - cd.

Prezes przekazał informację w temacie zamknięcia 
fi nansowo tego wydarzenia. W Wilkasach wysta-
wione zostaną dwa zespoły z naszej izby. Niepoko-
jem napawa aura wrześniowa, ale mamy nadzieje, 
że nie przysporzy ona wilkom morskim z aptek 
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stawić czoła tej rywalizacji. Stopy wody pod kilem 
życzymy trzymając kciuki za udane reprezentowa-
nie izby na regatach!

4c. III Turniej OIA o Puchar HURTAP-u - 
30.08.2014 r.

Po raz kolejny zostaje wystawiona dość liczna i am-
bitna reprezentacja izby w piłce nożnej na turnieju 
w Łęczycy. Kwota fi nansowania za zgodą skarbnika 
opiera się o stały wymiar pomocy jak w poprzed-
nich edycjach. Trzymamy kciuki za udany występ!

4d. Prośba Górnośląskiego Towarzystwa Literac-
kiego o rozważenie możliwości nawiązania współ-
pracy z redakcją miesięcznika „Śląsk”.

Do SIA wpłynęła prośba Górnośląskiego Towa-
rzystwa Literackiego w Katowicach o rozważenie 
możliwości nawiązania współpracy z redakcją mie-
sięcznika „Śląsk”. Miesięcznik ukazuje się od 1995 
roku poruszając tematykę społeczną, historyczną, 
kulturową Górnego Śląska. Ustalono, iż dojdzie do 
spotkania członków rady z redakcją miesięcznika 
Śląsk celem omówienia współpracy.

4e. Korespondencja UOKiK w sprawie cen dum-
pingowych.

Prezydium Rady SIA podjęło uchwałę w sprawie 
refi nansowania sporów przed sądami powszech-
nymi w sprawie nazw aptek naruszających art. 94a 
prawa farmaceutycznego oraz stosujących dumping 
cenowy np.: w przypadku Vessel Due F.

Wniosek o refi nansowanie kosztów powinien być zło-
żony do Rady SIA przed złożeniem pozwu z wylicze-
niem kwoty refi nansowania w razie przegrania sporu.

UOKiK w korespondencji ze Śląską Izbą Aptekar-
ską wskazuje, że nie ma ona kompetencji do wno-
szenia spraw przed UOKiK w w/w sprawach, jed-
nocześnie wskazał przedsiębiorcom składającym 
skargi na powyższe działania, że nie podejmie spra-
wy, ale wskazał możliwość drogi sądowej. Biorąc 
pod uwagę stanowisko UOKiK i konieczność prze-
strzegania prawa oraz zadania samorządu aptekar-
skiego refi nansowanie sporów jest zasadne.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

4f. VIII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy - Krynica-
-Zdrój 09-11.08.2014r.

Pod patronatem Warszawskiej Izby Aptekarskie od-
była się VIII sesja szkoleniowa w Krynicy, na która 
wybrała się także delegacja SIA pod przewodnic-
twem dr Bożeny Kwaśniak. Pośród wielu szkoleń, 
warsztatów i paneli dyskusyjnych najciekawszym 
elementem było spotkanie z dyrektorem biura Wę-
gierskiej Naczelnej Izby Aptekarskiej dr Horváth-
-Sziklai Atilla. Celem spotkania było zapoznanie 
prelegentów z rewolucyjnymi zmianami w węgier-
skiej farmacji, jakie zostały podjęte w roku 2010 i są 
konsekwentnie realizowane oraz rolą samorządu 
aptekarskiego w ich zainicjowaniu i wprowadzaniu.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez ustawo-
dawcę:

- W nowych aptekach 51% udziałów posiada farma-
ceuta. W aptekach istniejących przed wejściem tej 
regulacji, prowadzonych przez spółki, do 1 stycznia 
2014 r. musi nastąpić przekazanie (sprzedaż) co naj-
mniej 25% udziałów farmaceucie, a do 1 stycznia 
2017 roku udział własności farmaceuty musi wy-
nosić już 51%. Państwo w tym przypadku pomogło 
farmaceutom przegotowując preferencyjne kredy-
ty (oprocentowane ok 2%) by mogli oni nabywać 
udział od spółek i wchodzić w własność aptek. Kto 
tego nie zdążył dokonać tajniejszy organ NFZ nie 
podpisywał umowy na refundacje leków. Dalsze nie 
spełnienie wymogów wiązało się z utratą zezwole-
nia na prowadzenie apteki.

- Demografi a - 1 fi rma może posiadać do czerech 
aptek. 1 apteka przypada na 4000 osób w mieście 
powyżej 50.000 mieszkańców. W mniejszych mia-
steczkach 1 apteka może być otwarta na 4500 osób.

- Odległość nowo otwieranej apteki od już istnie-
jącej nie może być mniejsza niż 250m (w miejsco-
wościach powyżej 50 000 mieszkańców) lub 300m 
(w pozostałych miejscowościach).

- Nowa apteka powstaje, gdy zgoda jest dwóch or-
ganów - izby aptekarskiej oraz organu administracji 
państwowej ds. zdrowia (tamtejszy Nadzór).

- Sprawa cen dumpingowych, niedozwolonych 
praktyk marketingowych (nagrody dla pacjentów) 
itd. zamykano aptekę która takie działania prowa-
dziła.

- Obowiązkowy personel: apteka pracująca na jedną 
zmianę posiadać powinna: jednego magistra i jed-
nego asystenta, apteka pracująca w systemie ca-
łodobowym odpowiednio - 4 mgr i 4 asystentów. 
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Dodatkowo realizująca miesięcznie powyżej 3000 
recept powinna posiadać magistra do kontroli re-
cept, którego dofi nansowuje rząd. Apteka także 
może się ubiegać o dofi nansowanie za polecanie 
tańszych zamienników- średnio 800 Euro / aptekę.

- Izby aptekarskie zbierają dane z aptek na temat 
ekonomii i potencjału aptek. W izbach są zespoły 
4 osobowe kumulujące te dane i opracowujące po-
trzebne analizy dla ministerstwa i innych organów.

- Obrót pozaapteczny lekami stanowi ok. 10% cało-
ści obrotu i podlega kontroli organowi administra-
cyjnemu

- Leki refundowane posiadają marżę ok 14% plus 
dodatek za polecanie tańszych odpowiedników 
(800 Euro), natomiast leki nierefundowane mają 
25% marże. Raczej apteki trzymają się takich za-
leceń.

- Pozycja asystenta w aptece - kompetencje ma 
ustalone opierające się o pakowanie leków, spraw-
dzanie towaru, robienie niektórych leków receptu-
rowych, niedozwolone udzielane porad, nie obsłu-
guje pacjenta.

- Ilość aptek w tej chwili na Węgrzech to liczba ok. 
3500 natomiast docelowa wartość do uzyskania to 
2300 aptek (liczba ludności ok 10 mln osób)

Informacje te uzupełnił dodatkowo mecenas Kry-
stian Szulc przedstawiając szczegółowo moment 
wcielenia tych rewolucyjnych zmian w życie 
w końcówce roku 2010 r.

4g. VII Rajd Śląskiej Izby Aptekarskiej - 03-
05.10.2014r.

Na wniosek mgr farm. Tomasza Kloc Prezydium 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej jednogłośnie po-
stanowiło przeznaczyć niewykorzystane środki 
z VI Rajdu Turystycznego w kwocie 2400,00 zł do 
organizacji VII Rajdu Turystycznego Śląskiej Izby 
Aptekarskiej w dniach 03-05.10.2014r. w Tatrach 
Zachodnich. Dodatkowe środki potrzebne do or-
ganizacji rajdu pozyskane zostały od sponsorów. 
Standardowo uczestnicy rajdu jak co roku pokryją 
również część kosztów pobytu.

4h. Specjalizacja farmaceutów z zakresu farmacji 
aptecznej.

Do biura izby wpłynęło pismo Konsultanta Krajo-
wego w Dziedzinie Farmacji Aptecznej mgr farm. 
Lidii Marii Czyż wraz z materiałami dotyczącymi 
tematu specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej 
z prośbą o zapoznanie się i przygotowanie uwag na 
temat szeroko pojętej dyskusji w tym zakresie.

5. Wolne głosy i wnioski.

- odpowiedzi aptek w sprawie akcji „1 farmaceuta 
w aptece”. Na ostatnim posiedzeniu Rady SIA za-
decydowano by wysłać korespondencję do aptek 
z zapytaniem o status personalny mgr farmacji, aby 
uaktualnić posiadany rejestr. Do izby docierają roż-
ne podszyte emocjami informacje, dlaczego apteki 
mają podawać takie dane. Biuro wyjaśnia, że posia-
da informacje, że w niektórych aptekach dostępność 
mgr nie jest zachowana, stad też podjęto taką akcję.

- pomnik-apteka wdzięczności im. Jana Pawła II. 
Mgr Edward Kasza przysłał informację, że po-
mysł pomnika-apteki dostał akceptacje arcybiskupa 
dla tej inicjatywy. Gratulujemy i życzymy dalszej 
owocnej pracy nad gromadzeniem funduszy.

- informacja o AGW - przewodniczący przekazał in-
formacje na temat startu projektu AGW Radix z dniem 
1 września. 3 września odbędzie się kolejne spotka-
nie zaangażowanych w program pilotażowy aptek.

- cd. zażaleń do WSA - Prezes przekazał kolejne in-
formacje dotyczące prowadzonych spraw.

- wybory do sejmu - Stanisław Piechula podzięko-
wał za pomoc czekając na wyniki wyborów, które 
odbędą się 7 września.

- korespondencja z NIA w spr. techników, home-
opatii, rp. 100%, farmacja szpitalna. Prezes SIA po-
informował o wpływających pismach oraz wystoso-
wanych na nie odpowiedziach, m.in. do wglądu jest 
korespondencja Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego ze znowelizowanym programem 
specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.

- Nutrico cd. sprawy - pisma prezesa zarządu oraz 
kierownika apteki szpitalnej dotyczące działań 
w stosunku do Apteki Szpitalnej Szpitala Szafi ro-
wa. Sprawa zostanie przekazana do OROZ celem 
omówienia i podjęcia odpowiednich kroków.

Protokował
mgr farm. Jan Stasiczek 
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Protokół z obrad 35 posiedzenia 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 

VI kadencji w dniu 9 września 2014 r.

1. Posiedzenie Rady SIA otworzył Prezes Rady SIA 
dr n. farm. Piotr Brukiewicz o godz. 9.20. Zgodnie 
z listą obecności na posiedzeniu obecnych było 25/31 
osób. Na podstawie listy obecności Prezes SIA stwier-
dził prawomocność obrad posiedzenia Rady SIA dla 
ważności podejmowanych uchwał. Po powitaniu ze-
branych i stwierdzeniu prawomocności obrad, prowa-
dzący posiedzenie dr Piotr Brukiewicz zaproponował 
porządek obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty 
jednogłośnie. Protokolant mgr farm. Michał Rzepczyk.

2. Rada SIA jednogłośnie przyjęła protokół z 34 po-
siedzenia Rady ŚIA VI kadencji w dniu 05.08.2014r.

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

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

- mgr farm. Joanna Knebel-Sikora w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Apteka Piekarska 17 Centrum 
Tanich Leków” w 41-902 Bytom, ul. Piekarska 17;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, kandydata na stanowisko kierownika apte-
ki zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Natomiast jednogłośnie negatywnie ustosunkowa-
no się do nazwy „Apteka Piekarska 17 Centrum 
Tanich Leków” zwracając uwagę ŚlWIF w Katowi-
cach, że nazwa „centrum tanich leków” sprzeczna 
jest zakazem reklamy aptek zapisanym w art. 94a 
prawa farmaceutycznego.

- mgr farm. Anna Mentel w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka w Intermarche” w 59-225 Choj-
nów, ul. Kilińskiego 42;

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

- mgr farm. Marek Spodzieja w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Apteka Optima” w 41-800 Za-
brze, ul. Wolności 123;

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

- mgr farm. Beata Szumerowska w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Główna” w 41-200 Sosnowiec, 
ul. Modrzejowska 32A;

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

- mgr farm. Elżbieta Perduta w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-800 Za-
brze, ul. Szkubacza 1;

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

- mgr farm. Julia Hojdas w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 42-612 Tarnowskie 
Góry, ul. Łotewska 2;

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

- mgr farm. Monika Krzyżek w aptece ogólnodo-
stępnej o nazwie „Dbam o Zdrowie” w 41-902 By-
tom, ul. Kościelna 10B;

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

- mgr farm. Katarzyna Woronowicz w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 41-250 
Czeladź, ul. Szpitalna 11;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie więk-
szością głosów, przy jednym głosie „wstrzymują-
cym”.

- mgr farm. Ewelina Kaczmarska w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit Najtańsza 
Apteka w Regionie” w 42-400 Zawiercie, ul. 3-go 
Maja 1;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, kandydata na stanowisko kierownika apte-
ki zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.
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Natomiast jednogłośnie negatywnie ustosunkowa-
no się do nazwy „Apteka Zdrowit Najtańsza Apte-
ka w Regionie” zwracając uwagę ŚlWIF w Kato-
wicach, że nazwa „Najtańsza Apteka w Regionie” 
sprzeczna jest zakazem reklamy aptek zapisanym 
w art. 94a prawa farmaceutycznego.

- mgr farm. Elżbieta Sarna-Witkowska w aptece 
ogólnodostępnej o nazwie „Za Rogiem” w 41-300 
Dąbrowa górnicza, ul. Kasprzaka 26;

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

- mgr farm. Aleksandra Dziedzioch w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Ziko Apteka” w 44-200 
Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 1;

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

- mgr farm. Ewa Rusiecka w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Chorzowskie Centrum Tanich Leków 
2” w 41-500 Chorzów, ul. Wolności 68;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, kandydata na stanowisko kierownika apte-
ki zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Natomiast jednogłośnie negatywnie ustosunkowa-
no się do nazwy „Chorzowskie Centrum Tanich 
Leków 2” zwracając uwagę ŚlWIF w Katowicach, 
że nazwa „Centrum Tanich Leków” sprzeczna jest 
zakazem reklamy aptek zapisanym w art. 94a prawa 
farmaceutycznego.

- mgr farm. Danuta Szumna w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Andersa” w 44-109 Gliwice, 
ul. K. Marksa 6;

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

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

- mgr farm. Magdalena Wieczorek w aptece szpital-
nej w 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46;

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

3c. Wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej - wydanie opi-
nii zawierającej m.in. stwierdzenie rękojmi należy-
tego prowadzenia apteki przez kandydata na funk-
cję kierownika apteki ogólnodostępnej:

- mgr farm. Katarzyna Dec w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Zdrowit” w 40-832 Katowice, 
ul. Witosa 21 w związku z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostęp-
nej złożonym przez Dacjusz Zdebel, Marta Zdebel 
Spółka Jawna z siedzibą w 41-943 Piekary Śląskie, 
ul. Diamentowa 3 - cd. sprawy;

Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, kandydata na kierownika zaopiniowano 
jednogłośnie pozytywnie. Mgr farm. Katarzyna Dec 
nie była zapraszana na rozmowę z komisją opiniu-
jącą, gdyż pełni funkcję kierownika w tej aptece od 
października 2013r. Wniosek opiniowano ze wzglę-
du na zmianę właściciela apteki.

Natomiast jednogłośnie negatywnie zaopiniowano 
drugą część wniosku dotyczącą udzielenia zezwole-
nia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Z infor-
macji znajdujących się na stronach ŚWIF w Katowi-
cach wynika, że na terenie Województwa Śląskiego 
działa 1512 aptek ogólnodostępnych. Wskazując na 
powyższe, z wyliczenia matematycznego wynika, że 
1% w zaokrągleniu to 16 aptek. Opiniowana apteka 
byłaby 31 apteką Zdrowit, czyli istnieje uzasadnione 
podejrzenie że powołane przepisy zostałyby złamane.

Rada SIA wskazuje, że na fakt powiązań opisanych 
w art. 99 ust. 3 prawa farmaceutycznego wskazu-
ją m. innymi: te same nazwy aptek Zdrowit we 
wszystkich przypadkach, te same nazwy fi rm posłu-
gujących się nazwą ZDROWIT występują pod róż-
nymi numerami KRS lub CEDiG, te samie osoby 
biorą udział we władzach różnych spółek zdrowit 
lub są ich udziałowcami lub prowadzą działalność 
jako przedsiębiorcy prowadzący apteki.

- mgr farm. Danuta Syguła w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka Nova Sieciowa” w 41-506 
Chorzów, ul. Ks. Józefa Czempiela 8 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Farma-
cja i My. E. Siwy-Kaminska Sp. J. z siedzibą w 41-
506 Chorzów, ul. Ks. Józefa Czempiela 8;
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Po przedstawieniu kandydatury przez komisję opi-
niującą, wniosek zaopiniowano pozytywnie jedno-
głośnie.

- mgr farm. Klaudia Nikel w aptece ogólnodostęp-
nej o nazwie „Apteka pod Lwem” w 44-217 Ryb-
nik, ul. Władysława Broniewskiego 23 w związku 
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostępnej złożonym przez Apteka 
„Pod Lwem” Ryszard Rezner Sp. z o.o. z siedzibą 
w 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 4;

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

- mgr farm. Marcin Łokieć w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Etos” w 43-200 Pszczyna, ul. Dr Witolda 
Antesa 11 w związku z wnioskiem o udzielenie zezwo-
lenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez ALKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 5;

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

- mgr farm. Daria Pisarczyk-Pękała w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Dar Zdrowia” w 41-203 So-
snowiec, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 14 
w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia 
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej złożonym 
przez Farmed Daria Pisarczyk-Pękała Sp. Jawna 
z siedzibą w 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana 
Pawła II 1;

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

 - mgr farm. Jerzy Potyka w aptece ogólnodostępnej 
o nazwie „Apteka Pawłowicka” w Pawłowice, ul. 
Wojska Polskiego 16 w związku z wnioskiem o udzie-
lenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostęp-
nej złożonym przez Panią Martę Piskorz zam. Kęty;

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

- mgr farm. Magdalena Krzysztofi k w aptece ogól-
nodostępnej o nazwie „Apteka Zdrowit” w Sosno-
wiec, ul. Blachnickiego 3 w związku z wnioskiem 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej złożonym przez Szósta Apteka 
Zdrowit Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Ślą-
skie, ul. Diamentowa 3;

Rada SIA jednogłośnie postanowiła wszcząć postę-
powanie wyjaśniające w sprawie wydania zezwole-
nia dla „Apteka Zdrowit” w Sosnowiec, ul. Blach-
nickiego 3 zgodnie z art. 106 par. 4 kpa i wezwać 
wnioskodawcę Szósta Apteka Zdrowit Sp. z o.o. 
z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Diamento-
wa 3 do wyjaśnienia, czy spełnia warunki do uzy-
skania zezwolenia mając na względzie przepisy an-
tykoncentracyjne zawarte w art. 99 ust. 3 p. 2 usta-
wy prawo farmaceutyczne oraz jakie są powiązania 
kapitałowe i osobowe wnioskodawcy z podmiotami 
prowadzącymi apteki ZDROWIT na terenie woj. 
Śląskiego.

3d. Kandydatur na stanowisko kierownika apteki - 
mgr farm., którzy otrzymali czasowo rękojmię na-
leżytego prowadzenia apteki, wydanie rękojmi na-
leżytego prowadzenia apteki w związku z ustaniem 
przyczyn wydania rękojmi czasowej

- mgr farm. Gabriela Stefańczyk w aptece ogólno-
dostępnej o nazwie „Centrum” w 43-438 Brenna, 
ul. Wyzwolenia 38B;

W związku z ustaniem przyczyn wydania rękojmi 
czasowej Rada SIA jednogłośnie wydała opinię po-
zytywną i udzieliła mgr farm. Gabrieli Stefańczyk 
rękojmi należytego prowadzenia apteki w Brenna 
ul. Wyzwolenia 38B od 01.10.2014r.

3e. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu Za-
wierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do 
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie po-
wiatu zawierciańskiego w 2014r., wobec powyższe-
go Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopiniowa-
ła w/w projekt.

3f. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta Ruda 
Śląska w sprawie zmiany uchwały w sprawie okre-
ślenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nych na terenie Miasta Ruda Śląska, wobec powyż-
szego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie zaopinio-
wała w/w projekt.

3g. Do biura SIA nie wpłynęły żadne uwagi do 
otrzymanego projektu uchwały Rady Miasta 
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Dąbrowa Górnicza w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających 
na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza, wobec po-
wyższego Rada SIA pozytywnie jednogłośnie za-
opiniowała w/w projekt.

4. Inne sprawy bieżące:

4a. Rada SIA jednogłośnie przyjęła następujące ter-
miny kolejnych posiedzeń Rady SIA i Prezydium 
SIA: 07-10 - R, 21-10 - P, 04-11 - P, 18-11 - R, 02-
12 - P, 16-12 - R (pierwsze posiedzenie w nowym 
roku 07.01.2015 (środa) - 3 tyg. przerwy od posie-
dzenia w dn. 16.12.2014)

4b. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
wstępnego programu XVIII Okręgowego Zjazdu 
Aptekarzy SIA w dn. 22 listopada 2014r.

Prezes Piotr Brukiewicz przedstawił zebranym 
program zjazdu, następnie Rada SIA jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wstępne-
go programu XVIII Okręgowego Zjazdu Aptekarzy 
SIA w dn. 22 listopada 2014r.

4c. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do 
OROZ w Katowicach osób uporczywie uchyla-
jących się od opłacania składek członkowskich. 
Zgodnie z Uchwałą U-RSIA-018-V-2008 z dnia 04 
marca 2008 r. Rada SIA jednogłośnie pojęła uchwa-
łę w sprawie wystąpienia do Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach 
z wnioskiem wobec członków Śląskiej Izby Apte-
karskiej, którzy od ponad roku zalegają z opłacaniem 
składek członkowskich, o zbadanie, czy nie zostały 
naruszone art. 23.1 i 23.a. Kodeksu Postępowania 
Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej oraz dobre oby-
czaje. 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.

4d. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa 
procesowego radcy prawnemu Krystianowi Szulc 
do reprezentowania SIA przed sądami, organami 
administracji państwowej i innymi instytucjami. 
W związku z koniecznością szybkiego udzielania 
odpowiedzi (w terminie 7 dni), w sprawach przed 
organami administracji państwowej i Sądami, co 
uniemożliwia Radzie SIA każdorazowo podejmowa-
nie uchwały w konkretnej sprawie, koniecznym stało 
się udzielenie pełnomocnictwa procesowego radcy 
prawnemu Krystianowi Szulc kt-1553, który jest 
pracownikiem Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowi-

cach do reprezentowania Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w Katowicach przed Sądami, organami administra-
cji państwowej i innymi instytucjami we wszystkich 
sprawach, w których stroną jest Śląska Izba Aptekar-
ska. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

4e. Do biura izby wpłynęła prośba SUM o oddele-
gowanie farmaceuty do pracy w Komisji Bioetycz-
nej SUM. Zaproponowane zostały kandydatury 
mgr farm. Danuty Szydłak, mgr farm. Andrzeja 
Bednarza oraz mgr farm. Grzegorza Zagórnego. 
Mgr D. Szydłak oraz mgr A. Bednarz zrezygnowali 
z kandydowania na rzecz mgr G. Zagórnego, któ-
ry wyraził chęć pracy w Komisji. Rada SIA jedno-
głośnie powołała mgr farm. Grzegorza Zagórnego 
na reprezentanta farmaceutów do pracy w Komisji 
Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach na trzyletnią kadencję od dnia 28 
października 2014r. do dnia 27 października 2017r.

4f. Prezes Piotr Brukiewicz przekazał informację 
dla Rady SIA o osobach, które SIA w Katowicach 
skieruje do egzekucji komorniczej za nieopłacone 
składki członkowskie.

4g. III Turniej w piłce nożnej o „Puchar Hurtapu” 
30.08.2014 - Łęczyca - podsumowanie.

W sobotę 30 sierpnia 2014r. na boisku Hurtap SA 
odbył się III Turniej Okręgowych Izb Aptekarskich 
o Puchar Hurtapu, którego pomysłodawcą jest Pre-
zes HURTAP SA mgr farm. Wiktor Napióra. W tur-
nieju wzięły udział cztery drużyny, które repre-
zentowały Okręgowe Izby Aptekarskie z Gdańska, 
Bydgoszczy, Katowic i Łodzi. Rozgrywki tradycyj-
nie odbyły się na trawiastym boisku znajdującym 
się na terenie fi rmy Hurtap SA. W tym roku po raz 
kolejny zauważono coraz wyższy poziom sporto-
wy zawodów, a także zaangażowanie zawodników. 
Oprócz rywalizacji sportowej, celem turnieju była 
również integracja środowiska aptekarskiego. Tur-
niej po raz kolejny wygrała drużyna OIA Łódź, II 
miejsce zajęła OIA Katowice, III OIA Gdańsk, a IV 
OIA Bydgoszcz.

Śląską Izbę Aptekarską reprezentowali: Roman Mi-
siak (kapitan), Jacek Nabrdalik, Przemysław Ka-
sperczyk, Marek Lysko, Andrzej Kołodziej, Tomasz 
Majka, Szymon Biadacz, Olgierd Batoryna, Maciej 
Fik, Christian Touma, Piotr Brukiewicz.

Oprócz nagród za poszczególne miejsca, w turnieju 
przyznane zostały także nagrody indywidualne.
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4h. III Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy 04-
07.09.2014 - Wilkasy k. Giżycka na jeziorze Niego-
cin. Prezes dr Piotr Brukiewicz przekazał szczegól-
ne podziękowania na ręce prezes Medicare dr Bo-
żeny Kwaśniak za pomoc w zorganizowaniu silnej 
załogi w osobach mających uprawnienia żeglarskie 
(Wiesław Białozorski i Grzegorz Piechota oraz Mo-
nika Woźniak). Osada, w której udział wzięli także 
mgr Ewa Goliszewska i prezes dr Piotr Brukiewicz 
zdobyła dwa piąte miejsca. W mistrzostwach wzię-
ło udział 18 łodzi. Druga, czteroosobowa załoga 
zdobyła wyróżnienie specjalne jako jedna z dwóch 
osad złożonych z samych farmaceutów.

Uczestnicy imprezy pokryli własne koszty poby-
tu, tradycyjnie izba dofi nansowała czarter jachtów. 
W związku z powyższym Rada SIA jednogłośnie 
przyjęła pokrycie kosztów czarteru 2 jachtów.

4i. Informacja dla Rady SIA o wynikach wyborów 
uzupełniających do Senatu RP. Dr Stanisław Pie-
chula powiedział, że analizując wyniki wyborów 
można mieć wrażenie, że część elektoratu PO nie 
do końca zadowolona z sytuacji w kraju nie poszła 
głosować. Przedstawiciel PO poseł Krząkała, który 
zawsze miał duże poparcie, tym razem odnotował 
bardzo słaby wynik, przez co dr Stanisław Piechula 
nie dostał się do Sejmu.

4j. Zakaz reklamy. W dalszym ciągu trwa korespon-
dencja z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Warszawie w temacie złożonych przez izbę skarg 
na postanowienia GIF dotyczące programów lojal-
nościowych. Obecnie wpływają do izby wezwania 
do usunięcia braków formalnych skarg w postaci 
złożenia dokumentów potwierdzających prawidło-
wość umocowania Prezesa do reprezentowania SIA.

W pozostałych sprawach zwykle przychodzą odmo-
wy, lecz co pewien czas można spotkać się z infor-
macją ŚlWIF o wszczęciu postępowania wyjaśnia-
jącego.

Mec. Krystian Szulc przygotował dla aptek kilka 
szablonów, które mogą zostać użyte przez apteki do 
przedstawienia sądowi praktyk łamiących prawo.

4k. Konferencja „Samorząd Zawodowy w Służ-
bie Społeczeństwu” oraz spotkanie prezesów OIA 
- Warszawa 03-09-2014 r. Pod patronatem vice 
marszałka sejmu Eugeniusza Grzeszczaka. W sej-
mie spotkało się około 300 osób z różnych grup za-
wodowych: medycznej, budowlanej, prawnej oraz 
fi nansowej. Niestety pojawiło się niewielu posłów.

Na następującym po konferencji konwencie pre-
zesów, prezes dr Grzegorz Kucharewicz poinfor-
mował o złożeniu w kancelarii ministra zdrowia 
skargę w sprawie przekraczania ilości 1% aptek 
w regionie.

5. Wolne głosy i wnioski.

- Prezes poinformował członków Rady SIA, że Pani 
Barbara Wasiak nie przyjęła zaproponowanych 
zmian warunków pracy i płacy w związku z powyż-
szym dnia 31 października 2014r. nastąpi rozwiąza-
nie umowy o pracę.

- Propozycja zmiany wynagrodzenia mec. Krystia-
na Szulc.

- Na wniosek Prezesa Piotra Brukiewicza oraz kie-
rownika biura Lecha Wróblewskiego, prezes za-
proponował wyrównanie podstawy wynagrodzenia 
Pani Katarzyny Szymała do podstawy wynagrodze-
nia za pracę pozostałych pracowników biura.

- propozycja powołania konsultanta do spraw aptek 
szpitalnych. Od poprzedniej kadencji podejmowane 
są starania by powołać farmaceutę na stanowisko 
konsultanta do spraw aptek szpitalnych. Powołana 
została pani Barbara Uniejewska, która nie mogła 
sprawować tej roli bo nie spełniała warunków. Od-
powiednim kandydatem wydaje się być Przemy-
sław Orlikowski, który ma doświadczenie w tema-
cie i wykazał zainteresowanie podjęciem funkcji. 
Prezes dr Piotr Brukiewicz zapytał Radę o opinię 
na temat kandydatury. Mgr Beatrycze Radlańska-
-Piątek potwierdziła, że kolega jest znany i będzie 
odpowiedni na to stanowisko. Rada jednogłośnie 
wyraziła zgodę na podjęcie starań by powołać Prze-
mysława Orlikowskiego na stanowisko konsultanta 
do spraw aptek szpitalnych.

 - informacja i zaproszenie od dr Bożeny Kwaśniak 
na nieodpłatne, dotowane przez Unię Europejską 
szkolenie dla pracowników aptek, prowadzone 
przez fi rmę DOR. Dr Bożena Kwaśniak wyjaśniła, 
że hurtownia Medicare wraz z fi rmą DOR wygrała 
przetarg na zorganizowanie szkoleń dla pracowni-
ków aptek. Przeszkolone zostały już apteki w woje-
wództwie małopolskim, podkarpackim i lubelskim. 
Teraz pojawia się okazja dla aptek w wojewódz-
twie śląskim. Tematy dobierane są do preferencji 
uczestników. Szkolenia są bardzo wysokiej jakości; 
w razie potrzeby fi rma może zapewnić uczestnikom 
nocleg. Z każdej apteki może być oddelegowany 
jeden pracownik; dodatkowo uczestniczyć mogą 
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pracownicy powyżej 50 r.ż. Informacja o szkoleniu 
będzie przekazywana przez reprezentantów hur-
towni i pojawi się na stronie WWW SIA oraz w ma-
ilingu. Każda zgłoszona osoba MUSI uczestniczyć 
w szkoleniach. Rolą SIA będzie tylko poinformo-
wanie farmaceutów o możliwości uczestnictwa 
w szkoleniach.

- dr Mikołaj Konstanty poinformował, że po roku 
przygotowań, 1 września ruszyła Aptekarska Gru-
pa Wsparcia Radix. 3 września w siedzibie SIA od-
było się pierwsze spotkanie uczestników. Projekt 
obejmuje niecałe 30 aptek i jest wieloetapowy. Do 
współpracy zapraszane są kolejne apteki. Portal 
jako jedyny w Polsce będzie współpracował z pię-
cioma systemami aptecznymi. Planowane są szko-
lenia dla pracowników; pierwsze na temat sprzeda-
ży i substytucji. Do końca roku, do grupy wcielone 
zostanie około 20 kolejnych aptek.

- mgr Tomasz Kloc poinformował o planowanym 
kolejnym, już VII Rajdzie SIA, na który miejsca 
zostały wyczerpane w kilka dni po ogłoszeniu za-
pisów.

- do SIA spływają odpowiedzi od aptek, w których 
zatrudniony jest tylko jeden mgr farmacji. Czę-
ste są emocjonalne wypowiedzi od farmaceutów 
prowadzących apteki w pobliżu dużych sieci, któ-
rzy pracują po 10 godzin dziennie, ze względu na 
koszty sprawując jednoosobowo wszystkie funk-
cje w aptece.

- mgr Lidia Wolnicka-Morawiec zapytała, czy wrę-
czenie odznaczeń dla osób, które nie będą mogły 
pojawić się na obchodach Dnia Aptekarza w War-
szawie, może odbyć się na zjeździe SIA. Prezes dr 
Piotr Brukiewicz potwierdził, odpowiadając, że za-
proszony zostanie reprezentant z NIA, który wręczy 
odznaczenia.

6. 35 posiedzenie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej 
w dniu 09 września 2014 r. zakończono ok. godz. 
13.00.

Protokołował
mgr farm. Michał Rzepczyk

fot. Spotkanie Aptekarskiej Grupy Wsparcia RADIX w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w dniu 3 września 2014 r. 
Od lewej: mgr farm. Paweł Krawczyk, dr farm. Mikołaj Kosnanty
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Tradycyjne Wielkanocne Spotkanie Klu-
bu Seniora Farmacji działającego przy 
oddziale Polskiego Towarzystwa Farma-

ceutycznego (PTFarm) w Katowicach odbyło się 
w dniu 12 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z tradycją, 
seniorzy mieli możliwość rozpoczęcia tego spo-
tkania uczestnictwem we wspólnej mszy świętej 
w intencji zmarłych farmaceutów i członków ich 
rodzin, a także pomodlenia się do Miłosierdzia Bo-
żego z podziękowaniem za uzyskane łaski i proś-
bą o błogosławieństwo Boże dla farmaceutów 
i wszystkich związanych z farmacją. Mszę, już po 
raz piąty, odprawiono w kościele pw. Najświętszej 
Marii Panny w Katowicach przy ul. Mariackiej. 

Po mszy seniorzy udali się do restauracji 
„Kryształowa” przy ulicy Warszawskiej, gdzie 
wspólne spotkanie toczyło się przy skromnym 
poczęstunku. Zaznaczyć należy, że restaura-
cja „Kryształowa” znajduje się naprzeciwko 
„Apteki Pod Orłem” - miejsca świetnie znane-
go wszystkim seniorom, a w przeszłości miej-
sca zebrań katowickiego Oddziału PTFarm.

Otwierając zebranie, przewodniczący Klubu 
Seniora, mgr farm. Roman Łakus, powitał ze-
branych seniorów oraz zaproszonych gości: 
dr Kazimierę Klementys prezesa katowickiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego, dr Piotra Brukiewicza prezesa Rady 
Śląskiej Izby Aptekarskiej (ŚIA), dr Grażynę 
Janikowską wiceprezesa Oddziału PTFarm, 
mgr Teresę Witoszyńską i dr Agnieszkę Jura-
-Półtorak członków Zarządu Oddziału, mgr 
Bożenę Mizerską wiceprezesa Klubu Seniora 
oraz mgr inż. Lecha Wróblewskiego kierowni-
ka biura Śląskiej Izby Aptekarskiej, któremu 
podziękował za przygotowanie dokumentacji 
zdjęciowej spotkania. Przywitał pracowników 
Zakładu Farmaceutycznego „Amara” i po-
dziękował za przekazane prezenty nieobecne-
mu Prezesowi fi rmy mgr Jarosławowi Boguc-
kiemu, na polecenie którego „Amara” trady-
cyjnie przygotowała drobne podarunki dla se-
niorów. Podziękował też nieobecnej Pani mgr 
Barbarze Kaszowicz dyrektorowi Hurtowni 
Farmaceutycznej Farmacol za przekazane po-
darunki dla uczestników spotkania. Wszystkie 
upominki sprawiły wielką radość naszym se-
niorom. Na ręce prezesa Rady ŚIA przewod-
niczący Klubu Seniora złożył podziękowania 
wszystkim członkom Izby za wsparcie fi nan-
sowe tego spotkania seniorów, a pracownikom 
biura Izby za wsparcie organizacyjne. Przed-
stawił też program naukowy i artystyczny spo-
tkania.

Następnie głos zabrała dr Kazimiera Klemen-
tys, która witając zebranych powitała obecnych 
na sali: Profesora Dionizego Moskę i byłe prze-
wodniczące Klubu Seniora mgr Małgorzatę 

Spotkanie Klubu Seniora Farmacji 2014

dr Kazimiera Klementys, dr Grażyna Janikowska, dr Lucyna Bułaś, mgr Roman Łakus, 
mgr Bożena Mizerska, mgr Teresa Witoszyńska, dr Agnieszka Jura-Półtorak, dr Piotr Brukiewicz

POLSKIE 
TOWARZYSTWO 
FARMACEUTYCZNE
Oddział KATOWICE

Fot. od lewej: dr Piotr Brukiewicz, mgr Roman Łakus

zdjęcia
str. 137
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Bielecką oraz mgr Elżbietę Nitschkę-Pęcak. 
Podziękowała przy tej okazji dr Lucynie Bułaś 
Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie 
farmacji aptecznej, za przygotowanie wykła-
du naukowego, dr Grażynie Janikowskiej za 
trud pracy włożonej w organizację spotkania 
oraz mgr Teresie Witoszyńskiej i dr Agnieszce 
Jura-Półtorak za pomoc w pracach logistycz-
nych przy przygotowywaniu spotkania. Pod-
kreśliła także wielkie znaczenie tego typu spo-
tkań dla środowiska farmaceutycznego przede 
wszystkim dla seniorów, ale także farmaceu-
tów aktywnych zawodowo i młodych adeptów 
farmacji.

Dr Lucyna Bułaś Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie farmacji aptecznej, a także pra-
cownik Katedry Farmacji Stosowanej Wydzia-
łu Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, wygłosiła dla zebranych wy-
kład nt. „Modyfi kacje leków przed podaniem 
- nowe trendy”. Dodatkowo pokazała uczest-
nikom nowe opakowania i dozowniki leków.

Artystyczną część zebrania umilił występ 
studentek Wydziału Farmaceutycznego z Od-
działem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu. 
Dla uczestników spotkania zagrały przyszłe 
farmaceutki: na fl ecie Klaudia Bielecka, a na 

gitarze Karolina Chrystow i Anna Grzesik stu-
dentki (III, II i I roku). Dziewczyny pięknie 
śpiewały solo i zespołowo, potrafi ły rozbawić 
i rozśpiewać całą salę.

Wszyscy uczestnicy, na pożegnanie, życzy-
li sobie tak udanego spotkania w następnym 
roku.

dr Kazimiera Klementys, 
prezes ZO PTFarm w Katowicach, 

dr Grażyna Janikowska, 
wiceprezes ZO PTFarm w Katowicach, 

dr Lucyna Bułaś, 
członek ZO PTFarm w Katowicach,

mgr Roman Łakus, 
przewodniczący Klubu Seniora PTFarm, 

mgr Bożena Mizerska, 
wiceprzewodnicząca Klubu Seniora PTFarm ,

mgr Teresa Witoszyńska, 
członek ZO PTFarm w Katowicach,

dr Agnieszka Jura - Półtotak, 
członek ZO PTFarm w Katowicach,

dr Piotr Brukiewicz,
skarbnik ZO PTFarm w Katowicach

Fot. od lewej: dr Lucyna Bułaś, dr Grażyna Janikowska, mgr Bożena Mizerska, mgr Roman Łakus
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fot. Dziennik Gazeta Prawna 
"Problem z receptami po śmierci aptekarza" 2014-08-26

fot. Dziennik Gazeta Prawna 
"Ksero recepty niepotrzebne" 2014-10-01
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fot. Rzeczpospolita 
"Hurtowy obrót lekami niedopuszczalny w aptece" 2014-09-05

fot. Gazeta Wyborcza
"Apteki nie mogą kusić rabatem" 
2014-09-10

fot. Rzeczpospolita
"O chorobach pacjenta wie nie tylko lekarz i aptekarz" 2014-09-02
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śp. dr n. farm. 

Małgorzata 
GADOMSKA-NOWAK

   28 lutego 2014

WSPOMNIENIE

„Zaraz na początku życia ktoś powinien nam powiedzieć, że umieramy. Może wtedy 
żylibyśmy pełnią życia w każdej minucie każdego dnia.” Michał Landon

W tym roku, 28 lutego, zmarła Małgorzata Gadomska-Nowak farmaceutka, nauczyciel 
akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej, członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddziału 
Katowice.

Wspomnienie zmarłej asystentki, adiunkta w Katedrze Farmacji Stosowanej przeplata się 
w mojej pamięci z własnymi wspomnieniami czasów studenckich oraz z niedawnych lat 
wspólnej pracy. Dr n. farm. Małgorzata Gadomska Nowak była związana z Katedrą Farmacji 
Stosowanej w Sosnowcu od 1979 roku. W latach 1982-1983; 1992-1994; 1996-2004 
pracowała dodatkowo w aptekach „Cefarmu Śląskiego” w Katowicach, oraz w Sosnowcu 
w aptece „Akademickiej” i Fundacji „Revita”. W roku 1996 otrzymała tytuł doktora 
nauk farmaceutycznych na podstawie złożonych egzaminów oraz rozprawy doktorskiej 
pt. „Opracowanie technologii tabletek z fumaranem wapnia i fumaranem magnezu oraz 
badanie ich dostępności”.

Ukierunkowana na pracę dydaktyczną ze studentami, poświęcała cały swój czas i energię na 
doskonalenie technik dydaktycznych. 

Skrupulatne opracowanie przebiegu ćwiczeń z receptury, cierpliwość podczas przekazywania 
wiedzy stanowiły, że była cenionym dydaktykiem, lubianym nie tylko przez studentów lecz 
również przez pracowników Katedry. Prekursorka opracowania zasad praktyk wakacyjnych 
w aptekach ogólnodostępnych studentów III roku kierunku Farmacja. Brała udział 
w szkoleniach specjalizacyjnych farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych. 
Była opiekunką licznych prac magisterskich realizowanych w Zakładzie Technologii Postaci 
Leku. Jej ostatnie prace badawcze dotyczyły zagadnień związanych z formułowaniem 
postaci leku w aptekach z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. Na uwagę zasługuje fakt, 
że oprócz życia zawodowego była kochającą żoną i matką.

Za swoją pracę z tytułu osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych była nagrodzona licznymi 
nagrodami Rektora I i II stopnia.

Niestety czas choroby ograniczył znacznie Jej pracę w ostatnich latach życia. 

Czas biegnie nieubłaganie, pozostają okruchy wspomnień, dobrych wspomnień oraz bagaż 
wiedzy przekazany przez Panią dr n. farm. Małgorzatę Gadomską-Nowak. 

dr n. farm. Lucyna Bułaś
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śp. dr n. przyr. mgr farm. 

Mariusz JANECKI

5 września 1953        27 czerwca 2014

Zmarł w wieku 60 lat. Kierownik i właściciel apteki w Gliwicach.

śp. mgr farm. 

Krystyna KUBAN

16 listopada 1944        23 września 2014

Zmarła w wieku 69 lat. Kierownik i pracownik apteki w Siemianowicach Śląskich.

śp. mgr farm.

Elżbieta WÓJCICKA

3 października 1946        6 października 2014

Zmarła w wieku 68 lat. Kierownik aptek w Jastrzębiu Zdroju i Marklowicach.Zmarła w wiek

APOTHECAR
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Uniwersytet Medyczny w Lublinie

z wielkim żalem zawiadamia,
że w dniu 15 września 2014 roku w wieku 87 lat zmarła

prof. zw. dr hab. n. farm. dr h.c.
Mirosława Furmanowa
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej
w Warszawie, wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki
Farmaceutycznej, w latach 1972-1981 Prodziekan, a w latach 1981-1987 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie.
Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk,

Komisji Leku Naturalnego i Biotechnologii PAN, Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego,

Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Society of Medicinal Plants,
a także wielu innych krajowych i międzynarodowych

towarzystw naukowych.

W uznaniu zasług uhonorowana Krzyżem Komandorskim,
Ofi cerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz wieloma innymi medalami i odznakami.

Żegnamy specjalistę z zakresu botaniki farmaceutycznej,
biotechnologii roślin, fi tochemii, roślinnych kultur tkankowych in vitro, 

wybitnego naukowca, wspaniałego Przyjaciela naszej Uczelni,
Człowieka pełnego inspiracji, radosnego i kochającego życie.

Cześć Jej Pamięci!

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Przyjaciołom
Zmarłej

składają

Rektor, Senat i Rady Wydziałów
oraz społeczność akademicka

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Źródło: Gazeta Wyborcza, 20-21 września 2014 r.
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Farmaceutów Katolickich Polski Diecezji Katowickiej



PRACODAWCY

Apteka w Gliwicach zatrudni magistra farmacji 
na godziny lub część etatu. 
kom. 509 215 456

Apteka w Sosnowcu, czynna w godzinach 8-18 
poszukuje mgr farmacji na godziny. 
e-mail: aptekanagorce@gmail.com

Apteka w Bytomiu zatrudni technika farm. po 
stażu lub osobę z rozpoczętym stażem. Apteka 
jest zlokalizowania niedaleko centrum miasta 
- łatwy dojazd. Oferty prosimy przesyłać na 
adres: farmacja.bytom@gmail.com

Zatrudnię magistra farmacji na cały lub 
część etatu do pracy w niesieciowej apte-
ce na terenie Piekar Śląskich. Zaintereso-
wane osoby proszę o wysłanie CV na adres 
farmaceuta85@gmail.com

Przyjmę do pracy w aptece technika farmacji 
w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
kom. 501 076 470.

Apteka w Siewierzu zatrudni mgr farm. Oso-
by zainteresowane proszę o kontakt.
kom. 609 507 759

Apteka w Miasteczku Śląskim zatrudni ma-
gistra farmacji na cały lub część etatu. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt:
kom. 609 536 405
e-mail: perfectum@poczta.fm 

Apteka w Katowicach zatrudni magistra far-
macji w godzinach popołudniowo-wieczor-
nych. 
kom. (32) 254 05 21

SPRZEDAŻ

Odstąpię w pełni wyposażoną aptekę w Sie-
mianowicach Śląskich.
kom. 601 519 515

Sprzedam apteki w woj. śląskim
e-mail: mateusz.t@vp.pl

Sprzedam 3 Apteki zlokalizowane na terenie 
Śląska i Zagłębia. Atrakcyjne lokalizacje. Po-
ważne oferty proszę kierować na adres apteka.
e-mail: slask@gmail.com

Odstąpię działającą aptekę w pobliżu przy-
chodni lekarskiej w Siemianowicach Ślą-
skich.
kom. 504 718 986
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Mgr farm poszukuje pracy w aptece ogólno-
dostępnej.
kom. 664 604 339
e-mail: niepowielam@gmail.com

Mgr farmacji z 4 - letnim stażem pracy szuka 
pracy na terenie Olkusza, Dąbrowy Górni-
czej, Sosnowca. 
e-mail: ulala.83@wp.pl

Magister farmacji z dużym doświadczeniem 
kierowniczym podejmie pracę na stanowisku 
kierownika bądź farmaceuty. Dyspozycyj-
ność, komunikatywność, umiejętności organi-
zatorskie.
kom. 602 729 640

Technik farmacji - ambitny, zorganizowany, 
pracowity i uczciwy szuka pracy na pełny 
etat. Szukam pracy w okolicy Tychów, Miko-
łowa, Mysłowic, Pszczyny. Dziękuję za zain-
teresowanie moją ofertą.
e-mail: skyhawkpl80@gmail.com

Mgr farm. z doświadczeniem poszukuje do-
datkowej pracy na popołudnia od 15:30 w Dą-
browie Górniczej i okolicach. 
kom. 600 278 574

Technik farmacji poszukuje pracy na terenie 
Jastrzębia Zdroju. Pracowałam na programie 
KAMSOFT. Jestem osobą zorganizowaną, 
szybko się uczę. 
kom. 607 252 500

Młoda mgr farmacji po urlopie macierzyń-
skim szuka pracy w aptece na terenie Dąbro-
wy Górniczej lub okolic Zagłębia.
kom. 668 048 904
e-mail: michalska.k@10g.pl

Magister farmacji ze stażem poszukuje pra-
cy w aptece na terenie woj.śląskiego. Jestem 
dyspozycyjny. 
kom. 515 727 586
e-mail: dragonn33@interia.pl 

Mgr farmacji na godziny/dyżury Katowice 
i okolice. 
kom. 783 635 151

Magister farmacji poszukuje pracy na godzi-
ny na terenie śląska. 
e-mail: magisterfarmacjislask@gmail.com

Młoda magister farmacji poszukuje dodatko-
wej pracy w godzinach popołudniowych lub 
w weekendy na terenie śląska. 
kom. 722 788 273

Techniczka farmacji z 15-letnim stażem po-
dejmie pracę w Częstochowie, najchętniej na 
3/4 lub 1/2 etatu .
kom. 606 311 906

Poszukuję pracy na stanowisku kierownika 
apteki w woj. śląskim. Doświadczenie i osią-
gnięcia: 5-letnie na tym stanowisku, specja-
lizacja z farmacji aptecznej. Cechy osobowe: 
jestem ambitny, łatwo przyswajam wiedzę, 
potrafi ę pracować w zespole, znam dobrze 
program KS-apteka. 
kom. 884 982 885

Szukam apteki w której mogę odbyć staż 
i zdobyć cenne doświadczenie jako technik 
farmacji na terenie Sosnowca, Katowic, 
Dąbrowy Górniczej, Chorzowa i okolic.
Jestem również zainteresowana podjęciem 
pracy w charakterze pomocy aptecznej.

kom. szukampracymk@gmail.com
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Tradycyjne Spotkanie Klubu Seniora Farmacji
działającego przy oddziale Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Katowicach
12 kwietnia 2014 - Restauracja Kryształowa w Katowicachdr Lucyna Bułaś

mgr Bożena 
Mizerska

dr Grażyna 
Janikowska

dr Kazimiera
Klementys

mgr Roman
Łakus

 mgr Teresa
Witoszyńska

Fot. od lewej: 
Karolina Chrystow, Klaudia Bielecka, Anna Grzesik
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DYPLOMATORIUM 
połączone z wręczeniem 
prawa wykonywania zawodu

15 kwietnia 2014
Aula Wydziału Farmaceutycznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Jedności 8 w Sosnowcu

Ślubowanie farmaceutów
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Wręczenie dyplomów przez prof. Stanisława Boryczkę 
- Dziekana Wydz. Farm. SUM oraz praw wykonywania 
zawodu przez dr Piotra Brukiewicza - Prezesa Rady SIA
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