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Na posiedzeniu Okr´gowej Rady
Aptekarskiej 18 lutego 2014 r. zosta-
∏a podj´ta Uchwa∏a Nr 15/VI/2014
o ufundowaniu Sztandaru Okr´go-
wej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.

Sztandar b´dzie symbolem jednoczàcym
wszystkich cz∏onków naszej farmaceutycznej
spo∏ecznoÊci, b´dzie nam towarzyszy∏ w naj-
wa˝niejszych wydarzeniach.

Koszt jego przygotowania wynosi oko∏o
10 tysi´cy z∏otych. Ideà cz∏onków Rady jest,
aby powsta∏ on z dobrowolnych sk∏adek far-
maceutów.

Wp∏at na ten cel mo˝na dokonywaç na
konto Izby z dopiskiem” na sztandar” lub bez-

poÊrednio w biurze Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Olsztynie do dnia 21.10.2014 r.

Nazwiska najhojniejszych ofiarodawców
zostanà umieszczone na tzw. gwoêdziach
Sztandaru.

MIEJ SWÓJ UDZIA¸ W TWORZENIU 
HISTORII FARMACJI!

ZOSTAW PO SOBIE PAMIÑTK¢ 
PRZYSZ¸YM POKOLENIOM 

FARMACEUTÓW!

Prezes 
Okr´gowej Rady Aptekarskiej

w Olsztynie
mgr farm Roman Jan Grzechnik

Z protoko∏u 
Prezydium w dniu
13 maja 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏ Pre-
zes mgr Roman Grzechnik.
* Cz∏onkowie Prezydium spo-
tkali si´ z Panià mgr farm. An-

nà Badowskà w sprawie stwierdzenia r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki o nazwie
„Dbam o Zdrowie” przy ul. Królewieckiej 58
w Mràgowie. Pierwszy okres szkoleniowy
2010-2014 trwa, nie karana za przewinienia
zawodowe. Pani magister jest cz∏onkiem na-
szej Izby od 01.04.2012 r. Natomiast prac´ ja-

ko farmaceuta rozpocz´∏a 01.04.2009 r. w ap-
tece w Lublinie – nie by∏o przerw w wykony-
waniu zawodu. Po przeprowadzonej rozmo-
wie na temat znajomoÊci przepisów i obowiàz-
ków kierownika apteki, cz∏onkowie Prezydium
jednog∏oÊnie podj´li uchwa∏´ w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki dla Pani mgr farm. Anny Badowskiej.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 27 maja 2014 r. 

* Posiedzenie otworzy∏a z-ca Prezesa Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Teresa
Korbut.
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* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panem
mgr farm. Robertem Karwowskim w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki o nazwie „Medica” przy ul. Wiejskiej
2c w I∏awie. Kolejny okres szkoleniowy rozpo-
cz´ty. Aptek´ w I∏awie chce poprowadziç od
02.06.2014 r. Cz∏onkowie Prezydium jedno-
g∏oÊnie podj´li uchwa∏´ w sprawie stwierdze-
nia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.
* Prezes mgr farm. Roman Grzechnik przed-
stawi∏ relacj´ ze spotkania w NFZ dotyczàcym
analizy wyników kontroli wystawiania i realiza-
cji recept za I kwarta∏ 2014 r. 

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 03 czerwca 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏ Prezes mgr farm. Ro-
man Jan Grzechnik
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Pa-
nià mgr farm. Reginà Kuna w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadze-
nia apteki o nazwie „Bliska” w Moràgu ul.
Wróblewskiego 1A . Pierwszy okres szkole-
niowy zakoƒczony, kolejny przed∏u˝ony do
koƒca 2015 r. Cz∏onkowie Prezydium jed-
nog∏oÊnie podj´li uchwa∏´ w sprawie stwier-
dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia ap-
teki.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià
mgr farm. El˝bietà Zi´ty-Ileckà w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki o nazwie „Phamovit Apteka Tanich Le-
ków” przy ul. Stawowej 8 w Katowicach.
Pierwszy okres szkoleniowy zakoƒczony, ko-
lejny trwa do koƒca 2016 roku. Cz∏onkowie
Prezydium jednog∏oÊnie podj´li uchwa∏´
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià
mgr farm. Ma∏gorzatà Pacholczyk w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki o nazwie „Arnika” przy ul. Zwyci´stwa
44 w Dobrym MieÊcie. Pierwszy okres szkole-
niowy zakoƒczony. Cz∏onkowie Prezydium
jednog∏oÊnie podj´li uchwa∏´ w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 10 czerwca 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏a z-ca Prezesa Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Teresa
Korbut.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià
mgr farm. Renatà Dàbek w sprawie stwierdze-
nia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
o nazwie „Apteka BIS S.C.” przy ul. Reymon-
ta 2 w Korszach. Pierwszy okres szkoleniowy
zakoƒczony, drugi 2009-2013 równie˝. Cz∏on-
kowie Prezydium jednog∏oÊnie stwierdzili „r´-
kojmi´” nale˝ytego prowadzenia apteki.

Z protoko∏u Rady 
Aptekarskiej w dniu 
17 czerwca 2014 r.

* Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik. 
* Obecna by∏a równie˝ przewodniczàca Okr´-
gowego Sàdu Aptekarskiego mgr farm. Lucy-
na ¸azowska.
* Rozpatrywano pismo nades∏ane przez Wo-
jewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Olsztynie, w którym zwróci∏ si´ do Okr´go-
wej Rady Aptekarskiej o wydanie opinii
w sprawie zamiaru cofni´cia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej w Olsz-
tynie, przy ul. Gronowej 51. 
* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpatrzy∏a
wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodost´pnej „Nowa” w Lidz-
barku Warmiƒskim przy ul. Bartoszyckiej 12.
Wnioskodawcà jest Pani Ma∏gorzata Fràczak,
kandydatem do funkcji kierownika apteki jest
mgr farm. Edward Fràczak. Apteka powstanie
w lokalu dotychczasowej apteki „Kwadrat”,
która zakoƒczy dzia∏alnoÊç. Rada podj´∏a jed-
nog∏oÊnie uchwa∏´ o wydaniu pozytywnej opi-
nii w sprawie „zezwolenia” zawierajàcà „r´koj-
mi´” kandydatowi do funkcji kierownika.
* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpatrzy∏a
wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farma-
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ceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodost´pnej o nazwie „NO-
VA” w I∏awie przy ul. Wiejskiej 5. Wnioskodaw-
cà jest Pani Katarzyna Ciastoƒ – Dudek (far-
maceuta), Kandydatem do funkcji kierownika
jest mgr farm. Andrzej Galek. Rada podj´∏a
jednog∏oÊnie uchwa∏´ o wydaniu pozytywnej
opinii w sprawie „zezwolenia” zawierajàcà „r´-
kojmi´” kandydatowi do funkcji kierownika.
* Okr´gowa Rada Aptekarska zapozna∏a si´
z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Ap-
teka Dy˝urna” w Mràgowie przy ul. M∏ynowa
1B. Wnioskodawcà jest przedsi´biorca Dy˝ur-
na Pó∏noc Kolmetz spó∏ka jawna z siedzibà
w Gdyni, kandydatem do funkcji kierownika
jest mgr farm. Dorota Wargowska cz∏onek
Okr´gowej Rady Izby w Gdaƒsku( sprawa
w toku).
* Okr´gowa Izba Aptekarska w Bia∏ymstoku
przes∏a∏a dokumenty Podlaskiego Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
dotyczàce wniosku o opini´ w sprawie ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
st´pnej w Augustowie, ul. 3 maja 17 lok. 1,
w której kandydatem do funkcji kierownika
jest Pan dr.n. farm Grzegorz Demski cz∏o-
nek naszej Izby. Apteka nie jest na terenie
naszej Izby, do naszej w∏aÊciwoÊci nale˝y
stwierdzenie „r´kojmi” kandydatowi na kie-
rownika. Rada jednog∏oÊnie podj´∏a uchwa-
∏´ o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego pro-
wadzenia apteki Panu dr n. farm. Grzego-
rzowi Demskiemu.
* Na proÊb´ mgr farm. Krystyny ˚ukowskiej
Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´ o przed∏u-
˝eniu drugiego okresu edukacyjnego 2009-
2013 do 30.04.2014 r. 
* Na proÊb´ mgr farm. Jolanty Danieli Gliƒskiej
Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´ o przed∏u-
˝eniu drugiego okresu edukacyjnego 2009-
2013 do 31.05.2014 r. 
* Na proÊb´ mgr farm. Andrzeja Galek Rada
podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´ o przed∏u˝eniu
drugiego okresu edukacyjnego 2009-2013 do
31.12.2015 r. 

* Sprawy finansowe:
Prezes mgr Roman Grzechnik poinformowa∏

o organizowaniu sp∏ywu kajakowego rzekà
¸ynà w dniu 19 czerwca 2014 r. Zapropono-
wa∏, aby Izba dofinansowa∏a sp∏yw, pokrywa-
jàc koszty wynajmu kajaków. Koszt wynajmu
dziesi´ciu kajaków wynosi 780 z∏. Rada podj´-
∏a decyzj´ o dofinansowaniu. 
* Informacje Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego:
zmiana na stanowisku kierownika apteki:
– w aptece ogólnodost´pnej „Apteka Witamin-
ka” w Dobrym MieÊcie, ul. Zwyci´stwa 2A -
mgr farm Jacek Serwacki od 01.06.2014 r. 
– w aptece ogólnodost´pnej „Dbam o Zdro-
wie” w Mràgowie, ul. Królewiecka 58 – mgr
farm. Anna Badowska od 01.06.2014 r.
– w aptece ogólnodost´pnej „Dobra Apteka”
w I∏awie, ul. Wiejska 2C – mgr farm. Robert
Karwowski od 01.06.2014 r
– w aptece ogólnodost´pnej „Apteka na Zdro-
wie” w Olsztynie, ul. Okrzei 10 – mgr farm.
Agnieszka Kaczmarek od 01.06.2014 r (cz∏o-
nek ÂOIA)
– w aptece ogólnodost´pnej „Apteka Nowa”
w Rozogach, ul. 24 Stycznia 24C – mgr farm.
Anna Paszkiewicz od 01.06.2014 r
– w aptece ogólnodost´pnej „Apteki Arnika”
w Dobrym MieÊcie, ul. Zwyci´stwa 44 – mgr
farm Ma∏gorzata Pacholczyk od 01.06.2014 r. 
uruchomienie apteki:
– apteka o nazwie „S∏oneczna” w Miko∏ajkach,
pl. WolnoÊci 5 z dniem 1.06.2014 r. – kierow-
nik/w∏aÊciciel apteki mgr Bogdan Szmulik 
– apteka o nazwie „Elixir” w Olsztynie, ul. Li-
manowskiego 1-13/9 z dniem 16.05.2014 r. –
kierownik mgr farm. Agnieszka Gregorowicz
(zmiana nazwy w∏aÊciciela obecnie M.A.
Kwiatkowscy sp.j. z siedzibà Ma∏aszewo 20,
12-122 Jedwabno), równoczeÊnie wygaszono
zezwolenie z dotychczasowà nazwà w∏aÊci-
ciela zezwolenia tj.: Apteka Ma∏gorzata Piec
Kwiatkowska, Andrzej Kwiatkowski sp.j. z sie-
dzibà w Olsztynie.)
* Korespondencja bie˝àca.
Za poÊrednictwem Naczelnej Izby Aptekar-
skiej zosta∏a wys∏ana skarga OIA w Olsztynie
adresowana do Ministra Zdrowia na G∏ówne-
go Inspektora Farmaceutycznego o nienale-
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˝yte wykonywanie ustawowych zadaƒ, przez
co w nast´pstwie przekszta∏ceƒ podmiotów
prowadzàcych apteki dosz∏o do przekroczenia
iloÊci aptek w ramach jednego podmiotu.
G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny zwraca si´
z proÊbà o udost´pnienie informacji dotyczà-
cych liczby post´powaƒ dyscyplinarnych prze-
prowadzonych w 2013 r. i pierwszej po∏owie
2014 r. w naszej Izbie w stosunku do farma-
ceutów w zakresie prowadzonej reklamy ap-
tek oraz sprzeda˝y leków z apteki do innej ap-
teki bàdê hurtowni farmaceutycznej.
mail ZOIA z zapytaniem czy na terenie naszej
Izby sà przypadki wstrzymywania przez NFZ
refundacji za zrealizowane „przyblokowane”
recepty.
Sprawy ró˝ne.
Pani mgr Lucyna ¸azowska wnioskowa∏a,

aby ORA zwróci∏a si´ do WIF z zapytaniem na
jakim etapie znajduje si´ post´powanie
w sprawie cofni´cia „zezwolenia” na prowa-
dzenie apteki „SuperApteka” w Szczytnie
i Olsztynie oraz do GIF w sprawie hurtowni
farmaceutycznej w Jezioranach

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 1 lipca 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏ Prezes mgr farm. Ro-
man Grzechnik.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià
mgr farm. Katarzynà Mikutowicz w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi nale˝yte-
go prowadzenia apteki ogólnodost´pnej „Ap-
teka Dy˝urna” w Gi˝ycku, ul. Warszawska 2.
Pani magister realizuje kolejny (trzeci) okres
edukacyjny. W okresie 24.11.2009 –
30.11.2010 pe∏ni∏a ju˝ funkcj´ kierownika ap-
teki, jest doÊwiadczonym farmaceutà. Uchwa-
∏´ w sprawie stwierdzenia „r´kojmi” cz∏onko-
wie Prezydium podj´li jednog∏oÊnie.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià
mgr farm. ¸ucjà Tuzimek-Kie∏muç w∏aÊcicielkà
i kierownikiem apteki przy ul. Gronowej 51
w Olsztynie. Przedmiotem spotkania by∏y
sprawy dotyczàce apteki.

Z protoko∏u Prezydium 
8 lipca 2014 r. 

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panem
mgr farm. Robertem Ciurysek w zwiàzku
z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego o wydanie opinii w sprawie
zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodo-
st´pnej o nazwie „Apteka Pharma-Land” przy
ul. W∏adys∏awa Jagie∏∏y 22 w Dzia∏dowie
(wnioskodawcà sà przedsi´biorcy MK
PHARM sp. z o.o. Z Golubia-Dobrzynia) za-
wierajàcej r´kojmi´ nale˝ytego prowadzenia
apteki przez osob´ przewidzianà na kierowni-
ka apteki. Pan mgr farm. Robert Ciurysek ma
pierwszy okres szkoleniowy zakoƒczony, dru-
gi 2011-2015 trwa. Jest cz∏onkiem naszej Izby
od 05.02.2013 r. Cz∏onkowie Prezydium prze-
ka˝à Radzie pozytywnà opini´ o kandydacie
na kierownika apteki.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià
mgr farm. Marià Rogoziƒskà w sprawie stwier-
dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
ogólnodost´pnej przy al. Wojska Polskiego 37
w Olsztynie. Pierwszy okres szkoleniowy za-
koƒczony, drugi 2009-2014 trwa. Cz∏onkowie
Prezydium jednog∏oÊnie stwierdzili „r´kojmi´”
nale˝ytego prowadzenia apteki.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 15 lipca 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏ Prezes Okr´gowej
Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman Grzech-
nik.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panià mgr farm. He-
lenà Ludwiniak w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie „r´kojmi“ nale˝ytego prowa-
dzenia apteki szpitalnej SPZOZ MSW z War-
miƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie. Pani magister do 28.02.2014r by-
∏a wieloletnim kierownikiem tej apteki szpital-
nej. Od 1 marca 2014 r. zosta∏a zwolniona
z funkcji kierownika. Po zmianie dyrektora
szpitala, zostanie przywrócona na stanowisko
kierownika apteki szpitalnej z dniem 1 sierp-
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nia. Jest doÊwiadczonym farmaceutà szpital-
nym, wszelkie zagadnienia kierowania aptekà
szpitalnà sà Jej doskonale znane. Realizuje
trzeci okres edukacyjny, uczestniczy w szkole-
niach doskonalàcych. Przebieg rozmowy zo-
stanie przekazany na zebraniu Okr´gowej Ra-
dy Aptekarskiej w celu podj´cia uchwa∏y.
* Odby∏o si´ spotkanie z Panem mgr farm.
Paw∏em Jagie∏∏o w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie „r´kojmi” nale˝ytego prowa-
dzenia hurtowni farmaceutycznej „Ziaja Dys-
trybucja Olsztyn s.c.” w Olsztynie, ul. Przemy-
s∏owa 4. Pan magister posiada pi´cioletni sta˝
pracy, realizuje pierwszy okres edukacyjny
2010 – 2014. Podstawowym miejscem pracy
jest apteka ogólnodost´pna „Ewa” w Olszty-
nie, poza tym pe∏ni funkcj´ kierownika dzia∏u
farmacji szpitalnej w Centrum Opieki Paliatyw-
nej im. Jana Paw∏a II w Olsztynie przy ul. Woj-
ska Polskiego 30. Spraw´ przekazujemy do
rozpatrzenia na posiedzeniu Okr´gowej Rady
Aptekarskiej.

Z protoko∏u Rady Aptekar-
skiej w dniu 22 lipca 2014 r.

* Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik. 
* Rada rozpatrywa∏a spraw´ dotyczàcà apteki.
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
w Olsztynie zwróci∏ si´ o wydanie opinii
w sprawie zamiaru cofni´cia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej w Olsz-
tynie, przy ul. Gronowej 51, której w∏aÊcicie-
lem i kierownikiem jest mgr farm. ¸ucja Tuzi-
mek-Kie∏muç. Doraêna kontrola apteki wyka-
za∏a nieprawid∏owoÊci w jej prowadzeniu. Na
posiedzeniu Rady w dniu 17.06.2014 Prezy-
dium zosta∏o zobowiàzane do wystàpienia
z pismem do WIF o nades∏anie kompletu do-
kumentów zwiàzanych z kontrolà apteki, za-
poznania si´ z informacjami zawartymi w pro-
tokole z kontroli oraz wyjaÊnienia szczegó∏ów
dotyczàcych tej sprawy. W wyniku tego zosta-
∏a podj´ta Uchwa∏a w sprawie wydania nega-
tywnej opinii w sprawie zamiaru cofni´cia
przez WIF „zezwolenia”. 
* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpatrzy∏a
wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farma-

ceutycznego w Olsztynie w wydanie opinii
w sprawie zamiaru cofni´cia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej „Sokra-
tes” przy ul. Ko∏obrzeskiej 32 w Olsztynie, któ-
rej w∏aÊcicielem jest przedsi´biorca Sokrates
BIS Sp. z o.o. z siedzibà w Olsztynie, ul. Bar-
cza 3B. Powodem zamiaru cofni´cia „zezwo-
lenia” jest sprzeda˝ produktów leczniczych do
przedsi´biorcy posiadajàcego zezwolenie na
prowadzenie apteki. W ramach prowadzone-
go post´powania w sprawie wydania opinii
przedstawiciele Prezydium spotkali si´ z kie-
rownikiem apteki Panià mgr farm. Mariolà Ma-
zurowskà-Noceƒ. Ze spotkania zosta∏a spo-
rzàdzona „Notatka”. Cz∏onkowie Rady zostali
poinformowani o przebiegu spotkania. Rada
podj´∏a uchwa∏´ o wydaniu pozytywnej opinii
w sprawie zamiaru cofni´cia „zezwolenia”.
* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpatrzy∏a
wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie zamiaru cofni´cia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej „Sokra-
tes” przy ul. Prostej 23 w Olsztynie, której w∏a-
Êcicielem jest przedsi´biorca Sokrates BIS
Sp. z o.o. z siedzibà w Olsztynie, ul. Barcza
3B. Powodem zamiaru cofni´cia „zezwolenia”
jest sprzeda˝ produktów leczniczych do
przedsi´biorcy posiadajàcego zezwolenie na
prowadzenie apteki. W ramach prowadzone-
go post´powania w sprawie wydania opinii
przedstawiciele Prezydium spotkali si´ z kie-
rownikiem apteki Panià mgr farm. Agnieszkà
Or∏owskà – ¸ubieƒskà. Ze spotkania zosta∏a
sporzàdzona „Notatka”. Cz∏onkowie Rady zo-
stali poinformowani o przebiegu spotkania.
Rada podj´∏a uchwa∏´ o wydaniu pozytywnej
opinii w sprawie zamiaru cofni´cia „zezwole-
nia”.
* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpatrzy∏a
wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodost´pnej „Apteka Dy˝ur-
na” w Mràgowie przy ul. M∏ynowa 1B. Wnio-
skodawcà jest przedsi´biorca Dy˝urna Pó∏noc
Kolmetz sp.j. z siedzibà w Gdyni, Plac Ka-
szubski 8. Kandydatem do funkcji kierownika
apteki jest mgr farm. Dorota Wargowska cz∏o-
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nek OIA w Gdaƒsku. R´kojmi´ nale˝ytego
prowadzenia apteki kandydatowi na kierowni-
ka wed∏ug w∏aÊciwoÊci stwierdzi∏a Okr´gowa
Rada Aptekarska OIA w Gdaƒsku uchwa∏à nr
302/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Rada Ap-
tekarska w Olsztynie podj´∏a uchwa∏´ o wyda-
niu pozytywnej opinii w sprawie „zezwolenia”.
* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpatrzy∏a
wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Ap-
teka Pharma -Land” w Dzia∏dowie przy ul.
W∏adys∏awa Jagie∏∏y 22. Wnioskodawcà jest
przedsi´biorca MK PHARM sp. z o.o. z siedzi-
bà Golub-Dobrzyƒ, ul. Dworcowa 4. Kandyda-
tem do funkcji kierownika jest mgr farm. Ro-
bert Ciurysek cz∏onek naszej Izby. Rada pod-
j´∏a uchwa∏´ o wydaniu pozytywnej opinii
w sprawie „zezwolenia” zawierajàcà „r´koj-
mi´” kandydatowi do funkcji kierownika. 
* Okr´gowa Rada Aptekarska rozpatrzy∏a
wniosek Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Miej-
ska” w Nidzicy przy ul. Traugutta 14.. Wnio-
skodawcà jest przedsi´biorca „Farmed Sabi-
na Sielicka i Wspólnicy” sp.j. (Sabina Sielicka
jest farmaceutà, cz∏onkiem naszej Izby). z sie-
dzibà w Moràgu, ul. Pu∏askiego 10A/21.. Kan-
dydatem do funkcji kierownika jest mgr farm.
Halina Nazaruk, do 31.08.2013 r. wspó∏w∏aÊci-
cielka apteki pod adresem, pod którym po-
wstaje apteka „Miejska.”. Rada podj´∏a jedno-
g∏oÊnie uchwa∏´ o wydaniu pozytywnej opinii
w sprawie „zezwolenia” zawierajàcà „r´koj-
mi´” kandydatowi do funkcji kierownika.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Pana mgr farm.
Paw∏a Jagie∏∏o o stwierdzenie „r´kojmi” nale-
˝ytego prowadzenia hurtowni farmaceutycz-
nej „Ziaja Dystrybucja Olsztyn s.c.” w Olszty-
nie, ul. Przemys∏owa 4. Pan magister posiada
pi´cioletni sta˝ pracy, realizuje pierwszy okres
edukacyjny 2010-2014. Uchwa∏´-postanowie-
nie o odmowie wydania zaÊwiadczenia o „r´-
kojmi” cz∏onkowie Rady podj´li w wyniku za-
poznania si´ z dokumentacjà z której wynika,
˝e pan P. Jagie∏∏o nie mo˝e ∏àczyç funkcji kie-

rownika dzia∏u farmacji szpitalnej i kierownika
hurtowni farmaceutycznej. 
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Pomorsko-Kujaw-
skiej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy o stwier-
dzenie r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
ogólnodost´pnej „Apteka Arnika” w Brodnicy
przy ul. Sadowej 1, Pani mgr farm. Katarzynie
Âwiderskiej cz∏onkowi Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Olsztynie. Rada podj´∏a uchwa∏´
o stwierdzeniu „r´kojmi” nale˝ytego prowa-
dzenia apteki.
* Na proÊb´ mgr farm. Renaty Skiba Rada
podj´∏a uchwa∏´ o zakoƒczeniu pierwszego
okresu edukacyjnego 2004-2008, (przed∏u˝o-
ny do 31.12.2010 r.) z dniem 31 maja 2014 r. 
* Na proÊb´ mgr farm. Katarzyny Âwiderskiej
Rada podj´∏a uchwa∏´ o przed∏u˝eniu drugie-
go okresu edukacyjnego 2009-2013 do
30.06.2014 r.
* Na proÊb´ mgr farm. Agnieszki Machniak
Rada podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´ o przed∏u-
˝eniu drugiego okresu edukacyjnego
(01.06.2009-31.05.2014) o 2 lata. 
* Prezes mgr Roman Grzechnik zapozna∏ Ra-
d´ z ideà powo∏ania ogólnopolskiego stowa-
rzyszenia „Klub ˚eglarski Aptekarz”. Zwróci∏
si´ do Rady o wyra˝enie zgody, aby tymcza-
sowà siedzibà stowarzyszenia by∏a siedziba
OIA w Olsztynie. Cz∏onkowie Rady wyrazili
zgod´ podejmujàc jednog∏oÊnie uchwa∏´ w tej
sprawie. 
* Sprawy finansowe.
Do zawarcia umowy z Ministrem Zdrowia na
przekazanie dotacji ze Êrodków publicznych
i sposobu jej rozliczenia w roku 2014 upowa˝-
nieni zostali:
– Prezes mgr farm. Roman Grzechnik
– Skarbnik mgr farm Pawe∏ Martyniuk
Uchwa∏´ w tej sprawie podj´to jednog∏oÊnie.
* Na proÊb´ farmaceuty Rada podj´∏a jedno-
g∏oÊnie uchwa∏´ o roz∏o˝eniu na 3 raty zaleg∏e
sk∏adki cz∏onkowskie w wysokoÊci 495 z∏.
* Na wniosek Prezesa ORA cz∏onkowie Ra-
dy podj´li uchwa∏´ o przyznaniu premii
uznaniowej Pani Katarzynie Kamiƒskiej ko-
ordynatorowi biura Izby, w wysokoÊci 1000
z∏. brutto, za dodatkowe obcià˝enie pracà
w miesiàcach kwiecieƒ – maj 2014 r.
w zwiàzku z d∏ugotrwa∏ym zwolnieniem le-



Z prac Olsztyƒskiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

18 BIULETYN

karskim drugiego pracownika biura, Pani
Agnieszki Kruczek. 
* Informacje Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego:
zmiana na stanowisku kierownika apteki 
– w aptece ogólnodost´pnej „Bis” w Korszach,
ul. Reymonta 2 – mgr farm Renata Dàbek od
13.06.2014 r. 
– w aptece ogólnodost´pnej „Apteka Bliska”
w Moràgu, ul. Zygmunta Wróblewskiego 1A –
mgr farm. Regina Kuna od 16.06.2014 r
– w aptece ogólnodost´pnej „Kormoran”
w Olsztynie, ul. Pi∏sudskiego 54 – mgr farm.
Irena Zieliƒska od 18.06.2014 r
– w aptece ogólnodost´pnej „Dy˝urna” w Gi-
˝ycku, ul. Warszawska 2 – mgr farm. Katarzy-
na Mikotowicz od 01.06.2014 r
– w aptece ogólnodost´pnej SPZOZ MSW
z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37 – mgr
farm. Maria Rogoziƒska od 01.07.2014 r. 
– w aptece ogólnodost´pnej „Zamkowa”
w Ostródzie, ul. Zamkowa 2/4 – mgr farm Je-
rzy Pilecki od 01.07.2014 r. 

uruchomienie apteki
– apteka ogólnodost´pna o nazwie „Apteka
Ratuszowa” w Ornecie, pl. WolnoÊci 1
z dniem 18.06.2014 r. – kierownik apteki mgr
farm. Hanna El Gendy 
– apteka ogólnodost´pna o nazwie „Apteka
Pharma Land” w Ostródzie, ul. Jana III Sobie-
skiego 3B/29 z dniem 20.06.2014 r. – kierow-
nik apteki mgr farm. Beata Zakrzewska. 
* Korespondencja bie˝àca.
W odpowiedzi na nasze zapytanie otrzyma-

liÊmy odpowiedê G∏ównego Inspektora Far-
maceutycznego, ˝e post´powanie administra-
cyjne dotyczàce hurtowni farmaceutycznej
Medisiness sp. z o.o. w Jezioranach zakoƒ-
czy∏o si´ wydaniem decyzji o cofni´ciu zezwo-
lenia na prowadzenie hurtowni

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 29 lipca 2014 r. 

* Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià

mgr farm. Joannà Filipowicz w sprawie stwier-
dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
ogólnodost´pnej o nazwie „LeÊna” na ul. Le-
Ênej 11 w Dzia∏dowie. Pierwszy okres szkole-
niowy nie zakoƒczony. Cz∏onkowie Prezydium
jednog∏oÊnie stwierdzili „r´kojmi´” nale˝ytego
prowadzenia apteki.
*Zapoznano si´ z pismem Naczelnej Rady
Aptekarskiej o obj´ciu patronatem III ˚eglar-
skich Mistrzostw Polski Aptekarzy organizo-
wanych przez naszà Okr´gowà Izb´ Aptekar-
skà oraz deklaracjà ufundowania nagrody dla
zwyci´skiej za∏ogi.
Natomiast wydawca magazynu „Farmacja
Praktyczna” zaproponowa∏ obj´cie patrona-
tem medialnym III ˚eglarskich Mistrzostw Pol-
ski Aptekarzy, 4-7 wrzeÊnia 2014 r. w Wilka-
sach ko∏o Gi˝ycka nad jeziorem Niegocin.

Z protoko∏u Prezydium 
dnia 5 sierpnia 2014 r. 

* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panem
mgr farm. Piotrem Pabichem w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
Dzia∏u Farmacji Szpitalnej w Wojewódzkim
Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Amery-
ce (województwo warmiƒsko-mazurskie).
Okres edukacyjny rozpocz´ty w 2014 r. Pan
magister otrzyma∏ Prawo Wykonywania Za-
wodu 16.04.2013 r. Zgodnie z wytycznymi Na-
czelnej Rady Aptekarskiej a tak˝e stanowi-
skiem Okr´gowej Rady Aptekarskiej w Olszty-
nie wobec kandydatów na kierowników dzia-
∏ów farmacji szpitalnej nale˝y stosowaç takie
same kryteria jak wobec kierowników aptek.
Pan magister Piotr Pabich nie spe∏nia nawet
warunku 5-letniego sta˝u pracy. Cz∏onkowie
Prezydium stwierdzili, ˝e Pan mgr farm. Piotr
Pabich nie posiada uprawnieƒ do pe∏nienia
funkcji kierownika dzia∏u farmacji szpitalnej.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià
mgr farm. Ma∏gorzatà Parys-Dàbrowskà
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia hurtowni farmaceutycznej Futu-
rion Sp. z o.o. przy ul. Kanta 17/106 w Olszty-
nie. Pani magister od 1.07.2014 r. przebywa∏a
na emeryturze. Cz∏onkowie Prezydium po za-



poznaniu si´ z dokumentacjà w tej sprawie
jednog∏oÊnie podj´li uchwa∏´ w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
hurtowni.

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 12 sierpnia 2014 r. 

* Posiedzenie prowadzi∏ Prezes mgr farm. Ro-
man Grzechnik.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z mgr
farm. Darià Owsianowskà w sprawie stwier-
dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
ogólnodost´pnej o nazwie „AQUA” w Ostró-
dzie, ul. Jana Paw∏a II 9/7. Pierwszy i drugi
okres edukacyjny zakoƒczony. Pani magister
obowiàzki kierownika apteki zamierza pe∏niç
od 1.09.2014 r. Cz∏onkowie Prezydium jedno-
g∏oÊnie podj´li uchwa∏´ w sprawie stwierdze-
nia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià
mgr farm. Joannà Kaêmierskà w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „S∏oneczna”
w Mi∏om∏ynie ul. Cicha 2. Pierwszy okres
szkoleniowy 2010-2014 trwa, nie karana za
przewinienia zawodowe. Pani magister pracu-
je od 10.05.2005 r. w aptece rodzinnej „Eliksir”
w Dàbrównie. Spe∏nia warunek minimum 5-
letniego sta˝u pracy. Cz∏onkowie Prezydium
przy jednym g∏osie wstrzymujàcym podj´li
uchwa∏´ w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki.

Z protoko∏u Rady Aptekar-
skiej 19 sierpnia 2014 r.

* Posiedzenie prowadzi∏ Prezes mgr farm. Ro-
man Grzechnik. 
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego o wydanie opi-
nii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Ap-
teka Arnika” w Olsztynie, ul. Juliana Tuwima
26. Wnioskodawcà sà przedsi´biorcy MOK
Sp. zo.o. 10-545 Olsztyn, ul. Warmiƒska 14/4.
Osobà przewidzianà na kierownika apteki jest
Pani mgr farm. Ewa Olejnik. Rada podj´∏a

uchwa∏´ w tej sprawie.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego o wydanie opi-
nii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodost´pnej o nazwie „S∏o-
neczna” w miejscowoÊci 13-100 Nidzica, ul.
Traugutta 12. Wnioskodawcà sà przedsi´bior-
cy Marzena Pejas i Marek Pejas spó∏ka cywil-
na 13-100 Nidzica, ul. Warszawska 4A/18.
Osobà przewidzianà na kierownika apteki jest
Pani mgr farm. Monika Ziólkowska– Jasiƒska.
Rada podj´∏a Uchwa∏´ w tej sprawie.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego – delegatury
w S∏upsku dotyczàcy zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Cen-
trum Leków” w Ustce, ul. Grunwaldzka 26. Ap-
teka nie powstaje na terenie naszej Izby, ale
kandydatem na jej kierownika jest cz∏onek
OIA w Olsztynie Pan mgr farm. Piotr Ma∏ecki.
Rada podj´∏a Uchwa∏´ o wydaniu pozytywnej
opinii w sprawie „r´kojmi” nale˝ytego prowa-
dzenia apteki.
* Rada podj´∏a Uchwa∏´ w sprawie przezna-
czenia Êrodków finansowych w kwocie 10 ty-
si´cy z∏. na organizacj´ III ˚eglarskich Mi-
strzostw Polski Aptekarzy, które odb´dà si´
w dniach 4-7 wrzeÊnia 2014 r. w Wilkasach. 
* Rada rozpatrywa∏a spraw´ p∏atnoÊci sk∏adek
przez cz∏onków naszej Izby. 
* Informacje Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego:
– zmiana na stanowisku kierownika apteki:
w aptece „LeÊna” w Dzia∏dowie, ul. LeÊna 11
– mgr farm Joanna Filipowicz od 01.08.214 r. 
uruchomienie apteki:
– apteka o nazwie „NOVA” w I∏awie przy ul
Wiejska 5 od 08.07.2014 r. – kierownik mgr
farm. Andrzej Galek

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 26 sierpnia 2014 r. 

* Posiedzeniu przewodniczy∏ Prezes mgr
farm. Roman Grzechnik.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panem
mgr farm. Miros∏awem Barneckim w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi nale˝yte-
go prowadzenia apteki ogólnodost´pnej „Ap-
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teka Polonez” w Bydgoszczy, jest to apteka
sieci „Euroapteka”. Pan magister obecnie pra-
cuje w aptece „Euroapteka” w Olsztynie (od
1.08.2014) jako farmaceuta. Zostaje oddele-
gowany do apteki w Bydgoszczy. Realizuje
kolejny okres szkoleniowy 2014-2018.
Uchwa∏a w sprawie „r´kojmi” zosta∏a podj´ta
jednog∏oÊnie. 
* Spotkanie z Panià mgr farm. Justynà Pie∏uç
w zwiàzku z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki ogólnodost´p-
nej „Dobra Apteka” w I∏awie przy ul. Wiejskiej
2C Pani magister b´dzie pierwszy raz kierow-
nikiem apteki. W rozmowie o obowiàzkach
kierownika wykaza∏a si´ doskona∏à znajomo-
Êcià obowiàzków i zasad prowadzenia apteki.
Realizuje kolejny okres szkoleniowy 2012 –
2016. Cz∏onkowie Prezydium podj´li jednog∏o-
Ênie uchwa∏´ o stwierdzeniu „r´kojmi”.
* Sprawy ró˝ne.
Przekazane zosta∏y nast´pujàce informacje:
– Minister Edukacji Narodowej zdecydowa∏

o zakoƒczeniu kszta∏cenia w zawodzie technik
farmacji. Od roku szkolnego 2018/2019 nie
b´dzie prowadzona rekrutacja na semestr
pierwszy.
– Minister Zdrowia w dniu 6 czerwca 2014 r.
powo∏a∏ Panià mgr farm. Lidi´ Mari´ Czy˝ na
stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzi-
nie farmacji aptecznej. Pani magister jest
cz∏onkiem Podkarpackiej Okr´gowej Izby Ap-
tekarskiej. 

Z protoko∏u Prezydium
w dniu 2 wrzeÊnia 2014 r. 

* Zebraniu przewodniczy∏ Prezes mgr farm
Roman Grzechnik
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià
mgr farm. Beatà Rudê– S´czyk w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki ogólnodost´pnej o nazwie APTEKA
DBAM O ZDROWIE przy Pl. Bema 5 w Olsz-
tynie. Dwa okresy edukacyjne zakoƒczone,
kolejny 2014– 2018 trwa. Cz∏onkowie Prezy-
dium podj´li Uchwa∏´ w sprawie stwierdzenia
r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panem

mgr farm. Jaros∏awem FuÊnikiem w sprawie
stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia
apteki ogólnodost´pnej o nazwie APTEKA
DBAM O ZDROWIE przy ul. Or∏owicza 8
w Olsztynie. Cz∏onkowie Prezydium podj´li
Uchwa∏´ w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià
mgr farm. Katarzynà Hanelt w sprawie stwier-
dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
ogólnodost´pnej o nazwie APTEKA DBAM
O ZDROWIE przy ul. Dàbrowszczaków 34
w Olsztynie. Dwa okresy edukacyjne zakoƒ-
czone, kolejny 2014– 2018 trwa. Podj´to
uchwa∏´ w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki.
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´ z Panià
mgr farm. Hannà D∏uska w sprawie stwierdze-
nia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki
ogólnodost´pnej o nazwie ARNIKA w Olszty-
nie przy ul. Âwitycz-Widackiej 3A. Dwa okresy
edukacyjne zakoƒczone, kolejny 2014– 2018
trwa. Po rozmowie o obowiàzkach kierownika
i znajomoÊci przepisów prawa obowiàzujà-
cych w aptece, cz∏onkowie Prezydium jedno-
g∏oÊnie podj´li Uchwa∏´ o stwierdzeniu r´koj-
mi nale˝ytego prowadzenia apteki.

Z protoko∏u Rady Aptekar-
skiej 23 wrzeÊnia 2014 r. 

* Zebranie prowadzi∏ Prezes mgr farm. Ro-
man Grzechnik.
* Rada wyda∏a opini´ w sprawie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodost´pnej „Pod
Gryfem” Joanna Nazarko-Sadowska w Olsz-
tynie Al. Wojska Polskiego 70. 
* Rada wyda∏a opini´ w sprawie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodost´pnej „Ap-
teka Arnika” w Stawigudzie ul. Mazurska 2/1.
Wnioskodawca: przedsi´biorca Pani Magda-
lena ̊ ó∏tek ze Stawigudy. Obowiàzki kierowni-
ka pe∏niç b´dzie mgr farm. Anna Budziƒska.
* Rada wyda∏a opini´ w sprawie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodost´pnej „Sta-
bil” w Lubawie ul. Gdaƒska 17. Wnioskodaw-
ca: przedsi´biorca Apteka Stabil spó∏ka jawna
Jan Rafalski i Piotr Pasternak z I∏awy. Obo-
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wiàzki kierownika pe∏niç b´dzie mgr farm. Bar-
bara Elmerych-¸´gowska.
* Rada wyda∏a opini´ w sprawie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodost´pnej „Sta-
bil” w I∏awie ul. Sobieskiego 51. Wnioskodaw-
ca: przedsi´biorca Apteka Stabil spó∏ka jawna
Jan Rafalski i Piotr Pasternak z I∏awy. Obo-
wiàzki kierownika pe∏niç b´dzie mgr farm. Be-
ata Wilk.
* Rada wyda∏a zgod´ na zakoƒczenie pierw-
szego okresu szkoleƒ ciàg∏ych 2004-2008
przed∏u˝onego do 31.12.2010 z dniem
23.07.2014. dla mgr farm. Jaros∏awa FuÊnik.
* Rada wyda∏a zgod´ na zakoƒczenie pierw-
szego okresu szkoleƒ ciàg∏ych 2004-2008
przed∏u˝onego do 31.12.2010 z dniem
15.08.2012 dla mgr farm. Renaty Jab∏oƒskiej.
* Rada wyda∏a zgod´ na przed∏u˝enie drugie-
go okresu szkoleniowego 2009-2013 do dnia
31.05.2014 dla mgr farm. Marleny Sadow-
skiej.

* Rada podj´∏a uchwa∏´ o zwo∏aniu 
XXIII Sprawozdawczego Zjazdu Aptekarzy
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie

w dniu 22 listopada 2014 r.

* Informacje Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego w Olsztynie
Zmiana na stanowisku kierownika apteki:
1) w aptece szpitalnej Samodzielnego Pu-
blicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej Minister-

stwa Spraw Wewn´trznych z Warmiƒsko-Ma-
zurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al.
Wojska Polskiego 37 – mgr farm. Helena Lu-
dwiniak z dniem 1 sierpnia 2014
2) w aptece ogólnodost´pnej Arnika w Olszty-
nie, ul. Âwitycz-Widackiej 3 – mgr farm. Han-
na D∏uska od 5 wrzeÊnia 2014 
3) w aptece ogólnodost´pnej Apteka Dbam
o Zdrowie w Olsztynie, Pl.Bema 5 – mgr farm.
Beata Rudê-S´czyk od 17 wrzeÊnia 2014
4) w aptece ogólnodost´pnej Apteka Dbam
o Zdrowie w Olsztynie ul. Or∏owicza 8A – mgr
farm. Jaros∏aw FuÊnik od 17 wrzeÊnia 2014 
5) w aptece ogólnodost´pnej Apteka Dbam
o Zdrowie w Olsztynie ul. Dàbrowszczaków
34 – mgr farm. Katarzyna Hanelt od 17 wrze-
Ênia 2014
Uruchomienie apteki:
1) apteka ogólnodost´pna o nazwie Apteka
Pharma Land w Dzia∏dowie ul Jagie∏∏y 22 ,
– z dniem 7 sierpnia 2014 – kierownik mgr
farm Robert Ciurysek
2) apteka ogólnodost´pna o nazwie Apteki Ar-
nika w Olsztynie ul. Tuwima 26, – z dniem 5
wrzeÊnia 2014 – kierownik mgr farm. Ewa
Olejnik
Wygaszenie apteki:
1) apteka ogólnodost´pna o nazwie Milenium
w Olsztynie ul. Jagielloƒska 33 zakoƒczy∏a
dzia∏alnoÊç z dniem 31 sierpnia 2014 r.

wybra∏a J. Murawska 

Uchwa∏a o stwierdzeniu „Prawa wykonywa-
nia zawodu farmaceuty” mgr farm. Agaty

Kuchcickiej zosta∏a podj´ta przez Rad´ Apte-
karskà w Olsztynie na posiedzeniu Rady
w dniu 22 kwietnia 2014 r. Natomiast uroczy-
stoÊç Êlubowania odby∏a si´ dnia 9 wrzeÊnia
2014 r. w siedzibie Izby Aptekarskiej w Olszty-
nie ul. Partyzantów 79/9.

Agata Kuchcicka z∏o˝y∏a przysi´g´ nast´-
pujàcej treÊci: „Âlubuj´ uroczyÊcie w swej pra-
cy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z nale˝nà
starannoÊcià wykonywaç swoje obowiàzki,
majàc zawsze na uwadze dobro pacjenta, wy-
mogi etyki zawodowej i obowiàzujàce prawo,
a tak˝e zachowaç tajemnic´ zawodowà, zaÊ

w post´powaniu swoim kierowaç si´ zasada-
mi godnoÊci, uczciwoÊci i s∏usznoÊci.” Przysi´-
g´ sk∏ada∏a przed Prezesem Rady Aptekar-
skiej mgr farm. Romanem Grzechnikiem, rad-
cà OIA Janem ¸ukaszewiczem, z-cà sekreta-
rza OIA mgr farm. Marlenà Sadowskà, cz∏on-
kiem Prezydium Rady Aptekarskiej mgr farm
Krystynà Smoleƒskà, skarbnikiem OIA mgr
farm. Paw∏em Martyniukiem, który uroczy-
stoÊç Êlubowania utrwali∏ na zdj´ciach. (patrz
wk∏adka) 

Prezes z∏o˝y∏ Pani Agacie ˝yczenia suk-
cesów i satysfakcji z wykowywanego zawodu
oraz pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym. Na pa-
miàtk´ tego niepowtarzalnego dnia, od które-
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go rozpoczyna si´ prawem potwierdzone wy-
konywanie zawodu farmaceuty, wr´czy∏ mgr
farm. Agacie Kuchcickiej dokument stwierdza-
jàcy ten fakt „Prawo wykonywania zawodu far-
maceuty” oraz pi´knie wydany „Kodeks Etyki
Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej”, a tak˝e
wydanie ksià˝kowe z okazji dwudziestolecia
samorzàdu aptekarskiego pt. „Okr´gowa Izba

Aptekarska w Olsztynie 1991-2011”. TreÊç
sk∏adanego Êlubowania wydrukowana na
pi´knym papierze umieszczona w ok∏adce ko-
loru niebieskiego z logo Izby Aptekarskiej
w Olsztynie oraz znaczek-identyfikator farma-
ceuty cz∏onka OIA w Olsztynie b´dzie stano-
wi∏o pamiàtk´ tego uroczystego dnia.

J. Murawska

Warszawa
dnia 25 czerwca 2014 r.

Szanowny Pan 
GRZEGORZ CESSAK

Prezes Urz´du Rejestracji 
Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W zwiàzku z ograniczaniem hurtowniom
farmaceutycznym dost´pu do leków przez
podmioty odpowiedzialne:
1) Pulmicort zawiesina do inhalacji – AstraZe-
neca Polska;
2) Pradaxa – Boehringer Ingelheim Sp. z o. o.;
3) Clexane – Sanofi Aventis Sp. z o.o.;
4) Fraxiparine, Seretide – GlaxoSmithKline;

oraz dystrybuowanie tych produktów na
terenie Polski jedynie przez okreÊlone, wska-
zane przez podmiot odpowiedzialny hurtow-
nie, dzia∏ajàce w okreÊlonych sieciach, np.
PELION, NEUCA i trzy hurtownie wskazane
przez AstraZeneca, uprzejmie prosz´ o skon-
trolowanie zgodnoÊci z prawem dzia∏alnoÊci
tych podmiotów odpowiedzialnych w Êwietle
art. 36g ust. 1 pkt. 18 ustawy -Prawo farma-
ceutyczne w zwiàzku z art. 36z ust. 1.

Zgodnie z art. 36 z ust. 1 ustawy – Prawo
farmaceutyczne podmiot odpowiedzialny oraz
przedsi´biorcy zajmujàcy si´ obrotem hurto-
wym produktami leczniczymi sà zobowiàzani
zapewniç, w celu zabezpieczenia pacjentów,
nieprzerwane zaspokojenie zapotrzebowania
podmiotów uprawnionych do obrotu detalicz-
nego produktami leczniczymi i przedsi´bior-
ców zajmujàcych si´ obrotem hurtowym pro-
duktami leczniczymi w iloÊci odpowiadajàcej
potrzebom pacjentów.

Z powy˝szego przepisu wynika, i˝ ani
podmiot odpowiedzialny, ani przedsi´biorca

zajmujàcy si´ obrotem hurtowym, nie mo˝e
poprzez swoje dzia∏anie utrudniaç lub unie-
mo˝liwiaç zaspokojenia zapotrzebowania na
leki aptekom lub jednostkowym hurtowniom
farmaceutycznym.

Z informacji docierajàcych do Naczelnej
Izby Aptekarskiej wynika natomiast, ˝e:
1) podmiot odpowiedzialny AstraZeneca do-
konuje dystrybucji produktu leczniczego do
dwóch hurtowni farmaceutycznych (PELION
i Neuca S.A.);
2) podmiot odpowiedzialny Boehringer Ingel-
heim Sp. z o. o. dokonuje dystrybucji produktu
leczniczego do dwóch hurtowni farmaceutycz-
nych (Farmacol S.A. oraz Neuca S.A.);
3) podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis Sp.
z o.o. dokonuje dystrybucji produktu leczni-
czego do czterech hurtowni farmaceutycz-
nych (ACP Pharma S.A., Farmacol S.A., Neu-
ca S.A., Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.,
Prosper S.A.);
4) podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline
dokonuje dystrybucji produktu leczniczego do
trzech hurtowni farmaceutycznych (Farmacol
S.A., Neuca S.A., Polska Grupa Farmaceu-
tyczna S.A.).

Wymienione wy˝ej podmioty odpowie-
dzialne odmawiajà tym samym pozosta∏ym
hurtowniom dzia∏ajàcym na terenie kraju do-
starczania swoich produktów leczniczych na
takich samych zasadach co hurtowniom wy-
branym i powo∏anym do tego samego, co hur-
townie wybrane przez podmiot odpowiedzial-
ny, czyli do zaspokajania potrzeb aptek w ce-
lu zabezpieczenia potrzeb pacjentów.

Sposób zaopatrywania apteki w produkty
lecznicze przebiega w trybie i na zasadach
narzuconych przez firmy farmaceutyczne
i podmioty odpowiedzialne, to jest przez bez-
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poÊredni kontakt z przedstawicielami tych firm,
którzy wskazujà konkretnà hurtowni´ farma-
ceutycznà (PELION, Neuca, Farmacol, ACP
Pharma, PGF), w której apteka b´dzie mog∏a
zakupiç produkty lecznicze.

Niepokojàcym zjawiskiem jest ogranicza-
nie dostaw produktów leczniczych do aptek
i tym samym powoduje brak mo˝liwoÊci prawi-
d∏owego wywiàzywania si´ przez apteki z ich
obowiàzków wobec pacjentów w zakresie za-
pewnienia powszechnej dost´pnoÊci do pro-
duktów leczniczych zarejestrowanych na tere-
nie RP.

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej opi-
sane wy˝ej dzia∏anie, jako naruszajàce prze-
pis art. 36z oraz art. 36g ustawy – Prawo far-
maceutyczne, zobowiàzujàce podmiot odpo-
wiedzialny do zabezpieczania potrzeb pacjen-
tów poprzez dostarczanie produktów leczni-
czych wszystkim hurtowniom farmaceutycz-
nym, a nie tylko wybranym przez ten podmiot,
wype∏nia znamiona przepisu art. 33 ust. 1 pkt.
3 wy˝ej wymienionej ustawy, co zgodnie z tym

artyku∏em stanowi podstaw´ do cofni´cia po-
zwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego, bowiem co zosta∏o udokumento-
wane powy˝ej, produkt taki wprowadzany jest
do obrotu niezgodnie z pozwoleniem oraz
w sposób naruszajàcy przepisy ustawy -Pra-
wo farmaceutyczne.

W zwiàzku z powy˝szym uprzejmie pro-
sz´ Pana Prezesa o podj´cie przez stosow-
nych dzia∏aƒ znajdujàcych si´ w Pana w∏aÊci-
woÊci, zmierzajàcych do wyeliminowania tej
patologicznej sytuacji. JednoczeÊnie prosz´
Pana Prezesa o poinformowanie Naczelnej
Izby Aptekarskiej o podj´tych przez Pana
dzia∏aniach w przedmiotowej sprawie.

dr Grzegorz Kucharewicz

Naczelna Izba Aptekarska
ul. D∏uga 16. 00-238 WARSZAWA 
Telefon 22 635-92-85. 22 635-06-70

Faks 22 887-50-32
http:’/www.nia.org.pl. e-mail: mat/ nia.ore.pl

Leki deficytowe 
w codziennej pracy farmaceuty

Z przykroÊcià nale˝y stwierdziç, ˝e czas,
kiedy wszystkie potrzebne leki apteka mog∏a
zamówiç bez problemu i ograniczeƒ ze strony
producenta czy hurtowni min´∏y. Na chwil´
obecnà co najmniej kilkunastu producentów
wprowadzi∏o wi´kszà kontrol´ nad w∏asnym
asortymentem poprzez uruchomienie tzw. ka-
na∏ów interwencyjnych. Po przeprowadzeniu
wielu rozmów z przedstawicielami podmiotów
odpowiedzialnych za ró˝ne leki, a tak˝e kore-
spondujàc w tej samej sprawie z G∏ównym In-
spektoratem Farmaceutycznym oraz Minister-
stwem Zdrowia dowiedzia∏em si´ kilku intere-
sujàcych rzeczy, z których nie zdawa∏em so-
bie sprawy do tej pory. 

Nie bez znaczenie jest te˝ fakt odwróco-
nego ∏aƒcucha dystrybucji, którego wartoÊç
oszacowano na bagatela 2 mld z∏, co jakby nie
patrzeç stanowi oko∏o 11% bud˝etu NFZ prze-
znaczonego na refundacj´ leków (wi´cej na
ten temat mo˝na przeczytaç w artykule „Leki

hurtowo znikajàce z polskiej apteki: paƒstwo
traci nad tym kontrol´” – opublikowanym na
rynekzdrowia.pl w dniu 10 czerwca br.). Czy
farmaceuta dysponuje jakimiÊ narz´dziami,
˝eby zapewniç dost´pnoÊç zw∏aszcza tych
deficytowych leków pacjentom? OczywiÊcie!
Z jednej strony mamy dost´p do wspomnia-
nych wy˝ej kana∏ów interwencyjnych, które
wraz z niezb´dnymi danymi kontaktowymi zo-
stanà podane na koƒcu tej publikacji, z drugiej
zaÊ mo˝emy poinformowaç instytucje paƒ-
stwowe o swoim problemie. Z pomocà
w ostatnim przypadku przychodzà artyku∏y:
36z oraz 133a ustawy PF, gdzie czytamy:

„Art. 36 z. 
1. Podmiot odpowiedzialny oraz przedsi´bior-
cy zajmujàcy si´ obrotem hurtowym produkta-
mi leczniczymi sà obowiàzani zapewniç, w ce-
lu zabezpieczenia pacjentów, nieprzerwane
zaspokajanie zapotrzebowania podmiotów
uprawnionych do obrotu detalicznego produk-



tami leczniczymi i przedsi´biorców zajmujà-
cych si´ obrotem hurtowym produktami leczni-
czymi w iloÊci odpowiadajàcej potrzebom pa-
cjentów.
2. W przypadku powzi´cia przez Prezesa
Urz´du lub G∏ównego Inspektora Farmaceu-
tycznego informacji o naruszeniu przez przed-
si´biorc´ zajmujàcego si´ obrotem hurtowym
produktami leczniczymi obowiàzku, o którym
mowa w ust. 1, w odniesieniu do produktów
leczniczych obj´tych refundacjà, organy te nie-
zw∏ocznie informujà o tym fakcie ministra w∏a-
Êciwego do spraw zdrowia.>

Art. 133 a.
1. Kto nie powiadamia Prezesa Urz´du
o tymczasowym lub sta∏ym wstrzymaniu ob-
rotu produktem leczniczym w terminie okre-
Êlonym w art. 24 ust. 3 pkt 4 albo art.
36g ust. 1 pkt 15, podlega karze pieni´˝nej
w wysokoÊci 500 000 z∏.
2. Karze pieni´˝nej okreÊlonej w ust. 1 podle-
ga, kto, powiadamia o tymczasowym lub sta-
∏ym wstrzymaniu obrotu produktem leczni-
czym, niezgodnie ze stanem faktycznym. 
3. Kary pieni´˝ne, o których mowa w ust. 1 i 2,
nak∏ada Prezes Urz´du w drodze decyzji. 
4. Wp∏ywy z kar pieni´˝nych stanowià dochód
bud˝etu paƒstwa. „

Zatem w interesie producenta le˝y zapew-
niç dost´pnoÊç w∏asnych leków na rynku lub
poinformowaç w stosownym terminie o mo˝li-
wych komplikacjach w tym zakresie Urzàd
Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów
Medycznych. 

Informacja o tzw. brakach jest dost´pna
na stronie internetowej http://leki-informa-
cje.pl/braki_lekow.html , gdzie mo˝na skorzy-
staç z wyszukiwarki oraz przejrzeç raporty
z poszczególnych miesi´cy. 

Je˝eli lek, którego szukamy znajdziemy
tam, wraz z informacjà na temat planowane-
go wznowienia w obrocie bàdê zaprzestania
dalszej dystrybucji, niewiele mo˝emy zrobiç.
Zostaje oczekiwanie na powrót preparatu na
rynek lub kole˝eƒska pomoc. W odwrotnej
sytuacji, kiedy nie znajdziemy tam szukane-
go leku, a upewniliÊmy si´, ˝e ˝adna spo-
Êród wspó∏pracujàcych z aptekà hurtowni
nie posiada go na stanie, mo˝emy (do czego

goràco zach´cam) poinformowaç o zaistnia-
∏ym fakcie MZ, które specjalnie do tego celu
uruchomi∏o adres e-mail: brakle-
ku@mz.gov.pl oraz GIF (gif@gif.gov.pl). Tak
samo powinniÊmy postàpiç w sytuacji spo-
tkania si´ z odmowà sprzeda˝y leku firmy
Sanofi lub Glaxo z powodu wyczerpania
dziennego zapasu czy te˝ oczekiwania pro-
ducenta na dostaw´. W ka˝dym z wymienio-
nym przypadków dobrze b´dzie jeÊli wiado-
moÊç zostanie przes∏ana równie˝ do wiado-
moÊci NIA (nia@nia.org.pl).

Z w∏asnego doÊwiadczenia mog´ napi-
saç, ˝e rzeczowa korespondencja z w/w insty-
tucjami z proÊbà o interwencje w naszej nie-
cierpiàcej zw∏oki sprawie przynosi oczekiwany
rezultat. Uda∏o mi si´ zamówiç niedost´pne
w danym czasie Clexane i Seretide Dysk, pro-
blematyczny Timonil czy reglamentowane
Pulmozyme. W najgorszym przypadku zosta-
niemy poinformowani w jakiej hurtowni farma-
ceutycznej dany preparat jest dost´pny.

Nie uda si´ nam natomiast wymusiç w ten
sposób omini´cia producenckich kana∏ów in-
terwencyjnych poprzez które producent mo˝e
wykazaç, ˝e jednak dost´pnoÊç leku jest awa-
ryjnie zapewniona.

Na koniec dodam, ˝e kwestia wymagania
przez producentów lub dystrybutorów od apte-
ki danych na temat rozchodu leków czy ska-
nów recept czeka na odpowiedê ze strony Mi-
nisterstwa Zdrowia oraz GIF i b´dzie tematem
osobnego artyku∏u.

Producenci prowadzàcy dystrybucj´ bez-
poÊrednià lub kana∏y interwencyjne:
Novartis, tel. 801-006-333, e-mail: zamowie-
nie.ddp@pharmadist.com ;
Abbot, tel. (48) 370-22-00;
Astellas Pharma, tel. (22) 545-11-11;
Amgen, tel. (22) 581-30-17 lub (22) 581-30-
62, 
e-mail: eu-cee-pl-zamowienia@amgen.com;
Sanofi-Aventis, tel. 801-607-607 oraz strona
www.sanofidlaaptek.pl ;
NovoNordisk, tel. (22) 668-08-56, e-mail: za-
mowapteka@novonordisk.com ;
Eli Lilly, tel. 800-809-110, e-mail: lilly@info-
nia.pl ;
Janssen-Cilag, tel. 801-500-676;

14 BIULETYN
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Boehringer Ingelheim, tel. (22) 699-06-80, 
e-mail: sprzedaz.waw@boehringer-ingelhe-
im.com ;
Glaxo, tel. 801-507-508, oraz formularz:
https://www.gsk.com.pl/oferta_handlowa/ofer-
ta_handlowa/formularz_zamowienia.html
Chiesi, tel. (22) 101-04-04, e-mail: za-
mow.chiesi@chiesi.com ;

MSD, tel. (22) 549-62-02;
AstraZeneca, zamówienie modemowe razem
z innymi lekami;
Aspen, tel. 801-006-376. e-mail:
aspen@pharmadist.com;
Bayer: tel. 801-006-307, e-mail: bayer@phar-
madist.com.

oprac. Konrad Okurowski

Ogólnopolski Dzieƒ Aptekarza or-
ganizowany przez Naczelnà Rad´
Aptekarskà obchodziliÊmy w tym
roku dnia 24 wrzeÊnia 2014.

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ o godê. dwu-
nastej Mszà Âwi´tà, która zosta∏a odprawio-
na w Bazylice Âwi´tego Krzy˝a przy Krakow-
skim PrzedmieÊciu 3 w Warszawie.

Dalsza cz´Êç uroczystoÊci odby∏a si´
w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej.
Przyby∏ych na t´ uroczystoÊç zaproszonych
goÊci oraz aptekarzy, farmaceutów a tak˝e
pozosta∏ych uczestniczàcych w tej uroczy-
stoÊci przywita∏ Prezes Naczelnej Rady Apte-
karskiej dr Grzegorz Kucharewicz. 

W tym roku w zwiàzku ze zmianami jakie
by∏y w rzàdzie (22 wrzeÊnia 2014 Ewa Ko-
pacz i jej ministrowie zostali zaprzysi´˝eni
przez Prezydenta Bronis∏awa Komorowskie-
go) w uroczystoÊciach naszego Êwi´ta nie
uczestniczy∏ osobiÊcie Minister Zdrowia dr
Bartosz Ar∏ukowicz, ale zosta∏ odczytany list
Ministra nast´pujàcej treÊci: 

„Drodzy Aptekarze i Farmaceuci! 
Z okazji zbli˝ajàcego si´ Ogólnopolskie-

go Dnia Aptekarza sk∏adam serdeczne po-
dzi´kowania wszystkim Aptekarzom i Farma-
ceutom za Wasz trud i zaanga˝owanie w co-
dziennà, niezwykle odpowiedzialnà prac´.

Âwi´to Kosmy i Damiana, patronów apte-
karzy i prekursorów farmacji, to doskona∏a
okazja do popularyzacji idei opieki farmaceu-
tycznej, która jest ukierunkowana na fachowà
pomoc, wsparcie oraz zrozumienie. To farma-
ceuta, wspó∏pracujàc z pacjentem i lekarzem,
a w razie potrzeby z innymi zawodami me-
dycznymi, czuwa nad prawid∏owym przebie-
giem farmakoterapii, czego efektem jest po-

prawa jakoÊci ˝ycia pacjentów. Dzia∏anie
w tym duchu pozwala aptekarzom zarówno
nieÊç pomoc potrzebujàcym, jak i czerpaç sa-
tysfakcj´ z poczucia dobrze wykonywanej pra-
cy, nawet je˝eli jest ona trudna i wymagajàca.

Majàc na uwadze, ˝e ˝ycie i zdrowie
ludzkie jest najwa˝niejsze, powinniÊmy pa-
mi´taç o tym, ˝e aptekarze i farmaceuci od-
grywajà bardzo wa˝nà rol´ w systemie
ochrony zdrowia. Wasza szeroka wiedza
oraz bogate doÊwiadczenie sà nieocenione
w wykonywaniu tak odpowiedzialnego zada-
nia jakim jest przywracanie zdrowia innym. 

W tym wa˝nym dla Was dniu pragn´ po-
gratulowaç ca∏emu Êrodowisku aptekarskie-
mu osiàgni´ç zawodowych. To dzi´ki Wa-
szemu profesjonalizmowi oraz zorientowaniu
przede wszystkim na potrzeby pacjenta, far-
maceuci znajdujà si´ w czo∏ówce zawodów,
które Polacy obdarzajà najwi´kszym zaufa-
niem.

Wyrazy uznania kieruj´ równie˝ do sa-
morzàdu aptekarskiego, który odgrywa nie-
zwykle wa˝nà rol´ w rozwoju i integracji Êro-
dowiska zawodowego oraz krzewieniu zasad
etyki zawodowej

Dzi´kuj´ za aktywnoÊç oraz partnerskà
wspó∏prac´.

Wszystkim Aptekarzom i Farmaceutom
˝ycz´ wielu sukcesów osobistych i zawodo-
wych oraz wytrwa∏oÊci w pe∏nieniu tak odpo-
wiedzialnej misji jakà jest dbanie o zdrowie
pacjentów.”

•
Podczas uroczystoÊci obchodów XI

Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza odby∏o
si´ wr´czenie odznaczeƒ i medali. Z naszej
Izby Aptekarskiej otrzymali:



ODZNACZENIE PA¡STWOWE 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej z dnia 12 wrzeÊnia 2013 roku
o nadaniu odznaczeƒ za zas∏ugi w dzia∏alno-
Êci na rzecz rozwoju samorzàdu zawodowego
farmaceutów

BRÑZOWY KRZY˚ ZAS¸UGI
* mgr farm. Leszek Piotr Rogoziƒski: Prezes

I kadencji Izby Aptekarskiej w okresie
19.10.1991 – 21.10.1995.

W bie˝àcej kadencji pe∏ni funkcj´ zast´p-
cy Okr´gowego Rzecznika Odpowiedzialno-
Êci Zawodowej. Odznaczony medalem im.
prof. Bronis∏awa Koskowskiego i odznakà ho-
norowà Ministra Zdrowia „Za zas∏ugi dla
Ochrony Zdrowia”

MEDAL im. prof. 
BRONIS¸AWA 

KOSKOWSKIEGO
Uchwa∏à NRA Nr.

VI/53/2014 z dnia 24 czerwca
2014 r.
* mgr farm. Artur Jan Pawlak:
posiada I stopieƒ specjalizacji
w zakresie farmacji aptecz-
nej. Od 1990r. wraz z ˝onà,
te˝ magistrem farmacji, zo-
stali wspó∏w∏aÊcicielami apte-
ki „Pod Koronà” w miejsco-
woÊci Korsze. W aptece pe∏ni
obowiàzki kierownika.
* mgr farm. Halina Pawlak:
posiada specjalizacj´ pierw-
szego stopnia z farmacji ap-
tecznej. Od 1990 r. wspó∏w∏a-
Êcicielka apteki „Pod Koronà”
w Korszach. Dwie córki spo-
Êród trzech Paƒstwa Pawla-

ków sà farmaceutkami.
* mgr farm. Romualda Krysty-
na Wróblewska-Polakiewicz.
Posiada specjalizacj´ II stop-
nia z farmacji aptecznej .
Umi∏owanie do zawodu prze-
kaza∏a dwójce dzieci, które sà
farmaceutami.

W pierwszej kadencji sa-
morzàdu zawodowego w la-

tach 1991-1995 zosta∏a wy-
brana w sk∏ad Rady Aptekar-
skiej. Jej córka równie˝
uczestniczy w dzia∏alnoÊci na
rzecz samorzàdu aptekar-
skiego , w bie˝àcej kadencji
wchodzi w sk∏ad Rady Apte-
karskiej. 

oprac. J. Murawska
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Wilkasy 04.-09.09.2014 r.
Jezioro Niegocin

Od trzech dni spadajàcy s∏upek rt´ci na
termometrze za oknem mówi swoje: zapowia-
da nadchodzàcà jesieƒ… Ma wsparcie prze-
lotnego deszczu, który jeszcze bardziej nas
w tym utwierdza… a co to?! Hola hola… zza
chmur przeb∏yskujà promienie… jest czwartek
04.09.2014 roku… czy to jakaÊ specjalna da-
ta, ˝e nawet s∏oƒce wysz∏o uczciç zbli˝ajàcy
si´ pierwszy weekend wrzeÊnia? Czy˝by po-
goda przeczuwa∏a nadchodzàce wydarzenie?
Wszak to w∏aÊnie dziÊ zaczynajà si´ III ̊ eglar-
skie Mistrzostwa Polski Aptekarzy… Pierwsze
biegi wprawdzie jutro, ale w przeddzieƒ warto
sprawdziç stan jachtu. Po zaznajomieniu si´
z zaletami i wadami ˝aglówki, która b´dzie
nas nios∏a czas na zawarcie znajomoÊci z po-
zosta∏ymi za∏ogami.. wszak przeciwnika trze-
ba wyczuç.

Nazajutrz rano nastàpi∏o losowanie jach-
tów, co przyczyni∏o si´ do pierwszej powa˝nej
dyskusji: zawody rozgrywaç si´ mia∏y na
dwóch rodzajach jachtów: Sportina (11 sztuk)
oraz Viva 600 (7 sztuk), wi´c powsta∏y pyta-
nia: który szybszy, bardziej zwrotny, jaka d∏u-
goÊç, zanurzenie… jak okaza∏o si´ póêniej to
sprawnoÊç za∏ogi decydowa∏a o wynikach, nie
zaÊ rodzaj jachtu. 

Zawody rozgrywa∏y si´ w dwóch g∏ównych
kategoriach: bieg d∏ugi, w którym rywalizowa-
no o puchar Prezesa Okr´gowej Izby Aptekar-
skiej w Olsztynie oraz ca∏okszta∏t regat (biegi
krótkie + bieg d∏ugi) – walka o puchar Prezesa
Naczelnej Rady Aptekarskiej. 

Do zawodów przystàpi∏o 18 za∏óg:
* Na ∏odziach Sportina:
1. POMORSKO-KUJAWSKA OIA
Rykaczewski Wojciech – sternik, Adam-
czyk Aleksandra, Adamczyk Jacek, Chwia∏-
kowski Piotr, Makarewicz Wioleta, Pietrzak
Ma∏gorzata.
2. ÂLÑSKA IA
Goliszewska Maria – sternik, Brukiewicz Piotr,
Charchu∏a W∏odzimierz, Piechota Grzegorz,
Woêniak Monika.
3. OIA W OLSZTYNIE
Naruszewicz Joanna – sternik, Gozdan Mag-

dalena, Grzechnik Roman, Martyniuk Pawe∏.
4. ÂLÑSKA IA
Wysocki Piotr – sternik, Kulak Konrad, Molski
Marek, Perzyna Rafa∏.
5. OIA W KRAKOWIE
Lelito Ma∏gorzta – sternik, Bajo∏ek Aleksandra,
Duliasz Cezary, Lech Maryla, Sancewicz Wi-
told, W∏odarczyk Anna.
6. OIA W OLSZTYNIE
¸azarczuk Janusz – sternik, Grzechnik Izabe-
la, Martyniuk Katarzyna, Naruszewicz Woj-
ciech.
7. OIA W WARSZAWIE
Nejman-Po∏atyƒska Paulina – sternik, Borow-
ski Pawe∏, Romaniuk Ewa, Stypiƒska Natalia.
8. OIA W OLSZTYNIE
Pedowski Dariusz – sternik, Brzyski Zbigniew,
Grzechnik Gabriela, Kwasny Cezary, Nie-
d˝wiedzki Marek.
9. ORA ¸ÓDè
Napióra Wiktor – sternik, Matusiak Andrzej,
Piotrowska-Rutkowska El˝bieta, Sobczak Ka-
rolina.
10. POMORSKO-KUJAWSKA OIA
Kamiƒski Ryszard – sternik, J´drzejczak Ma-
rek, Kamiƒski Krzysztof, Nowak Maciej, Pry-
giel Andrzej.
ANTIQUA – OIA W KRAKOWIE
Janik Maria – sternik, Dziejanowa Monika, Po-
lak Andrzej, Polak Marta, Szybka Przemy-
s∏aw.
* oraz na ∏odziach Viva 600:
ANULKA – GDA¡SKA OIA
Sabiniarz Ryszard – sternik, Chrzan Pawe∏,
Marynkiewicz Anna, Migas Piotr, Pietrzykow-
ski Micha∏.
BEZ NAZWY – OIA W WARSZAWIE
Drogowski Maciej – sternik, Firek Piotr, Fornal
Alina, Umiƒski Marcin.
DOVE – OIA W OLSZTYNIE
Kazior Wojciech – sternik, Godlewski Marek,
Kwiatkowski Andrzej, ZyÊk Miros∏aw.
JULKA – OIA W WARSZAWIE
Szkopaƒski Wojciech – sternik, Byliniak Mi-
cha∏, Szkopaƒska Agnieszka, Szkopaƒski Mi-
cha∏.
PAT – OIA W BIA¸YMSTOKU
Harasim Rados∏aw – sternik, Koci´cka Beata,
Szoka Piotr, Teterycz Agata, Teterycz Janusz.
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SZIF – OIA W WARSZAWIE
Uchimiak Tomasz – sternik, Krancberg Alek-
sandra, Sadowska Anna, Tyrcha Piotr.
VALENTINA – OIA W OLSZTYNIE
– Czapski Artur – sternik, Bia∏ozorski Wies∏aw
(Âlàska IA), ¸ukasiewicz Jan, Polakiewicz Bo-
gumi∏a, Ró∏kowski Karol.

O godzinie 11 w kapitanacie portu odby∏a
si´ odprawa sterników. Zostali oni zaznajomie-
ni z trasà, zasadami wspó∏zawodnictwa
a przede wszystkim z komendami sygna∏owy-
mi oraz jak˝e niezwykle wa˝nymi komendami
za pomocà flag C i P. Zosta∏o 30 min… 

Sternicy udali si´ na swoje ∏odzie, pouczy-
li reszt´ za∏ogi, zawarcza∏y silniki i jachty po-
p∏yn´∏y na lini´ startu… S´dzia Jan Makarzec
(AZS Wilkasy) ju˝ na wszystkich czeka∏… fla-
ga C w gór´ sygna∏ dêwi´kowy 5 min… flaga
P w gór´ znowu sygna∏ 4 min… flaga P w dó∏

przeciàg∏e wycie… minuta… opuszczenie flagi
C, krótki dêwi´k iii… ruszyli… poczàtek by∏ wy-
równany, lecz ju˝ po nied∏ugim czasie jeden
z jachtów zaczà∏ wysuwaç si´ na prowadze-
nie… ¸ódê nr 9 z za∏ogà z ¸odzi (có˝ za przy-
padek) pokaza∏a wszystkim ruf´… i tak w na-
st´pnym biegu i nast´pnym i jeszcze jednym
i jeszcze… I tym sposobem biegi krótkie, które
mia∏y zostaç niewiadomà do dnia jutrzejszego
mia∏y ju˝ potencjalnego (a raczej zdecydowa-
nego) zwyci´zc´… Po niespe∏na 5 godzinach
zm´czone za∏ogi stan´∏y na làdzie… 

Przed nimi jeszcze jedno wydarzenie: ju˝
za chwil´ niezrzeszeni dotàd ˝eglarze stanà
si´ cz∏onkami Klubu ˚eglarskiego „Aptekarz”.
Jak zapowiedzieli, tak te˝ zrobili. Dzieƒ 5 wrze-
Ênia 2014 r. na sta∏e wpisze si´ w histori´ far-
maceutów jako dzieƒ powo∏ania wy˝ej wspo-
mnianego klubu. Jego pomys∏odawcà jest pre-
zes OIA Roman Grzechnik i jego te˝ wybrano
na Prezesa (Komandora) klubu. Zast´pcami
zostali P. Chrzan oraz M. Drogowski, urzàd
skarbnika przypad∏ J. ¸azarczukowi zaÊ se-
krzetarzem zosta∏a J. Naruszewicz. Kontrol´
nad dzia∏alnoÊcià klubu (Komisja Rewizyjna)
sprawowaç b´dà: P. Martyniuk, P. Rykaczew-
ski i D. Pedowski. Siedziba klubu „Aptekarz”
b´dzie si´ mieÊciç w Olsztynie przy ul. Party-
zantów 79/9.

Po obradach cz∏onkowie nowego klubu

wraz z pozosta∏ymi uczestnikami regat udali
si´ nad jezioro by tam zacieÊniaç przyjaêƒ,
a tak˝e… omówiç strategi´ na nast´pny
dzieƒ… „rywal” czuwa, a regaty nadal trwajà…
w sobotni poranek po odprawie sterników za-
∏ogi ponownie stan´∏y w szranki. Tym razem
rozpocz´∏a si´ walka o puchar Prezesa Okr´-
gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. Zawody
rozgrywa∏y si´ w tak zwanym biegu d∏ugim.
Czy to za sprawà ducha rywalizacji, czy te˝
debaty na temat rozmieszczenia bojek, emocji
by∏o co niemiara… Bieg ten pokaza∏ jednak
prawdziwoÊç s∏ów s´dziego, i˝ rodzaj ∏odzi nie
ma znaczenia, gdy˝ za∏oga z Olsztyna, która
wygra∏a, p∏yn´∏a na tej „wolniejszej”… Nie-
mniej jednak, po szybkim obiedzie, ˝eglarze
wrócili na pok∏ady, by ponownie stanàç na linii
startu biegu krótkiego… Nadal toczy∏ si´ prze-
cie˝ bój o Puchar Prezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej… 

Rozegrano jeszcze dwa wyÊcigi, w czasie
których osoby kibicujàce mog∏y podziwiaç
swoje za∏ogi z pok∏adu statku przemieszczajà-
cego si´ wzd∏u˝ trasy wyÊcigów. Po powrocie
wykoƒczeni ˝eglarze zdali jachty, po czym
wszyscy z niecierpliwoÊcià oczekiwali na pod-
liczenie punktów przez s´dziego, a co za tym
idzie og∏oszenie wyników oraz uroczyste wr´-
czenie nagród… 

Laureatami w poszczególnych katego-
riach zostali:

Ca∏okszta∏t regat – kolejno za∏ogi jachtów:
nr 9 (ORA ¸ódê), nr 7 (OIA w Warszawie), Do-
ve (OIA w Olsztynie); w Biegu D∏ugim nato-
miast tylko niewielka zmiana kolejnoÊci: Dove,
nr 9 oraz nr 7. 

Czujnemu oku nie usz∏y równie˝ umie-
j´tnoÊci, nie tylko ca∏ych dru˝yn, ale rów-
nie˝ poszczególnych osób; i tak oto przy-
znano statuetki dla najlepszego sternika
(Wojciech Kazior), sterniczki (Paulina Nej-
man-Po∏atyƒska) oraz nawigatora (Wiktor
Napióra). Nie zapomniano równie˝ o naj-
m∏odszym uczestniku regat (Krzysztof Ka-
miƒski) oraz nie umkn´∏a uwagi postawa
za∏ogi ze sternikiem Dariuszem Pedow-
skim, którzy odstàpili swój jedyny bosak in-
nej dru˝ynie… Przyznano równie˝ trzy dy-
plomy specjale: dla jedynej reprezentacji
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aptek szpitalnych (OIA w Bia∏ymstoku), naj-
bardziej reprezentatywnej farmaceutycznie
dru˝yny, która nie tylko sk∏ada∏a si´ z sa-
mych farmaceutów ale jednoczeÊnie z pre-
zydium izby (Pomorsko-Kujawska OIA pod
sterami Wojciecha Rykaczewskiego), jed-

nak najwi´kszy aplauz towarzyszy∏ wr´cze-
niu ostatniego z dyplomów dla Najbardziej
Roztaƒczonej Za∏ogi, na którà bezapelacyj-
nie zas∏u˝y∏a za∏oga z Krakowa pod stera-
mi Ma∏gorzaty Lelito. 

A oto wszystkie wyniki:

Tabela wyników wszystkich wyÊcigów
lp jacht RODZAJ BIEGU MIEJSCE 

KRÓTKI D¸UGI WREGATACH
I II III IV V VI VII

1 1 DSQ DSQ 6 5 11 18 DNF 10
XIV
2 2 3 7 5 12 4 7 11 5
V
3 3 13 10 11 10 6 5 13 8
IX
4 4 10 11 14 14 12 16 8 16
XII
5 5 5 5 12 3 9 17 15 7
VII
6 6 DSQ DSQ 18 18 15 10 5 6
XVI
7 7 4 2 3 2 2 3 7 3
II
8 8 14 DNF 7 15 14 13 12 12
XV
9 9 1 1 1 1 1 1 1 2
I
10 10 11 15 13 17 18 15 9 14
XVIII
11 ANTIQUA DNF 13 15 13 17 6 2
18 XI
12 ANULKA 15 12 10 16 5 12 16 15
XIII
13 BEZ NAZWY 7 4 4 6 10 8 3
17 IV
14 DOVE 2 8 2 7 13 4 4 1
III
15 JULKA 16 16 17 8 8 2 10 4
X
16 PAT 12 14 16 9 16 11 17 13
XVII
17 SZIF DSQ 9 9 4 3 9 6 11
VI
18 VALENTINA 6 6 8 11 7 14 14
9 VIII
DSQ – dyskwalifikacja wynikajàca z przekroczenia linii startu przed czasem lub dotkni´cia przeszkody (bojki, którà
trzeba by∏o op∏ynàç)
DNF – nieukoƒczenie wyÊcigu z wyniku przyczyn technicznych (porwany ˝agiel, zerwana lina itd.). 
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Dyplomy rozdane, puchary wr´czone,
a przed nami zabawa do bia∏ego rana…
ObyÊmy tylko nie zaspali na jutrzejsze
szkolenie biznesowe, podnoszàce konku-
rencyjnoÊç niezale˝nych aptek.

Cz´Êç z nas by∏a na zawodach po raz
pierwszy, cz´Êç po raz kolejny, jednak
wszyscy zgodnie mogli powiedzieç o tym,
jak mi∏o sp´dzili czas. Choç pada∏y rów-
nie˝ s∏owa krytyki co do tego, i˝ „woda za
mokra, pogoda za pi´kna, za∏ogi za faj-
ne…” có˝, oby co roku by∏y takie negatyw-
ne opinie… Nie ukrywajmy i˝ ogromne
znaczenie mia∏a tu organizacja, (czego po
raz trzeci podj´∏a si´ OIA w Olsztynie), jak
równie˝ wp∏yw wspó∏organizatorów tj. gru-
py Neuca oraz hurtowni farmaceutycznej
Hurtap, a tak˝e patronów medialnych tj.
Aptekarzowi Polskiemu, Farmacji Prak-
tycznej oraz radiu Zet Gold.. Dzi´kujemy

za poÊwi´cony czas oraz wsparcie, zarów-
no finansowe jak i za∏ogowe, gdy˝ przed-
stawiciele ww. firm uczestniczyli w zawo-
dach zarówno jako cz∏onkowie za∏óg, jak
równie˝ Ci wspierajàcy duchowo ze statku
dla kibiców… 

Cieszymy si´, ze z roku na rok na rega-
ty przybywa nas coraz wi´cej, ˝e poza pra-
cà potrafimy znaleêç czas na przyjemno-
Êci, ˝e potrafimy spojrzeç na siebie nie jak
na cz∏onka kadry konkurencyjnej apteki
lecz jak na koleg´/kole˝ank´ z za∏ogi… ˝e
mo˝emy wszyscy razem cieszyç si´ wspól-
nie sp´dzonym czasem bez wzgl´du na
wiek, poglàdy czy tytu∏y przed nazwi-
skiem… Piel´gnujmy to… nast´pne regaty
ju˝ za rok. Do zobaczenia w wi´kszym
sk∏adzie… 

E. Baƒkowska

Sprawozdanie z III ˚eglarskich
Mistrzostw Polski Farmaceutów

W regatach wzi´∏o udzia∏ 18 za∏óg. Za-
∏ogi reprezentowa∏y 8 Okr´gowych izb Ap-
tekarskich. Najwi´cej za∏óg tradycyjnie wy-
stawi∏a Okr´gowa Izba Aptekarska w Olsz-
tynie – gospodarz regat. OIA w Olsztynie
reprezentowa∏o 5 za∏óg . Cztery za∏ogi re-
prezentowa∏y Warszawskà Izb´ Aptekar-
skà. Po dwie za∏ogi wystawi∏y Krakowska
i Âlàska oraz Pomorsko-Kujawska Izba Ap-
tekarska oraz po jednej ¸ódzka , Bia∏ostoc-
ka oraz Gdaƒska Izba Aptekarska. 

Regaty odbywa∏y si´ w dwóch klasyfi-
kacjach. Ca∏oÊç regat i g∏ówna nagroda
najlepszego Skipera oraz Puchar Prezesa
Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz specjal-
na klasyfikacja w tzw. biegu d∏ugim wokó∏

jeziora Niegocin – puchar Prezesa Olsz-
tyƒskiej Rady Aptekarskiej. Te dwie g∏ów-
ne klasyfikacje generowa∏y nagrody dodat-
kowe. Najlepszego Nawigatora regat – sta-
tuetka ufundowana przez nasze czasopi-
smo aptekarskie APTEKARZ – Najlepszej
sterniczki oraz najlepszego sternika regat.
By∏y równie˝ nagrody dodatkowe – nagro-

da Fair Play – Statuetka dla najm∏odszego
uczestnika regat. Oraz okolicznoÊciowe
dyplomy – dla najbardziej reprezentatyw-
nej farmaceutycznie za∏ogi dla jedynej za-
∏ogi sk∏adajàcej si´ wy∏àcznie z aptekarzy
szpitalnych – dla najbardziej roztaƒczonej
za∏ogi na regatach.

Nad ca∏oÊcià regulaminowà regat czu-
wa∏a komisja regatowa w sk∏adzie:
Przedstawiciel NRA – Marek J´drzejczak
Przedstawiciel OIA Olsztyn – Roman
Grzechnik
S´dzia regat – AZS Wilkasy – Jan Maka-
rzec

Ca∏oÊç regat sk∏ada∏a si´ z szeÊciu
krótkich wyÊcigów zgodnie z rozstawiony-
mi bojkami przez komisj´ regatowà po tzw.
podwójnym Êledziu. Regaty rozpocz´∏y si´
w piàtek o godz 11 w piàtek. Regaty otwo-
rzy∏ gospodarz Prezes OIA Olsztyn Roman
Grzechnik witajàc wszystkich ˝eglarzy , kil-
ka ciep∏ych s∏ów pop∏yn´∏o równie˝ z ust
Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
Grzegorza Kucharewicza. 
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Sztandar 
Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Olsztynie
– rewers



Sztandar 
Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Olsztynie
– awers



Âlubowanie Farmaceuty
mgr farm. 

Agaty Kuchcickiej
Olsztyn, 9 XI 2014 r.

Od lewej stojà: K. Smoleƒska, Prezes R. Grzechnik,

Agata Kuchcicka, M. Sadowska, Radca Prawny OIA Jan ¸ukaszewicz

Fot.: mgr farm. Pawe∏ Martyniuk



Sympozjum
Historii Farmacji

Bielsko-Bia∏a 2014
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Odpraw´ sterników otworzy∏ s´dzia re-
gat Pan Jan Makarzec przekaza∏ niezb´d-
ne informacje organizacyjne i meteorolo-
giczne. Regaty wystartowa∏y o godz 12.00
. Wiatr by∏ dobry 3-4 w skali Beauforta co
pozwoli∏o rozegraç cztery wyÊcigi. Pierw-
szà cz´Êç regat zakoƒczono ok. godz. 17 .
Po krótkiej przerwie ˝eglarze zebrali si´
w sali konferencyjnej gdzie odby∏o si´ ze-
branie za∏o˝ycielskie Stowarzyszenia pod
nazwà Klub ˚eglarski Aptekarz. Zebranie
przebieg∏o bardzo sprawnie prowadzi∏a je
Ma∏gorzata Pietrzak. W trakcie zebrania
wybrano Zarzàd i Komisj´ Rewizyjnà Klu-
bu ˚eglarskiego Aptekarz. W sk∏ad Zarzà-
du weszli Prezes / Komandor stowarzysze-
nia Roman Grzechnik OIA Olsztyn , dwóch
zast´pców Prezesa – Pawe∏ Chrzan OIA
Gdaƒsk oraz Maciej Drogowski OIA War-
szawa , skarbnikiem zosta∏ Janusz ¸azar-
czuk OIA Olsztyn i sekretarzem Joanna
Naruszewicz OIA Olsztyn. W sk∏ad Komisji
Rewizyjnej weszli Pawe∏ Martyniuk OIA
Olsztyn, Wojciech Rykaczewski OIA Byd-
goszcz oraz Dariusz Pedowski OIA Olsz-
tyn. Wszystkie osoby sà aptekarzami oraz
˝eglarzami którzy uczestniczyli aktywnie
we wszystkich dotychczasowych edycjach
regat farmaceutycznych. Jedynym kryte-
rium doboru ludzi do zarzàdu by∏y ich kom-
petencje ˝eglarskie, organizacyjne i kryte-
rium geograficzne. Siedzibà klubu jest
Olsztyn. 

Pierwszy dzieƒ regat zakoƒczy∏ si´ ko-
lacjà grilowà, ogniskiem oraz wspólnà za-
bawà.

Drugi dzieƒ regat podzielony by∏ na
dwie cz´Êci. Rano po Êniadaniu odby∏ si´
bieg d∏ugi wokó∏ jeziora Niegocin. Trzeba
przyznaç ˝e ten wyÊcig przysporzy∏ troch´
trudnoÊci naszym ˝eglarzom. Ze wzgl´du
na to ˝e na terenie jeziora Niegocin odby-
wa∏y si´ równie˝ inne regaty i to w kilku
miejscach niektóre za∏ogi mia∏y problem
z identyfikacjà bojek regulujàcych nasze
wyÊcigi i niestety niektórzy pomylili tras´
regat. Tu nale˝à si´ s∏owa uwagi do orga-
nizatora technicznego regat aby wyelimi-

nowaç takie niespodzianki na przysz∏oÊç. 
Po po∏udniu zosta∏y dograne jeszcze

dwa krótkie wyÊcigi i cz´Êç sportowa re-
gat dobieg∏a koƒca. Regaty zakoƒczy∏y
si´ wr´czeniem Pucharów dla zwyci´z-
ców i wspólnà zabawà razem do bia∏ego
rana. 

Regaty wygra∏a za∏oga OIA ¸ódê,
a najlepszym Skiperem regat zosta∏ Wiktor
Napióra który otrzyma∏ Puchar Prezesa
Naczelnej Rady Aptekarskiej, wr´czony
przez viceprezesa NRA Marka J´drzejcza-
ka. Drugie miejsce w regatach zaj´∏a za∏o-
ga reprezentujàca Warszawskà Izb´ Apte-
karskà której sternikiem by∏a Paulina Nej-
man-Po∏atyƒska a trzecie miejsce zaj´∏a
za∏oga z Olsztyna ze sternikiem Wojcie-
chem Kaziorem. W specjalnym biegu d∏u-
gim zwyci´˝y∏a za∏oga z Olsztyna ze ster-
nikiem Wojciechem Kaziorem, drugie miej-
sce zdoby∏a za∏oga z ¸odzi ze sternikiem
Wiktorem Napiórà a trzecie – za∏oga
z Warszawy ze sterniczkà Paulinà Nej-
man-Po∏atyƒskà. 

Nagrod´ najlepszego Nawigatora zdo-
by∏ Wiktor Napióra. Najlepszej sterniczki
Paulina Nejman-Po∏atyƒska. Najlepszego
sternika Wojciech Kazior. 

Nagrody dodatkowe – nagroda Fair
Play – za∏oga OIA Olsztyn ze sternikiem
Dariuszem Pedowskim – nagroda dla naj-
m∏odszego uczestnika regat Krzysztof Ka-
miƒski z OIA Bydgoszcz. 

Pamiàtkowe dyplomy: 
1. dla najbardziej reprezentatywnej farma-
ceutycznie za∏ogi – OIA Bydgoszcz za∏oga
z∏o˝ona z samych farmaceutów, którzy re-
prezentujà prezydium OIA Bydgoszcz. 
2. Dla jedynej za∏ogi z∏o˝onej wy∏àcznie
z aptekarzy szpitalnych – OIA Bia∏ystok. 
3. Dla najbardziej roztaƒczonej za∏ogi na
regatach – OIA Kraków ze sternikiem Ma∏-
gorzatà Lelito. 

Komandor Regat 
Roman Grzechnik



S¸OWO O ˚EGLARSTWIE
Czym jest ˝eglarstwo?
To myÊlenie, umiej´tnoÊç przewidywa-

nia, logicznego zestawiania faktów i wycià-
gania wniosków.

To odpowiedzialnoÊç za siebie i innych.
To umiej´tnoÊç ˝ycia w grupie i w harmonii
z otoczeniem. To szacunek dla drugiego
cz∏owieka. To bezcenna nauka poznawania
swych w∏asnych s∏aboÊci i pokonywania
ich. To niezapomniane wschody i zachody
s∏oƒca. To zbli˝enie si´ do poznania praw-
dy co jest w ˝yciu bezcenne a co tylko z∏ud-
nym pragnieniem. To narz´dzie kszta∏tujà-
ce charakter cz∏owieka. To wiele przygód
i stosy zdj´ç…

To „s∏owo o ˝eglarstwie” zaczerpni´te
z literatury dedykuj´ kole˝ankom i kolegom,
którzy wzi´li udzia∏ w III ˚eglarskich Mi-
strzostwach Polski Aptekarzy w dniach 4-
7.09.2014 r. w Wilkasach ko∏o Gi˝ycka.

mgr farm. Lucyna ¸azowska
(która z ∏ezkà w oku wspomina czasy, 
gdy te˝ bywa∏a na jachcie i pami´ta 

powiew wiatru we w∏osach)

•
Jednak moim pragnieniem by∏o pozna-

waç równie˝ nasze góry (Tatry, Gorce, Pie-
niny).

Zacz´∏o si´ to dawno temu, na poczàt-
ku lat 80-tych ubieg∏ego wieku, kiedy mój
ówczesny pracodawca (Olsztyƒski Zarzàd
Aptek) organizowa∏ ró˝nego rodzaju tzw.
wczasy dla swoich pracowników. Istnia∏a
wi´c mo˝liwoÊç sp´dzenia urlopu w Biesz-
czadach, Tatrach, nad jeziorem, czy na za-
sadzie wymiany z podobnym przedsi´bior-
stwem za granicà np. na W´grzech.

Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e przewodnik tatrzaƒ-
ski, pan Bronis∏aw (nazwiska nie pami´-
tam)przyjà∏ do swojej grupy turystycznej li-
czàcej 21 osób 7 czy 8 osób z Olsztyna na
w´drówk´ po Tatrach polskich i s∏owackich.
Wybra∏am si´ tam równie˝ z moim m´˝em,
który ˝eby zach´ciç mnie do pokonywania
szlaków turystycznych, ca∏y baga˝ mój
i swój nosi∏ w pi´trowym plecaku (ze stela-

˝em). A ja w´drowa∏am tylko z ma∏ym ple-
caczkiem (jak˝e ciep∏o to wspominam).
Chwyci∏am wi´c bakcyla. Póêniej, kiedy
mà˝ pasjonowa∏ si´ ˝eglarstwem, zdoby-
wajàc kolejne stopnie ˝eglarskie – do ster-
nika morskiego z tzw. rozszerzonymi
uprawnieniami w∏àcznie, ja z córkà sp´dza-
∏am wiele kolejnych urlopów w górach. By∏o
to w´drowanie z tym samym przewodni-
kiem lub same organizowa∏yÊmy sobie po-
byt w Zakopanem. Mog´ wi´c w tym miej-
scu przytoczyç s∏owa z literatury na tematy
górskie: „ Nieodparty urok gór, ich przyro-
dy, krajobrazu, ich krynicznie czystego po-
wietrza, ka˝e ka˝demu, kto je pozna∏ –
ukochaç je i wracaç nieustannie. Dla ka˝-
dego, kto lubi góry majà niepowtarzalny
urok szczególnie wtedy, gdy sam w pocie
czo∏a pokonuje wi´ksze lub mniejsze
szczyty, bardziej lub mniej znane szlaki,
patrzy na nie, nie z do∏u, lecz z samego ich
serca. Stàd wyglàdajà najpi´kniej!” 

Moje zauroczenie górami zaowocowa∏o
pisaniem „pami´tnika”, w którym opisywa-
∏am poszczególne przebyte szlaki turystycz-
ne i zwiàzane z tym prze˝ycia. Natomiast
dni gorszej pogody w Zakopanem poÊwi´-
ca∏yÊmy na zwiedzanie domów s∏ynnych lu-
dzi zamieszkujàcych tam dawniej, jak np.
„Willa pod Jedlami” na Koziƒcu – w∏asnoÊç
rodziny Pawlikowskich, „Atma” w której
mieszka∏ Karol Szymanowski, czy „Haren-
da”, gdzie przebywa∏ Jan Kasprowicz –
przekszta∏cona po jego Êmierci w muzeum.
(Jan Kasprowicz i jego ˝ona Maria sà po-
chowani w pobli˝u swojej „Harendy”) .

Na ulicy KoÊcieliskiej w Zakopanem
mo˝na obejrzeç stare góralskie domy zbu-
dowane w XIX wieku wraz z opisem kiedy
je zbudowano i jakiego rodu góralskiego
by∏y w∏asnoÊcià. Równie˝ przy ulicy Ko-
Êcieliskiej znajduje si´ stary koÊció∏ek para-
fialny wzniesiony w latach 1847-1851.
Pierwszym proboszczem w Zakopanym by∏
ks. Józef Stolarczyk. Fundatorkà tego ko-
Êció∏ka by∏a w∏aÊcicielka Zakopanego Kle-
mentyna Homolacs.
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Stary Cmentarz na P´ksowym Brzyzku
nosi nazw´ od nazwiska w∏aÊciciela ziemi
na której jest zlokalizowany i fundatora Ja-
na P´ksy(˝yjàcego w latach 1822-1878).
Jest miejscem szczególnym w historii Zako-
panego. Znajdujà si´ tu groby wielu s∏aw-
nych jej mieszkaƒców. 

Na bramie cmentarnej widnieje napis
”Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, które
tracà pami´ç, tracà ˝ycie“ -Zakopane pa-
mi´ta.

Ja wracajàc w góry przez kolejne urlopy

zadawa∏am sobie pytanie: Po co w∏aÊciwie
ty idziesz w góry?

„Pragn´ osiàgnàç górnà granic´, kra-
w´dê tego, czego jeszcze nie osiàgn´∏am.
Wchodz´ w kraj roztrzaskany pi´Êcià ol-
brzyma – trawy przyjazne, ˝yczliwy potok,
∏askawy las. Nie chodzi o skal´ wysokoÊci –
chodzi o przygod´ duchowà”

Na podstawie 
w∏asnych wspomnieƒ 
i notatek z pami´tnika

Lucyna ¸azowska 

APTEKA OGÓLNODOST¢PNA
BEZ KIEROWNIKA?

Do Inspekcji Farmaceu-
tycznej docierajà niepokojàce

informacje rozpowszechniane pomi´dzy
farmaceutami oraz przedsi´biorcami pro-
wadzàcymi apteki ogólnodost´pne o rzeko-
mej mo˝liwoÊci prowadzenia apteki ogól-
nodost´pnej bez kierownika do 30 dni.
Przyczynà takiego stanu rzeczy jest mylne
przekonanie o tym, ˝e zasady ustanawia-
nia kierownika w aptece oraz zasady po-
wierzania zast´pstwa to ta sama czynnoÊç. 

W myÊl art. 88 ust. 1 ustawy Prawo far-
maceutyczne (Dz.U. Nr 45 poz. 271 z 2008
r. – tekst jednolity ze zmianami) w aptece
ogólnodost´pnej musi byç ustanowiony far-
maceuta zwany „kierownikiem apteki”. Da-
lej, w ust. 4 tego artyku∏u ustawodawca
wskazuje, ˝e na czas swojej nieobecnoÊci
kierownik wyznacza farmaceut´ do jego
zast´powania. Przepisy te sà czytelne i nie
budzà wàtpliwoÊci interpretacyjnych. 

Problem pojawia si´ wtedy, kiedy nie-
obecnoÊç kierownika trwa d∏u˝ej ni˝ 30 dni.
W takim przypadku powierzenie zast´p-
stwa wymaga powiadomienia w formie pi-
semnej w∏aÊciwego miejscowo ze wzgl´du
na po∏o˝enie apteki wojewódzkiego inspek-
tora farmaceutycznego oraz okr´gowà izb´
aptekarskà. Zastosowanie tu majà przepisy
rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 18

paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawo-
wych warunków prowadzenia apteki (Dz.U.
Nr 187 poz. 1565). W § 11 ust. 1 rozporzà-
dzenia zapisano, jakie elementy powinno
zawieraç powiadomienie. Sà to: 
– imi´ i nazwisko kierownika apteki;
– imi´ i nazwisko osoby zast´pujàcej kie-
rownika apteki;
– informacja o spe∏nieniu przez osob´ za-
st´pujàcà wymagaƒ (farmaceuta z co naj-
mniej 5-cio letnim sta˝em pracy w aptece
lub 3-letnim sta˝em pracy w aptece,
w przypadku, gdy posiada specjalizacj´
z zakresu farmacji aptecznej);
– okres, na który powierzono zast´pstwo;
– oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na pod-
j´cie zast´pstwa;
– przyczyn´ podj´cia zast´pstwa;
– dat´ i podpis kierownika apteki.

Zatem, aby powierzyç zast´pstwo,
w aptece musi byç ustanowiony kierownik.
JeÊli w aptece brak ustanowionego kierow-
nika (np. nag∏e rozwiàzanie umowy o pra-
c´) apteka powinna zostaç unieruchomio-
na do czasu powierzenia tej funkcji nowe-
mu, spe∏niajàcemu odpowiednie warunki
farmaceucie.

El˝bieta Kuriata
Warmiƒsko-Mazurski

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
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SPRZEDA˚ WYSY¸KOWA
PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Wysy∏kowà sprzeda˝ produktów leczni-
czych reguluje rozporzàdzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie wa-
runków wysy∏kowej sprzeda˝y produktów
leczniczych wydawanych bez przepisu leka-
rza (Dz.U. Nr 60 poz. 374). Do tego typu
sprzeda˝y uprawnione sà apteki ogólnodo-
st´pne i punkty apteczne. Podmiot posiada-
jàcy zezwolenie na prowadzenie apteki ogól-
nodost´pnej lub punktu aptecznego zg∏asza
w∏aÊciwemu miejscowo ze wzgl´du na miej-
sce prowadzenie dzia∏alnoÊci obj´tej zezwo-
leniem wojewódzkiemu inspektorowi farma-
ceutycznemu zamiar prowadzenie wysy∏ko-
wej sprzeda˝y produktów leczniczych nie
póêniej ni˝ na 14 dni przed jej planowanym
rozpocz´ciem. JeÊli korzysta z formularza
zamówieƒ umieszczonego na stronie inter-
netowej dodatkowo zg∏asza adres strony in-
ternetowej oraz domen´, na której ta strona
jest zarejestrowana. Na g∏ównej stronie inter-
netowej nale˝y umieÊciç odnoÊnik do zezwo-
lenia, które zamieszcza si´ w formacie pdf. 

Prowadzenie wysy∏kowej sprzeda˝y pro-
duktów leczniczych wymaga wydzielenia od-
powiedniego miejsca z izby ekspedycyjnej,
pomieszczenia magazynowego lub komory
przyj´ç, wyposa˝onego w stó∏ do przygoto-
wywania przesy∏ek, szaf´ lub rega∏ do prze-
chowywania zewn´trznych materia∏ów opa-
kowaniowych oraz podest lub rega∏ do sk∏a-
dowania przygotowanych przesy∏ek. Nale˝y
równie˝ wyznaczyç farmaceut´ posiadajàce-
go prawo wykonywania zawodu lub technika
farmaceutycznego z dwuletnià praktykà
w aptece w pe∏nym wymiarze czasu pracy
odpowiedzialnego za prawid∏owà realizacj´
wysy∏kowej sprzeda˝y produktu leczniczego.
Oprócz tego kierownik apteki lub punktu ap-
tecznego zatwierdza procedury w zakresie:

1. CzynnoÊci wykonywanych przy sprze-
da˝y produktów leczniczych majàcych wp∏yw
na ich jakoÊç w szczególnoÊci: rejestrowanie
zamówieƒ klientów oraz dokonywanej sprze-
da˝y, zabezpieczenie produktów leczniczych

w sposób gwarantujàcy ich w∏aÊciwà jakoÊç
i bezpieczeƒstwo stosowania, rejestrowanie
zwracanych produktów i ich unieszkodliwia-
nie oraz rejestrowanie reklamacji.

2. CzynnoÊci nale˝àcych do pracownika
wydajàcego produkty lecznicze oraz przygo-
towujàcego je do wysy∏ki oraz sposób i tryb
dokumentowania wykonywanych czynnoÊci.

3. Post´powania dotyczàcego produktów
leczniczych nieodpowiadajàcych wymaga-
niom jakoÊciowym, w tym wstrzymanym i wy-
cofanym z obrotu.

Dodatkowo nale˝y zapewniç pacjentom
mo˝liwoÊç kontaktu telefonicznego w godzi-
nach czynnoÊci apteki ogólnodost´pnej lub
punktu aptecznego oraz przez dwie godziny
po ustalonych godzinach dostaw.

Inspekcja Farmaceutyczna w ramach
kontroli doraênej dokonuje sprawdzenia
zgodnoÊci prowadzonej sprzeda˝y z przepi-
sami okreÊlonymi w w/w rozporzàdzeniu.
Najcz´stsze b∏´dy stwierdzone w czasie kon-
troli to: b∏´dy w ewidencji zrealizowanych za-
mówieƒ, niew∏aÊciwe oznakowanie etykiet
opakowania oraz brak zabezpieczenia pro-
duktów leczniczych w sposób gwarantujàcy
ich w∏aÊciwà jakoÊç i bezpieczeƒstwo stoso-
wania. Warunki transportu muszà odbywaç
si´ w wydzielonych przestrzeniach Êrodka
transportu, które zapewnià zabezpieczenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi, gryzo-
niami, mikroorganizmami oraz zanieczysz-
czeniami organicznymi, uniemo˝liwià pomie-
szanie i ska˝enie produktów leczniczych
oraz kontrol´ temperatury w trakcie transpor-
tu. Niedopuszczalne jest pozostawianie pro-
duktów leczniczych w „paczkomatach”,
w których nie zapewniono kontroli warunków
przechowywania, w szczególnoÊci kontroli
temperatury.

El˝bieta Kuriata
Warmiƒsko-Mazurski

Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
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DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 wrzeÊnia 2014 r. Poz. 1172

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2014 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropo-
wych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierajàcych te Êrodki lub substancje

Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narko-
manii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 11 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie Êrod-
ków odurzajàcych, substancji psychotropo-
wych, prekursorów kategorii 1 i preparatów
zawierajàcych te Êrodki lub substancje (Dz.
U. Nr 169, poz. 1216 oraz z 2011 r. Nr 10,

poz. 55) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Recepta wystawiona na preparaty

zawierajàce Êrodki odurzajàce lub substan-
cje psychotropowe zawiera, oprócz danych
okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 5
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty, sumarycznà iloÊç Êrodka odu-
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„Program Opieki Farmaceutycznej”
ostatecznie zakazany

27 sierpnia zapad∏ wyrok
Naczelnego Sàdu Admi-

nistracyjnego w Warszawie, oddalajàcy
skarg´ z∏o˝onà wobec wyroku Naczelnego
Sàdu Administracyjnego z dnia 25 stycznia
2013 roku, w którym Sàd utrzyma∏ w mocy
decyzj´ G∏ównego Inspektora Farmaceu-
tycznego w przedmiocie nakazu zaprzesta-
nia prowadzenia reklamy apteki w formie
programu lojalnoÊciowego – „Program
Opieki Farmaceutycznej”.

Tym samym Sàd potwierdzi∏ w ca∏ej
rozciàg∏oÊci stanowisko G∏ównego Inspek-
tora Farmaceutycznego, w zakresie uzna-
nia, i˝ organizowanie i prowadzenie przez
apteki ogólnodost´pne programów lojalno-
Êciowych stanowi naruszenie zakazu rekla-
my aptek zawartego w art. 94 a ust. 1 usta-
wy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008
r.Nr 45 poz. 271 z póên. zm.).

W ustnych motywach wyroku (pisemne
uzasadnienie wyroku zostanie sporzàdzo-
ne w terminie póêniejszym). Sàd stwierdzi∏,
i˝ treÊç art. 94 a jest jasna i nie budzi wàt-
pliwoÊci interpretacyjnych. Stwierdzi∏ rów-
nie˝, i˝ nie widzi potrzeby skierowania do
Trybuna∏u Konstytucyjnego zapytania
o zgodnoÊç powy˝szego przepisu z Kon-
stytucjà (wniosek taki zosta∏ bowiem zawar-

ty w skardze kasacyjnej). Wypowiadajàc
si´ na temat zakazu reklamy aptek Sàd
uzna∏, i˝ za reklam´ nale˝y uznaç wszelkie
dzia∏ania, które majà na celu zach´cenie
klientów do skorzystania z us∏ug konkretnej
apteki, a jednà z form reklamy jest w∏aÊnie
organizowanie w aptece programu lojalno-
Êciowego. Zdaniem Sàdu jednym z celów
programu jest przyciàgni´cie nowych klien-
tów i zachowanie „starych” co nale˝y uznaç
za element reklamy.

Warto równie˝ zaznaczyç, i˝ stronà po-
st´powania by∏ podmiot, który nie prowadzi
apteki, ale zajmuje si´ organizowaniem
programów w aptekach. Wyrokiem tym Sàd
potwierdzi∏, i˝ nakaz zaprzestania prowa-
dzenia reklamy mo˝e byç skierowany nie
tylko do podmiotu prowadzàcego aptek´,
ale do ka˝dego, kto prowadzi reklam´ apte-
ki i tym samym narusza zakaz okreÊlony
w art. 94 a ust. 1 ustawy Prawo farmaceu-
tyczne

wybra∏a J. Murawska 

W naszym Biuletynie Informacyjnym nr
2/96 kwiecieƒ-czerwiec 2014 na str.19 po-
daliÊmy treÊç Komunikatu G∏ównego In-
spektora Farmaceutycznego w sprawie pro-
gramów lojalnoÊciowych. 

§§



rzajàcego lub substancji psychotropowej
wyra˝onà s∏ownie albo iloÊç Êrodka odurza-
jàcego lub substancji psychotropowej wyra-
˝onà s∏ownie za pomocà iloÊci jednostek
dawkowania oraz wielkoÊci dawki.“;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Recepta wystawiona na prepa-

raty zawierajàce Êrodki odurzajàce grupy I-
N oraz substancje psychotropowe grupy II-
P mo˝e dotyczyç takiej iloÊci Êrodka lub
substancji, która nie przekracza zapotrze-
bowania pacjenta na maksymalnie 90 dni
stosowania.

2. Na preparaty zawierajàce Êrodki odu-
rzajàce grupy I-N oraz substancje psycho-
tropowe grupy II-P mo˝na wystawiç do 3 re-
cept na nast´pujàce po sobie okresy stoso-
wania nieprzekraczajàce ∏àcznie 90 dni sto-
sowania.

3. Na recepcie, o której mowa w ust. 1,
podaje si´ sposób dawkowania przepisa-
nych Êrodków odurzajàcych lub substancji
psychotropowych.

4. Je˝eli ze wskazanego przez osob´
wystawiajàcà recept´ sposobu dawkowania
nie mo˝na obliczyç sumarycznej iloÊci prze-
pisanych Êrodków odurzajàcych lub sub-
stancji psychotropowych, osoba wydajàca
przyjmuje, ˝e sà to dwa najmniejsze opako-
wania okreÊlone w wykazie okreÊlonym

w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37
ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o re-
fundacji leków, Êrodków spo˝ywczych spe-
cjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz.
696, z póên. zm.2), a w przypadku leków
niepodlegajàcych refundacji – dwa naj-
mniejsze opakowania dopuszczone do ob-
rotu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

1. Recepty wystawione na preparaty za-
wierajàce Êrodki odurzajàce grupy I-N lub
substancje psychotropowe grupy II-P, prze-
znaczone do stosowania wy∏àcznie u zwie-
rzàt, mogà dotyczyç tylko takiej iloÊci Êrod-
ka lub substancji, która nie przekracza 5-
krotnej jednorazowej dawki stosowanej
u zwierz´cia.“;

2. Dziennik Ustaw, Poz. 1172
3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Recepty, na których przepisano pre-

paraty zawierajàce Êrodki odurzajàce grupy
I-N lub substancje psychotropowe grupy II-
P, sà realizowane nie póêniej ni˝ w ciàgu
30 dni od daty ich wystawienia, z uwzgl´d-
nieniem ust. 2.“.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: 
wz. S. Neumann

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 wrzeÊnia 2014 r.  Poz. 1239

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 wrzeÊnia 2014 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie recept lekarskich

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr
277, poz. 1634, z póên. zm.2)) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept le-
karskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 319) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 8:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podajàc na recepcie sposób dawko-

wania – iloÊç leku, Êrodka spo˝ywczego
specjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego,

wyrobu medycznego niezb´dnà pacjentowi
do maksymalnie 120-dniowego okresu sto-
sowania wyliczonego na podstawie okreÊlo-
nego na recepcie sposobu dawkowania.“,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na jednej recepcie mo˝na przepisaç

podwójnà iloÊç leku recepturowego, ustalo-
nà na podstawie przepisów okreÊlajàcych
leki, które mogà byç traktowane jako surow-
ce farmaceutyczne stosowane przy sporzà-
dzeniu leków recepturowych.“,

c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmie-
niu:

„2a. W przypadku recept, o których mo-
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wa w ust. 2, na maÊci, kremy, mazid∏a, pa-
sty albo ˝ele do stosowania na skór´, mo˝-
na przepisaç dziesi´ciokrotnà iloÊç leku re-
cepturowego, ustalonà na podstawie prze-
pisów okreÊlajàcych leki, które mogà byç
traktowane jako surowce farmaceutyczne
stosowane przy sporzàdzeniu leków recep-
turowych.“,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba uprawniona mo˝e wystawiç:
1) do 12 recept na nast´pujàce po so-

bie okresy stosowania nieprzekraczajàce
∏àcznie 360 dni stosowania, z zastrze˝e-
niem, ˝e na jednej recepcie nie mo˝na
przepisaç leku, Êrodka spo˝ywczego spe-
cjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego, wy-
robu medycznego na wi´cej ni˝ 120 dni
stosowania;

2) w przypadku recept na Êrodki anty-
koncepcyjne – do 6 recept na nast´pujàce
po sobie okresy stosowania nieprzekracza-
jàce ∏àcznie 6-miesi´cznego stosowania;

3) w przypadku recept, o których mowa
w ust. 2a – do 16 recept niezb´dnych pa-
cjentowi do maksymalnie ∏àcznie 120-dnio-

wego okresu stosowania.“;
Dziennik Ustaw Poz. 1239

2) w § 18:
a)w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w iloÊci przeznaczonej do maksy-

malnie 120-dniowego stosowania wyliczo-
nego na podstawie podanego na recepcie
sposobu dawkowania.“,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli na recepcie podano sposób

dawkowania, a iloÊç leku wydanego zgod-
nie z ust. 1 pkt 1 przekracza∏aby iloÊç leku
przeznaczonà do 120-dniowego stosowa-
nia, lek wydaje si´ w iloÊci maksymalnie
zbli˝onej do okreÊlonej na recepcie, chyba
˝e nale˝y wydaç jedno najmniejsze opako-
wanie leku okreÊlone w wykazie refundo-
wanych leków, Êrodków spo˝ywczych spe-
cjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego, wy-
robów medycznych.“.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: 
B. A. Ar∏ukowicz

Zmiany w prawie w pigu∏ce
W ostatnich dniach wesz∏y w ˝y-
cie dwie wa˝ne nowelizacje roz-
porzàdzeƒ b´dàcych podstawà
realizacji recept w aptekach. Sà
to rozporzàdzenie w sprawie
Êrodków odurzajàcych, substan-
cji psychotropowych, prekurso-
rów kategorii 1 i preparatów za-
wierajàcych te Êrodki lub sub-
stancje oraz rozporzàdzenie
w sprawie recept lekarskich. 

Poni˝ej postaram si´ krótko wypunkto-
waç zachodzàce zmiany. Dodatkowo na
stronie izby dost´pne sà do pobrania nieofi-
cjalne opracowania ujednoliconych tekstów
wspomnianych rozporzàdzeƒ.

Co zmieni∏o si´ w rozporzàdzeniu
w sprawie Êrodków odurzajàcych:
– do tej pory by∏ wymagany s∏owny zapis

iloÊci Êrodka odurzajàcego lub substancji
psychotropowej, teraz jest dopuszczalny
jest dodatkowo s∏owny zapis iloÊci jedno-
stek dawkowania i wielokrotnoÊci dawki, (to
co uznawaliÊmy do tej pory za niepoprawne
przy lekach psychotropowych – dwadzie-
Êcia tabletek po pi´ç miligram czy zbytecz-
ne przy narkotykach, teraz jest uznane za
poprawne);
– do tej pory recepta wystawiona na leki za-
wierajàce substancje z grup I-N czy II-
P mog∏a zawieraç iloÊç Êrodka na miesi´cz-
nà kuracj´, obecnie mo˝e byç to iloÊç na 90
dni;
– do tej pory niedopuszczalne by∏o stoso-
wanie „daty realizacji od“, recepta by∏a za-
wsze wa˝na 14 dni od wystawienia. Teraz
lekarz mo˝e wystawiç do 3 recept na nast´-
pujàce po sobie okresy stosowania, które
∏àcznie nie mogà przekroczyç 90 dni;
– termin wa˝noÊci recept RpW zosta∏ wy-



d∏u˝ony do 30 dni, z dotychczasowych 14
dni, co stanowi ujednolicenie w stosunku
do reszty leków. Obecnie jedyna grupa,
która nie mo˝e byç wypisana z „datà reali-
zacji od” to antybiotyki;
– recepta na leki z grup I-N i II-P musi za-
wieraç sposób dawkowania, do tej pory wy-
magano podanie szczegó∏owego sposobu
dawkowania;
– usuni´to koniecznoÊç potwierdzania za
pomocà s∏ownego zapisu, podpisu lekarza
oraz wykrzyknika przekroczonej dawki
maksymalnej bàdê dziennej;
– przy zapisie dawkowania, które nie po-
zwala obliczyç iloÊci leku (np. 1 tabl w razie
bólu, doraênie 1-2 tabletki), którà pacjent
b´dzie stosowa∏ przez maksymalnie 90 dni,
osoba wydajàca przyjmuje, ˝e sà to dwa
najmniejsze refundowane (dla leków z wy-
kazu leków refundowanych) lub dwa naj-
mniejsze zarejestrowane opakowania (dla
leków niepodlegajàcych refundacji).
– warto wiedzieç, ˝e dla leków recepturo-
wych dalej obowiàzuje kontrola dawek
maksymalnych na mocy rozporzàdzenia
o wydawaniu za apteki leków i wyrobów
medycznych (Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1531
§3 ust.1 pkt 4.)

Z kolei nowelizacja rozporzàdzenia
w sprawie recept lekarskich z dnia 19 wrze-
Ênia 2014r. pozwala na:
– wydanie leku na podstawie podanego
dawkowania na 120 dni stosowania, chyba
˝e (dotychczas by∏o to 90 dni)

– przepisaç na jednej recepcie iloÊç leku
recepturowego w iloÊci dwóch rycza∏tów dla
postaci takich jak: proszki dzielone, proszki
niedzielone, czopki, globulki czy pr´ciki,
roztwory, mikstury oraz emulsje do stoso-
wania zewn´trznego, p∏ynne leki do stoso-
wania zewn´trznego, krople do u˝ytku we-
wn´trznego i zewn´trznego, mieszanki zio-
∏owe, pigu∏ki, kleiny, a tak˝e krople do
oczu, uszu i nosa oraz maÊci o takim samy
zastosowaniu sporzàdzane w warunkach
aseptycznych;
– przepisaç na jednej recepcie iloÊç leku
recepturowego w iloÊci dziesi´ciu rycza∏tów
dla postaci takich jak: maÊci, kremy, mazi-
d∏a, pasty oraz ˝ele do stosowania na skó-
r´ (dotychczas mo˝na by∏o przepisaç i wy-
konaç pojedynczà iloÊç leku recepturowe-
go);
– wystawienie do 12 recept, na nast´pujà-
ce po sobie okresy stosowania, na ∏àcznie
360 dni leczenia (dotychczas by∏o to do 3
recept na maksymalnie 90 dni stosowania),
– wystawiç do 6 recept, na nast´pujàce
pod sobie okresy stosowania, na ∏àcznà ku-
racj´ nieprzekraczajàcà 6 miesi´cy; 
– równie˝ recepty na leki recepturowe mo-
gà byç wypisane z odroczonà datà realiza-
cji, a lekarz mo˝e wystawiç do 16 recept na
zabezpieczenie 120 dniowej kuracji (co
oznacza w praktyce, ˝e pacjent otrzyma re-
cept´ na Êwie˝à porcj´ leku na ka˝dy ty-
dzieƒ kuracji).

oprac. K. Okurowski

Europejskie stanowisko dotyczàce 
farmacji szpitalnej

Poni˝ej publikujemy dla Paƒstwa stano-
wisko wypracowane przez Europejskie Sto-
warzyszenie Farmaceutów Szpitalnych
wspólnie z organizacjami pacjentów, leka-
rzy oraz piel´gniarek, dotyczàce roli i zadaƒ
farmacji szpitalnej w Europie. Niniejszy do-
kument zosta∏ przyj´ty na Europejskim
Szczycie Farmacji Szpitalnej w Brukseli

w maju b.r. i jest odzwierciedleniem potrzeb
poszczególnych paƒstw UE w zakresie far-
macji szpitalnej i jej miejsca w narodowych
systemach opieki zdrowotnej. Jest to bar-
dzo wa˝ny krok dla wszystkich europejskich
farmaceutów szpitalnych w dà˝eniu do od-
powiedniego umiejscowienia i uznania ich
roli w ka˝dym kraju nale˝àcym do UE.

I ˚eglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy
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Europejskie Stowarzyszenie Farmaceu-
tów Szpitalnych (EAHP) ma nadziej´ na
owocnà wspó∏prac´ z rzàdami poszczegól-
nych krajów UE w zakresie wdro˝enia w ˝ycie
postanowieƒ przyj´tych w maju w Brukseli.

Przedstawiony poni˝ej dokument z∏o˝o-
ny jest z 6 sekcji opisujàcych stanowisko
EAHP i innych organizacji w zakresie far-
macji szpitalnej. 

Bruksela, maj 2014 r.

Europejska deklaracja 
farmacji szpitalnej

Sekcja 1: 
Postanowienia wst´pne

1.1.
Nadrz´dnym celem us∏ug farmacji szpi-

talnej jest optymalizacja terapii pacjentów
poprzez wspólnà prac´ w zespo∏ach inter-
dyscyplinarnych, zapewniajàc w∏aÊciwe sto-
sowanie leków we wszystkich obszarach
opieki nad pacjentami.

1.2.
Na poziomie europejskim nale˝y rozwi-

jaç i wdra˝aç wytyczne Dobrej Praktyki Far-
macji Szpitalnej. Wytyczne powinny zawie-
raç informacje o odpowiednich zasobach
personalnych oraz wymaganiach szkolenio-
wych, a tak˝e wspieraç krajowe wysi∏ki
w dà˝eniu do uznania standardów us∏ug far-
macji szpitalnej w ró˝nym zakresie i na ró˝-
nych poziomach.

1.3.
Systemy zdrowotne majà ograniczone

zasoby finansowe, i zasoby te muszà byç
rozdzielane w sposób odpowiedzialny, tak
aby zapewniç pacjentom optymalne wyniki
leczenia. Farmaceuci szpitalni, we wspó∏-
pracy z innymi interesariuszami, powinni
rozwijaç kryteria i Êrodki umo˝liwiajàce
ustalenie priorytetów dzia∏aƒ farmacji szpi-
talnej.

1.4.
Wszystkie szpitale powinny mieç dost´p

do farmaceuty szpitalnego, któremu powie-
rzono odpowiedzialnoÊç za bezpieczne,
skuteczne i optymalne stosowanie leków.
W∏aÊciwe organy opieki zdrowotnej powinny
zapewniç ka˝dej aptece szpitalnej nadzór
farmaceuty z odpowiednim zawodowym do-
Êwiadczeniem w Êrodowisku szpitalnym

oraz uznanymi kompetencjami.
1.5.
Farmaceuci szpitalni powinni pracowaç

ze wszystkimi znaczàcymi interesariuszami
aby móc rozwinàç plan zarzàdzania zaso-
bami ludzkimi pokrywajàcy zakres praktyki
farmacji szpitalnej.

Sekcja 2: 
Wybór, zamawianie 
i dystrybucja leków

2.1.
Farmaceuci szpitalni powinni byç zaan-

ga˝owani w skomplikowany proces zama-
wiania leków. Powinni zapewniaç w sposób
transparentny, ˝e proces zakupu leków jest
wdro˝ony zgodnie z najlepszymi praktykami
oraz narodowymi przepisami i jest oparty
o zasady bezpieczeƒstwa, jakoÊci i skutecz-
noÊci leków.

2.2.
Farmaceuci szpitalni powinni kierowaç

rozwojem, monitoringiem, przeglàdem i po-
prawà procesów u˝ytkowania leków oraz
technologii zwiàzanych z lekami. Odpowie-
dzialnoÊç za stosowanie tych procesów mo-
˝e byç dzielona z innymi specjalistami opieki
zdrowotnej i mo˝e si´ zmieniaç w zale˝noÊci
od leku, technologii, obszaru zdrowotnego
i interdyscyplinarnego zespo∏u medycznego
sprawujàcego opiek´ nad pacjentami.

2.3.
Farmaceuci szpitalni powinni koordyno-

waç rozwój, utrzymanie i stosowanie syste-
mu receptariusza szpitalnego, który mo˝e
byç systemem lokalnym, regionalnym i/lub
narodowym. System receptariusza szpital-
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nego powinien byç powiàzany z wytyczny-
mi, standardami i sposobami leczenia opar-
tymi na najlepszej wiedzy zawierajàcej wy-
niki leczenia pacjenta i ocen´ farmakoeko-
nomicznà gdy jest ona dost´pna.

2.4.
Zamawianie leków powinno odbywaç

si´ wg zasad zawartych w receptariuszu
i obejmowaç leki, które wczeÊniej zosta∏y
wybrane do receptariusza. Osobno powi-
nien byç opisany proces zamawiania le-
ków, które nie znalaz∏y si´ w receptariuszu,
a które sà zalecane jako bezpieczne i sku-
teczne w opiece nad indywidualnymi pa-
cjentami.

2.5.
Ka˝dy szpital powinien mieç plan awa-

ryjny dotyczàcy wyst´pujàcych okresowo
braków leków, które dany szpital stosuje.

2.6.
Apteki szpitalne powinny byç odpowie-

dzialne za wszystkie dzia∏ania logistyczne
zwiàzane z lekami. Dzia∏ania te obejmujà:
odpowiednie przechowywanie, przygotowa-
nie, dyspensowanie, dystrybucj´ i warunki
utylizacji wszystkich leków, w tym leków
stosowanych do badaƒ.

2.7.
Farmaceuci szpitalni powinni byç w∏à-

czeni w rozwój polityki dotyczàcej stosowa-
nia leków przyniesionych przez pacjentów
do szpitala.

Sekcja 3: 
Produkcja i sporzàdzanie 

leków

3.1.
Zanim apteka wytworzy lub sporzàdzi

lek, farmaceuta szpitalny powinien si´
upewniç, czy na rynku istnieje odpowiednik
tego leku, i je˝eli to konieczne, rozmawiaç
na temat podj´tej decyzji z odpowiednimi
interesariuszami.

3.2.
Leki, które wymagajà wytworzenia lub

sporzàdzenia muszà byç produkowane
przez aptek´ szpitalnà lub zlecane na ze-

wnàtrz. OdpowiedzialnoÊç za outsourcing
ponosi farmaceuta szpitalny.

3.3.
Przed wykonaniem leku w aptece, far-

maceuta szpitalny musi przeprowadziç oce-
n´ ryzyka i okreÊliç najlepsze praktyki w za-
kresie jakoÊci wytworzenia danego leku.
W analizie musi wziàç pod uwag´ pomiesz-
czenia, wyposa˝enie, wiedz´ farmaceu-
tycznà i oznakowanie leków.

3.4.
Farmaceuci szpitalni muszà zapewniç,

˝e jest wdro˝ony, w stosunku do leków wy-
twarzanych i sporzàdzanych w aptece, od-
powiedni system zapewnienia i kontroli ja-
koÊci oraz identyfikacji i identyfikowalnoÊci.

3.5.
Niebezpieczne leki powinny byç przy-

gotowywane w odpowiednich warunkach
w celu zminimalizowania ryzyka zaka˝enia
produktu leczniczego i nara˝enia na nie-
bezpieczeƒstwo personelu szpitalnego, pa-
cjentów i Êrodowiska.

3.6.
Je˝eli rozpuszczanie lub mieszanie le-

ków odbywa si´ w miejscu opieki nad pa-
cjentem, farmaceuta szpitalny powinien za-
twierdziç pisemnà procedur´, która zapew-
nia, ˝e personel zaanga˝owany w wykona-
nie tych procedur jest odpowiednio prze-
szkolony.

Sekcja 4: 
Us∏ugi farmacji klinicznej

4.1.
Farmaceuci szpitalni powinni byç za-

anga˝owani we wszystkie obszary opieki
nad pacjentem tak, aby w przysz∏oÊci
wp∏ywaç na interdyscyplinarne podejmo-
wanie decyzji terapeutycznych. Farma-
ceuci szpitalni powinni odgrywaç wa˝nà
rol´ w podejmowaniu decyzji, w tym
w doradzaniu oraz implementacji i moni-
toringu zmian leków odbywajàcych si´
w pe∏nym partnerstwie z pacjentami, ich
opiekunami i innymi specjalistami opieki
zdrowotnej.
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4.2.
Wszystkie przepisane leki powinny byç

sprawdzone i zatwierdzone jak najszybciej
przez farmaceut´ szpitalnego. W przypad-
ku gdy sytuacja kliniczna na to pozwala,
sprawdzenie ordynowanych leków powin-
no odbyç si´ przed ich wydaniem z apteki
i podaniem pacjentowi.

4.3.
Farmaceuci szpitalni powinni mieç do-

st´p do dokumentacji pacjenta. Ich inter-
wencje kliniczne powinny byç zapisywane
w dokumentacji pacjenta i analizowane
pod kàtem jakoÊci podejmowanych dzia-
∏aƒ.

4.4.
Wszystkie leki stosowane przez pa-

cjenta powinny byç wprowadzone do do-
kumentacji pacjenta i uzgodnione z far-
maceutà szpitalnym przy przyj´ciu pa-
cjenta do szpitala. Farmaceuci szpitalni
powinni sprawdziç zasadnoÊç stosowania
wszystkich leków przyjmowanych przez
pacjenta przed przyj´ciem na oddzia∏,
w tym tak˝e leków zio∏owych i suplemen-
tów diety.

4.5.
Farmaceuci szpitalni powinni promo-

waç ciàg∏oÊç opieki nad pacjentem,
uczestniczàc w przekazywaniu informacji
w momencie przejÊcia pacjenta z jednego
oddzia∏u do drugiego, a tak˝e w innych sy-
tuacjach kiedy zmienia si´ miejsce opieki
nad pacjentem.

4.6.
Farmaceuci szpitalni, b´dàc integralnà

cz´Êcià interdyscyplinarnego zespo∏u me-
dycznego, powinni zapewniç odpowiednià
informacj´ pacjentom i ich opiekunom na
temat mo˝liwych opcji klinicznych,
a w szczególnoÊci na temat stosowanych
leków. Powinni przekazywaç te informacje
w sposób ∏atwy do zrozumienia.

4.7.
Farmaceuta szpitalny powinien infor-

mowaç, edukowaç i doradzaç pacjentom,
ich opiekunom i innym specjalistom opieki
zdrowotnej gdy leki sà stosowane w spo-

sób odmienny ni˝ jest to zatwierdzone
w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.

4.8.
Us∏ugi farmacji klinicznej powinny cià-

gle ewoluowaç w celu optymalizacji wyni-
ków leczenia.

Sekcja 5: 
Bezpieczeƒstwo pacjenta 
i zapewnienie jakoÊci

5.1.
We wszystkich dzia∏aniach w szpitalu

gdzie pojawia si´ lek, powinien zostaç
wdro˝ony system tzw. „siedmiu zasad“
(w∏aÊciwy pacjent, w∏aÊciwy lek, w∏aÊciwa
dawka, w∏aÊciwa droga podania, w∏aÊciwy
czas, w∏aÊciwa informacja i w∏aÊciwa doku-
mentacja).

5.2.
Farmaceuci szpitalni powinni pracowaç

nad rozwojem odpowiednich strategii za-
pewnienia jakoÊci w zakresie procesu u˝yt-
kowania leków w szpitalu w celu wykrywa-
nia b∏´dów i identyfikacji obszarów wyma-
gajàcych poprawy.

5.3.
Farmaceuci szpitalni powinni zapew-

niaç szpitalny przeglàd leków i procesów
ich u˝ytkowania przy pomocy zewn´trz-
nych akredytowanych programów oceny ja-
koÊci i dzia∏aç na rzecz poprawy jakoÊci
i bezpieczeƒstwa tych procesów.

5.4.
Farmaceuci szpitalni powinni zapewniç

raportowanie niepo˝àdanych dzia∏aƒ leków
i b∏´dów lekowych do narodowego lub re-
gionalnego programu ndl lub programów
bezpieczeƒstwa stosowania leków dla pa-
cjentów.

5.5.
Farmaceuci szpitalni powinni zapewniç

zmniejszenie ryzyka b∏´dów lekowych po-
przez propagowanie podejÊcia opartego na
dowodach, w tym propagowanie progra-
mów komputerowych wspomagajàcych po-
dejmowanie decyzji.
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5.6.
Farmaceuci szpitalni powinni identyfiko-

waç leki o wysokim ryzyku i zapewniç, ˝e
odpowiednie procedury minimalizujàce ry-
zyko zosta∏y wdro˝one przy procesach za-
kupów, przepisywania, przygotowywania,
dyspensowania oraz podawania i monitoro-
wania tych leków.

5.7.
Farmaceuci szpitalni powinni zapewniç

opracowanie takiego systemu przy proce-
sie podawania leków, aby kroki poÊrednie
mi´dzy oryginalnym zleceniem na leki,
a ich podaniem, czyli kopiowanie lub prze-
pisywanie zlecenia, by∏y wyeliminowane.

5.8.
Farmaceuci szpitalni powinni zapewniç

w∏aÊciwe rejestrowanie w dokumentacji pa-
cjenta wszelkich alergii i innych wa˝nych
informacji zwiàzanych ze stosowaniem le-
ków. Ta informacja musi byç dost´pna
i oceniana przed przepisaniem oraz poda-
niem leków.

5.9.
Farmaceuta szpitalny musi zapewniç,

˝e informacja potrzebna do bezpiecznego
u˝ytkowania leków, w tym ich przygotowa-
nia i podania, jest dost´pna w miejscu opie-
ki nad pacjentem.

5.10
Farmaceuta szpitalny musi zapewniç,

˝e leki przechowywane na terenie szpitala
sà zapakowane i oznaczone w taki sposób,
aby zapewniç ich identyfikacj´, utrzymaç
jednorodnoÊç bezpoÊrednio przed poda-
niem oraz umo˝liwiç ich poprawne poda-
nie.

5.11.
Farmaceuta szpitalny powinien wspie-

raç i wdra˝aç systemy, które pozwalajà na
identyfikowalnoÊç wszystkich leków dys-
pensowanych przez aptek´.

Sekcja 6: 
Edukacja i badania

6.1.
Kszta∏cenie przeddyplomowe na stu-

diach farmaceutycznych powinno uwzgl´d-
niaç nabycie doÊwiadczenia z zakresu
praktyki farmacji szpitalnej. Rola wszyst-
kich specjalistów opieki zdrowotnej, w tym
farmaceutów szpitalnych, powinna byç za-
warta w szkoleniu innych specjalistów.

6.2. 
Wszystkie osoby zaanga˝owane w pro-

ces u˝ytkowania leków, muszà umieç
przedstawiç swoje kompetencje. Farma-
ceuci szpitalni powinni uczestniczyç w pra-
cach zespo∏ów na szczeblu europejskim,
majàcych na celu rozwój kompetencji far-
maceuty szpitalnego, i zapewniaç w ten
sposób spe∏nienie standardów najlepszej
praktyki szpitalnej.

6.3.
Europejska wspó∏praca na rzecz edu-

kacji podyplomowej i szkoleƒ wraz z ocenà
indywidualnych kompetencji jest kluczo-
wym elementem strategii rozwoju farmacji
szpitalnej. Dodatkowo farmaceuci szpitalni
powinni anga˝owaç si´ w odpowiednie pro-
gramy edukacyjne na wszystkich etapach
swojej kariery zawodowej.

6.4.
Farmaceuci szpitalni powinni anga˝o-

waç si´ w badania i ich publikacj´, zw∏asz-
cza je˝eli chodzi o tematy zwiàzane z far-
macjà szpitalnà. Metody badawcze powin-
ny byç cz´Êcià szkoleƒ przed i podyplomo-
wych dla farmaceutów szpitalnych.

6.5.
Farmaceuci szpitalni powinni aktywnie

uczestniczyç w prowadzeniu badaƒ klinicz-
nych leków.

T∏umaczenie i opracowanie 
mgr farm. 

Ewa Zygad∏o-Kozaczuk 
Centrum Informacji o Leku 

www.leki-informacie.pl

Tekst ukaza∏ si´ 
w Farmakoekonomice szpitalnej, 

nr 28/2014, 
Jesieƒ 2014
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SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI 
BIELSKO-BIA¸A 2014

W dniach 5-8 czerwca 2014 r. odby∏o
si´ kolejne XXIII Sympozjum Historii Far-
macji. Tegoroczne spotkanie mia∏o miejsce
w Bielsku Bia∏ej stolicy Podbeskidzia, uro-
kliwym mieÊcie le˝àcym u stóp Beskidu
Ma∏ego i Âlàskiego nad rzekà Bia∏à. Uro-
czystego otwarcia Sympozjum dokona∏a
przewodniczàca Zespo∏u Sekcji Historii
Farmacji mgr farm. Lidia Czy˝. Uczestni-
ków Sympozjum powita∏a w imieniu Komi-
tetu Organizacyjnego przewodniczàca dr n.
farm. Barbara Uniejewska oraz prezes
Okr´gowej Rady Aptekarskiej Beskidzkiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Ka-
zimierz Kowalczyk, który zaprosi∏ uczestni-
ków do odwiedzenia siedziby Izby. Prze-
wodnim tematem Sympozjum by∏ „Lek na-
turalny – inspiracje farmaceutyczne”. 

Do wyg∏oszenia wybrano 28 referatów
wÊród nich by∏ referat naszej kole˝anki Pa-
ni magister Janiny Murawskiej pt. „Aspiryna
– reklama w prasie z roku 1932”. Wszystkie
wyg∏oszone referaty by∏y niezwykle intere-
sujàce, ka˝dy w swoim rodzaju. Niektóre
z nich by∏y mi bli˝sze, przedstawia∏y histo-
ri´ aptek i aptekarzy, wymieni´ tu referaty:
„Historia aptek w Milówce do roku 1951”
oraz „Niezwyk∏y receptariusz i nie tylko mgr
Tadeusza Wyczesanego – Opolskiego Ap-
tekarza”. Wiele uciechy sprawi∏ nam referat
„Rekonstrukcje historyczne inspirowane
dawnym lekami” magistra Jerzego Wali-
szewskiego poniewa˝ mogliÊmy popróbo-
waç teriak (driakew) i powàchaç ocet sied-
miu z∏odziei. Rekonstrukcj´ dawnych i za-
pomnianych medykamentów naturalnych
(teriak, ocet siedmiu z∏odziei, marcepan,
pasta królewska) Pan magister wraz z ˝onà
farmaceutkà wykonali publicznie – na
oczach uczestników festynów plenerowych
w swoim mieÊcie Stargardzie a uczestni-
kom Sympozjum do spróbowania dostar-
czyli. G∏´boko w pami´ç zapad∏ mi referat
„Inspiracje farmaceutyczne w twórczoÊci

Krzysztofa Kmiecia”. Przedstawiono film
dokument – wywiad z Krzysztofem Kmie-
ciem z 2009 roku o jego twórczoÊci. Twór-
czoÊç Krzysztofa Kmiecia to nie tylko po-
wszechnie znane i podziwiane ekslibrisy.
Równolegle projektowa∏ znaczki rajdowe,
stemple okolicznoÊciowe, plakaty. Jego
znaczki sà symbolem Rajdów Farmacji
w latach 1969 – 2010, nawiàzywa∏y do leku
roÊlinnego i regionów Polski. Ostatnia sesja
Sympozjum odby∏a si´ w WiÊle w maleƒkim
muzeum aptekarstwa na Kleszczonce
gdzie goÊci∏ nas senior Rodu Ciencia∏ów
Pan Jerzy. Sesjom naukowym towarzyszy-
∏a wystawa obrazów Pani Doroty Krystyny
Pastok – Chomickiej aptekarza szpitalnego
z Ko∏obrzegu. Organizatorzy zadbali, aby-
Êmy poznali najwa˝niejsze zabytki Bielska
Bia∏ej a wi´c kamieniczki Starego Rynku –
w jednej z nich usytuowana jest apteka
„Pod Jeleniem”, która zachowa∏a wystrój
sprzed blisko 200 lat, zamek Ksià˝àt Su∏-
kowskich, katedr´ Âw. Miko∏aja, neorene-
sansowy Ratusz i secesyjnà kamienic´
Pod ˚abami. PojechaliÊmy równie˝ na gór´
˚ar (761 m.n.pm.), na szczycie której. znaj-
duje si´ zbiornik wodny elektrowni szczyto-
wo-pompowej (jedyna w kraju elektrownia
podziemna). Ze szczytu góry rozciàga si´
przepi´kna panorama na Jezioro ˚ywieckie
i pasma górskie. OÊrodek wypoczynkowy
Beskidy Park, w którym odbywa∏y si´ obra-
dy usytuowany jest u podnó˝a dwóch
szczytów Szyndzielni i D´bowca, wkompo-
nowany w malowniczà Êcian´ zieleni, mi´li-
Êmy wi´c doskona∏e warunki na chwile od-
poczynku i oddech górskim powietrzem.
Uczestnicy z naszej Izby wyra˝ajà ogrom-
ne s∏owa uznania i podzi´kowania kole˝an-
kom z Bielska Bia∏ej za wspania∏à organi-
zacj´ Sympozjum.

Po zakoƒczeniu Sympozjum skorzysta-
∏am z zaproszenia Pana Prezesa Okr´gowej
Rady Aptekarskiej i odwiedzi∏am siedzib´
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Izby, która mieÊci si´ w zabytkowej kamieni-
cy na pierwszym pi´trze. Jest to historyczne
miejsce poniewa˝ w∏aÊnie na pierwszym pi´-
trze tej kamienicy mieszka∏ genera∏ brygady
Józef Kustroƒ dowódca 21 Dywizji Piechoty
Górskiej, która od 1 wrzeÊnia 1939 r. uczest-
niczy∏a w ci´˝kich walkach z przewa˝ajàcy-
mi si∏ami niemieckimi. Genera∏ Kustroƒ zgi-
nà∏ na polu walki 16 wrzeÊnia 1939 r. By∏am

niezwykle sympatycznie przyj´ta w Izbie
a na pamiàtk´ wizyty otrzyma∏am obraz
przedstawiajàcy kamienic´, w której mieÊci
si´ Beskidzka OIA. 

Dzi´kujemy bardzo za ten podarunek.
Obraz mo˝na zobaczyç w siedzibie naszej
Izby. 

Danuta Harbaszewska

Magiczne leki z historycznej apteki cz. VI
Po raz kolejny wi´kszoÊç z nas ma wra-

˝enie, ˝e czas lata przeminà∏ w mgnieniu
oka, zaÊ przed nami wiele miesi´cy desz-
czu i zimna, w czasie których ponownie b´-
dziemy z ut´sknieniem wyczekiwaç powro-
tu ciep∏ych dni, spacerów po lesie i wdy-
chania zapachu polnych kwiatów... Lecz
nie tylko my lubimy rozkoszowaç si´ wonià
chabrów, czerwonej koniczyny czy mniszka
lekarskiego; pewne pracowite owady cenià
te (i nie tylko te) kwiaty o wiele bardziej ni˝
my. Mowa tutaj o pszczo∏ach, które dzi´ki
swej pracowitoÊci dajà nam na zimowe wie-
czory promienie letniego s∏oƒca zamkni´te
w s∏oiku ze z∏otym miodem.

Miód znany by∏ od zawsze. Pojawia∏ si´
ju˝ na skalnych malowid∏ach, sprzed 10-15
tyÊ. lat, gdzie to uwieczniony zosta∏ jego
zbiór. Jednak przez wiele stuleci ludzie nie
potrafili wyjaÊniç jak pojawia si´, znajdywa-
ny przez nich np. w pniach drzew czy roz-
padlinach skalnych, miód. Wierzono, ˝e
jest on darem bogów, którzy sami go spo-
˝ywajàc wzbogacajà si´ w si∏´ i màdroÊç.
Z biegiem czasu zacz´to poznawaç w∏aÊci-
woÊci zbieranej „z∏otej cieczy” i metodà
prób i b∏´dów odkryto jej „magiczne dzia∏a-
nia”, które znamy i wykorzystujemy po
dzieƒ dzisiejszy. Zanim to jednak nastàpi∏o
w historii wykorzystania miodu by∏o kilka
niezwykle interesujàcych, lecz zapomnia-
nych wàtków. 

Zacznijmy wi´c mo˝e od Rzymian.
Podkradanie miodu dzikim pszczo∏om
zwiàzane by∏o z wielkim niebezpieczeƒ-
stwem, nie mniej jednak wielu by∏o Êmia∏-

ków zbierajàcych ten cudowny wytwór.
Spo˝ycie miodu, szczególnie w okresie
wojny (czyli przez wi´kszoÊç okresu trwa-
nia paƒstwa rzymskiego), dane by∏o w∏ad-
com i przede wszystkim wojownikom, któ-
rzy po jego spo˝yciu nabierali czàstk´ bo-
skiej si∏y i màdroÊci. Z czasem miód sta∏ si´
tam bardziej popularny, lecz jego magiczne
w∏aÊciwoÊci nie s∏ab∏y. Nadal by∏ on czymÊ
wyjàtkowym, na co zas∏ugiwali nieliczni,
jednak z braku mo˝liwoÊci obdarowywania
nim w czystej postaci (na co zas∏ugiwali tyl-
ko bogowie); zacz´to wypiekaç miodowe
ciasteczka, którymi nagradzano np. zwy-
ci´zców igrzysk. Miód uznawany by∏ te˝ za
symbol nieÊmiertelnoÊci (wszak pochodzi∏
od bogów, a to by∏a jedna z ich domen),
dlatego te˝ staro˝ytni Rzymianie pijali miód
w dwóch wyjàtkowych dla nich dniach: dniu
nastania nowego roku oraz w dniu czczenia
zmar∏ych, gdzie wraz z mlekiem, miód spo-
˝ywany by∏ przy ich grobach. Grecy nato-
miast umieszczali miód w mogi∏ach wraz
z cia∏ami zmar∏ych, co mia∏o im zapewniç
wieczne ˝ycie. Piekli oni równie˝ „kyekon”
– potraw´ z màki j´czmiennej, pokrojonego
sera i miodu, która posiada∏a moc dawania
si∏y, zaÊ ro˝ki z miodu i màki w kszta∏cie
ksi´˝yca sk∏adano w ofierze bogini Arte-
mis-Selene. Jednak w obdarowywaniu bo-
gów miodem zdecydowanym rekordzistà
by∏ Ramzes III – król Egiptu, który za wku-
pienie si´ w ∏aski boga Hapi – bóstwa Nilu,
utopi∏ w nurcie rzeki ok. 15 ton miodu. 

Zastosowanie miodu jako Êrodka lecz-
niczego obserwujemy ju˝ na egipskich ma-
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lowid∏ach szacowanych na ok.1530
r.p.n.e., gdzie znajdujemy przepisy na ma-
Êci z miodu oraz na specyfiki w leczeniu
schorzeƒ przewodu pokarmowego, nerek
i zaparç. Nie zapominajmy równie˝ o Hipo-
kratesie (460-377 r.p.n.e), który podawa∏

chorym miód w przypadku goràczki,
a owrzodzenia i trudno gojàce si´ rany
ok∏ada∏ plastrami miodu. Miód obecny by∏
we wszystkich kulturach i religiach. Dla ˚y-
dów (obok mleka) by∏ symbolem wyzwole-
nia i ziemi obiecanej, natomiast w II wieku
chrzeÊcijaƒstwa odnotowano zwyczaj ob-
darowywania nowo ochrzczonych miodem,
a obrz´d ten przetrwa∏ przez wiele stuleci.

Jednak nie zawsze miód by∏ b∏ogos∏a-
wieƒstwem. Jak w wi´kszoÊci, tak i w jego
jak˝e bogatej rodzinie (wszak mamy wiele
gatunków miodów nektarowych, spadzio-
wych oraz mieszanych) równie˝ wyst´puje
czarna owca. Mam tu na myÊli mel maeno-
menon – ró˝anecznikowy miód szaleƒców.
Historycy dopatrujà si´ pierwszych wzmia-
nek o tym fenomenie ju˝ w staro˝ytnych
opisach Pytii – delfickiej kap∏anki pe∏niàcej
rol´ wyroczni. Niektóre êród∏a podajà
o transie w jaki wpada∏a ona po spo˝yciu
„˝ó∏tego miodu”, w czasie którego wypo-
wiada∏a przepowiednie. Sugeruje si´, ze
miód ten jest tym samym, o którym wspo-
mina Homer w jednym ze swych dzie∏. To
w∏aÊnie dzi´ki niemu trzy siostry spod
szczytu Parnasu wpada∏y w trans prawdo-
mównoÊci i wieszczenia. Zacz´to dociekli-
wie szukaç powiàzania mi´dzy zapisami,
miodem, a owym transem, w który mia∏

wprowadzaç (takie substancje chyba nigdy
nie stracà na wartoÊci). Dope∏nieniem by∏o
kolejne niewyt∏umaczalne wówczas zaj-
Êcie: w V-IV w.p.n.e. w okolicach Trape-
zuntu nad Morzem Czarnym zaobserwo-
wano masowy wzrost dziwnych objawów:
drgawki, wymioty, biegunka, potliwoÊç,
os∏abienie z utratà przytomnoÊci czy Êlino-
tok stawa∏y si´ niczym epidemia u miejsco-
wej ludnoÊci. Jednak (co dziwne w tamtych
czasach) zgon nast´powa∏ bardzo rzadko.
Zaobserwowano, i˝ objawy te nast´powa∏y

po spo˝yciu patoki (nieskrystalizowanego
miodu)  opisanego przez Pliniusza jako
„miód ob∏´du” (mel maenomenon), gdy˝
po spo˝yciu go zaobserwowano równie˝
wyst´powanie omamów, a tak˝e niekon-
trolowanych ruchów i wypowiedzi bez sk∏a-
du.  Pochodzenie tego tajemniczego mio-
du zacz´to kojarzyç z zatruciami zwierzàt
powracajàcych z pastwisk, w wyniku czego
uwa˝ano, ˝e miód ten wytwarzany jest
z nektaru krzewu aegolethron (co dos∏ow-
nie znaczy kozimord) rosnàcego w pobli˝u
wypasu. Na kartach historii spotykamy si´
jeszcze z dwoma przypadkami, w których
to, równie˝ w pobli˝u Trapezuntu, masowo
dosz∏o do zatrucia „diabelskim miodem”
By∏y to zatrucia wojsk –Armii Dzisi´ciu Ty-
si´cy – 400 r.p.n.e; oraz Armii Pompejusza
w 67 r.p.n.e. O ile w pierwszym przypadku
zatrucie by∏o wynikiem ∏apczywoÊci ˝o∏nie-
rzy, którzy napotkali wype∏nione miodem
barcie, o tyle w drugim przypadku mamy
Êwiadome dzia∏anie wojsk wroga – króla
Pontu Mitrydatesa VI, które to (wed∏ug opi-
su Strabona) wy∏o˝y∏o na trasie przemar-
szu armii przeciwnika miski z miodem.
Skuszeni z∏ocistym miodem ˝o∏nierze
Pompejusza s∏abli z godziny na godzin´,
co wykorzysta∏a armia Pontu rozbijajàc ich
w puch (czy mo˝emy to uznaç za u˝ycie
broni biologiczno-chemicznej?).

Wspomniane wy˝ej wydarzenia sta∏y
si´ tematem wielu dociekaƒ i spekulacji.
Relacje bywa∏y niespójne (wed∏ug jednych
miód by∏ z∏oty, wg innych mieni∏ si´ czer-
wienià), jednak objawy opisywano w ten
sam sposób. Zacz´to poszukiwania roÊli-
ny, której nektar posiada∏ tak fenomenalne
w∏aÊciwoÊci. Oprócz wspomnianego wcze-
Êniej krzewu aegolethron brano równie˝
pod uwag´ licznie wyst´pujàcy w tamtym
regionie krzew rhododendri. Krzewy te
uto˝samiane by∏y z ró˝anecznikiem pontyj-
skiem bàdê ˝ó∏tym oraz z oleandrem po-
spolitym. Przez wiele stuleci spekulacjà nie
by∏o koƒca. Dopiero nie tak dawno temu
powiàzano ówczesne wydarzenia z wyst´-
pujàcymi w obecnych czasach zatruciami
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na terenie Turcji miodem, wytwarzanym
z nektaru roÊlin z rodziny wrzosowatych,
w tym z ww. obu gatunków ró˝anecznika.
Wszystkie objawy, które mo˝na by∏o zaob-
serwowaç go∏ym okiem by∏y to˝same z tymi
sprzed kilkuset lat. Dzi´ki rozwojowi nauki
za pomocà badaƒ ECG wykazano u zatru-
tych osób blok przedsionkowo-komorowy
oraz trzepotanie przedsionków z wolnà od-
powiedzià komorowà. Zatrucie grajanotok-
synà (bo to za jej sprawà obserwowano wy-
˝ej wspomniane dolegliwoÊci), w wi´kszo-
Êci przypadków ust´puje w przeciàgu 24h. 

Jednak niech ta ciemna karta na temat
miodu nie przyçmi jego jak˝e niewàtpliwie
wielu zalet. Wszak miód by∏, jest i b´dzie
kojarzony z dobrobytem. Âwiadczy o tym
choçby sformu∏owanie „miesiàc miodowy”:
powsta∏e wiele lat temu w Skandynawii
i oznaczajàce dos∏ownie 30-dniowe wese-
le, na którym tylko nieliczni mogli ugoÊciç
weselników pitnym miodem (rodzaj alkoho-
lowego „napitku” na bazie miodu, ale o tym
innym razem...), obecnie oznacza coÊ nie-
osiàgalnego, na co w dzisiejszym p´dzie
ma∏o kto mo˝e sobie pozwoliç.

I choç tak jak wspomnia∏am na bazie
miodu, wytwarzanych jest wiele napojów,
to same pszczo∏y nie tolerujà zapachu alko-
holu. Przez wiele lat wi´c, jak opisuje
Oskar Kolberg, te szlachetne stworzenia
przyczynia∏y si´ do wielu Êlubów, jak te˝
i odrzucenia zalotników. „W Poznaƒskiem”
bardzo d∏ugo utrzymywa∏ si´ zwyczaj za-
bierania narzeczonego w Dzieƒ Bo˝y (nie-
dziela) pod lip´, na której znajdowa∏ si´ rój
dzikich pszczó∏. JeÊli zachowywa∏ si´ on
spokojnie, dziewczyna mia∏a wypowiedzieç
zdanie: „Ciebie bior´ boÊ wierny i trzeêwy”.
ZaÊ w nast´pnym tygodniu, to ona sama
by∏a wystawiana na takà prób´. Magiczne
w∏aÊciwoÊci posiada∏ tak˝e wywar z drze-
wa, na którym jako pierwszym w danym ro-
ku osiedli∏ si´ rój pszczó∏. U˝ywany do my-
cia w∏osów s∏u˝y∏ jago magnes na m´˝-
czyzn.

Obecnie miód znajduje zastosowanie
w wielu dziedzinach ˝ycia: w lecznictwie,

kosmetyce, a przede wszystkim w gastro-
nomii. Jego z∏oty kolor przypomina nam
s∏oneczne dni, zaÊ s∏odki smak dodaje
energii w oczekiwaniu na kolejny letni pora-
nek, za bagatela niespe∏na rok... Przypomi-
na nam tak˝e o pracy jakà tak ma∏e stwo-
rzenia potrafià wykonaç wspólnymi si∏ami
i mo˝e w∏aÊnie to, dla nas farmaceutów,
powinno byç znakiem jak wiele mo˝na ra-
zem zdzia∏aç.... 

E. Baƒkowska

Bibliografia:
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HISTORIA I HISTORYJKA
W tym roku obchodziliÊmy setnà roczni-

c´ wybuchu pierwszej wojny Êwiatowej, któ-
ra zburzy∏a istniejàcy dotàd Êwiat, poch∏o-
n´∏a miliony ofiar i stworzy∏a warunki do od-
zyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci po
123 latach porozbiorowej niewoli.

By∏o to mo˝liwe dzi´ki olbrzymiemu wy-
si∏kowi Polaków pod przywództwem Józefa
Pi∏sudskiego.

Klasa maturzystów Liceum Ogólno-
kszta∏càcego w Sokó∏ce do grona których
nale˝´ spotyka si´ na corocznych zjazdach
od 1998 roku. W tym roku odby∏ si´ 17-ty
zjazd w Piszu. Poniewa˝ dowiedzia∏am si´
z prasy, ˝e w Sokó∏ce ma powstaç muzeum
represji komunistycznych w dawnej siedzi-
bie Urz´du Bezpieczeƒstwa w Sokó∏ce po-
stanowi∏am nagraç nasze wspomnienia,
wtedy uczniów Liceum dotyczàce dzia∏alno-

Êci tej z∏owrogiej instytucji. Na zjeêdzie po-
wia∏o historià i nasz kolega Jurek ¸ukasze-
wicz opowiedzia∏ o znalezionym na strychu
domu budowanego przez jego dziadka li-
stu, który napisa∏a w listopadzie 1918 roku
do rodziców jego ciocia wówczas 14-letnia
uczennica Gimnazjum w Bia∏ymstoku Ma-
nia Wierzbicka. Na mojà proÊb´ przys∏a∏ mi
jego kserokopi´. List informuje rodzin´
mieszkajàcà na obrze˝ach Puszczy Augu-
stowskiej o odzyskaniu przez Polsk´ nie-
podleg∏oÊci i o tym co si´ dzieje w Bia∏ym-
stoku. 

Jest pi´knym dokumentem tamtych
czasów, wi´c przytocz´ go w ca∏oÊci za-
chowujàc wiernie tekst ∏àcznie z b∏´dami
ortograficznymi. Pomijam jedynie fragment
koƒcowy dotyczàcy spraw rodzinnych. Oto
jego treÊç: 
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„Kochani domowi.

Posy∏am Wam bardzo wielkà nowin´
o powstaniu naszej Ojczyzny Polskiej
12-go listopada pozosta∏a oddana pod
nasz ˝àd Polska zupe∏nie wolna. We
wtorek rano na modlitwie by∏a zapalona
elektrycznoÊç i derektor nam powiedzia∏

˝e mamy od dziÊ swój kraj wolny tj. Pol-
sk´. Jeszcze wi´cej mówi∏, potem kaza∏

krzyknàç Wszystkim razem „Niech ˝yje
Polska. ÂpiewaliÊmy pieÊƒ „Bo˝e coÊ
Polsk´ „. Wojska w Bia∏ymstoku jest bar-
dzo ma∏o, a wi´c z tego powodu klasa V,
VI-VII, VIII m´ska postanowione na stra˝
obywatelskà. Polacy zaj´li wsz´dzie
stra˝ obywatelskà na stacyii ko∏o maga-
zynów zbo˝owych a nawet kilku wys∏ano
do Czarnej Wsi. Wszyscy polscy ucznio-
wie zostali uzbrojeni w broƒ, którà niem-
cy ofiarowali. Ale 14-go listopada Niem-
cy zabrali broƒ dlatego, ˝e jeszcze na
pewno b´dà dwa tygodnie tutaj dopóki
przyjdzie wojsko Niemieckie z Ukrainy
i z Rosji. Jeszcze jest ko∏o 40 tysi´cy
wojska. To wojsko b´dzie przechodziç
przez Bia∏ystok dlatego wsz´dzie Polacy
zamkn´li granice, a tylko mo˝na prze-
chodziç przez Bia∏ystok. Do legionów za-
pisuje si´ bardzo wiele ch∏opców ze wsi.
Nasz sokólski powiat te˝ przy∏àczony do
Polski. U nas robili sk∏adk´ na wojsko
polskie, ja da∏am 8 marek dawali niektó-
re po 10-12-20 marek. Podobno ˝ydzi
chcà podnieÊç rewolucj´. Zdaje si´, ˝e
we czwartek Niemcy znaleêli na Lipowej
ulicy sk∏ad ˝ydowskiej broni wi´c zabrali
broƒ i ˚ydów aresztowali. ˚ydzi chcà
podnieÊç rewolucj´, ale to g∏upota, bo
w razie czego to ˝ydzi b´dà pobici przez
wojsko polskie. Niemcy obiecujà jak b´-
dà odchodziç to zostawià broƒ, koni
i wszystko nienaruszone. Niemcy chcà
czem pr´dzej wyjÊç (…)

Z szacunkiem 
Wasza córka Mania“

Mania Wierzbicka (w Êrodku) 
z rodzicami i siostrami.

* * *
Moje pokolenie koƒczàc szko∏´ Êred-

nià w czasach najsilniejszego stalinow-
skiego terroru by∏o pozbawione wiedzy
o historii tego okresu, tote˝ ka˝da infor-
macja o nim wydaje si´ szczególnie cen-
na a ten list pisany przez czternastolet-
nià Mani´ urzeka patriotyzmem i dojrza-
∏oÊcià.

M. Aleksandrowicz 
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100 NAJBOGATSZYCH POLAKÓW

100 NAJWI¢KSZYCH FIRM W POLSCE

W edycji 2014 czasopisma FORBES
znajdziemy list´ 100 najbogatszych pola-
ków. Podobnie jak w ubieg∏ym roku inte-
resujà nas osoby z bran˝y FARMACEU-
TYCZNEJ. 

Na miejscu 7 tej listy jest Jerzy Sta-
rak i Anna Woêniak-Starak ( w 2013 roku
zajmowali miejsce 6 ) . Majàtek wycenio-
no na 3050 mln. PLN. Jerzy Starak w∏a-
Êciciel Polpharmy, czyli najwi´kszej pol-
skiej firmy farmaceutycznej. Co 20 ta-
bletka sprzedawana w naszym kraju da-
je zarobek Starakowi i jego rodzinie.
Przed dwoma laty miliarder kupi∏ War-
szawskà Polf´. Teraz jej fabryk´ przeno-
si do O˝arowa, a na dzia∏ce blisko cen-
trum b´dzie stawiaç zapewne biurowce.
Poza tym nale˝à do niego fabryka Zak∏a-
dy T∏uszczowe Kruszwica, Herbapol Lu-
blin oraz restauracja Belvedere w ¸a-
zienkach.

Miejsce 15 zajmujà,(podobnie jak
w 2013r.): Maciej i Ma∏gorzata Adamkie-
wiczowie. WartoÊç ich majàtku wycenia-

na jest na 1250 mln. PLN.(w porównaniu
z ubieg∏ym rokiem jest to wzrost o 13,6
proc.). 

Miejsce 30 na liÊcie najbogatszych
w tym roku zajmujà: Zyta i Andrzej Ol-
szewscy , których majàtek wynosi 680
mln. PLN i zwi´kszy∏ si´ o 70 proc.
(w 2013 r. zajmowali miejsce 59).

Miejsce 38 zajmuje Wies∏awa i Kazi-
mierz Herba (awansowali z miejsca 85
jakie zajmowali w 2013 r.) Majàtek ich
szacowany jest w tym roku na wartoÊç
535 mln. PLN.

Miejsce 47 ( w 2013 r. by∏o to miejsce
56 ) zajmuje Irena Eris i Henryk Orfinger
(bran˝a kosmetyczna) z majàtkiem 500
mln. PLN zwi´kszonym o 16,3 proc.
w porównaniu do ubieg∏ego roku.

Miejsce 74 (podobnie jak w 2013r)
zajmuje Zenon Ziaja z rodzinà (farmacja
i bran˝a kosmetyczna) z majàtkiem
w wysokoÊci 340 mln. PLN, który zosta∏

zwi´kszony w tym roku o 3 proc. 
wybra∏a J. Murawska 

W edycji 2014 FORBES w rankingu
100 najwi´kszych firm w Polsce, znajdu-
jemy firmy zwiàzane z farmacjà:

Na miejscu 31 w 2014 roku (w ubie-
g∏ym roku by∏o to miejsce 33) wymienio-
ny jest PELION; przychody 7302 mln.
PLN (wzrost o 9,2 proc.), zysk 101 mln.
PLN, aktywa 2733 mln. PLN  zatrudnie-
nie 7,1 tys. osób (spadek o 3,6 proc.).

Na miejscu 40 NEUCA (miejsce to sa-
mo jak w roku ubieg∏ym); przychody   5795
mln. (wzrost o 1,9 proc.), zysk 85 mln.
PLN (wzrost o 31,3 proc.), aktywa 1918
mln. PLN (wzrost o 2,5 proc.), zatrudnienie
3,5 tys. osób (spadek o 5,2 proc.)

Na miejscu 48 FARMACOL ( w 2013
r. by∏o to miejsce 46 ); przychody 5 206

mln. PLN (wzrost o 7,2 proc.) , zysk 126
mln. PLN (wzrost o 9,4 proc.), aktywa 2
178 mln. PLN (wzrost o 12,6 proc.), nie
podano wielkoÊci zatrudnienia.

Na miejscu 52 GlaxoSmithKline (
w 2013 r. by∏o to 51 miejsce); przychody
4 822 mln.PLN (wzrost o 7,2 proc.), zy-
sku nie podano, aktywa 2 223 mln. PLN
(wzrost o 8,9 proc.), zatrudnienie 1,5 tys
osób( spadek o 4,3 proc.)

Na miejscu 75 CIECH (w 2013 r. by∏o
to miejsce 53); przychody 3 501 mln.
PLN,( spadek 20 proc.),zysk 40 mln.
PLN , aktywa 3 211 mln. PLN (spadek
13,9 proc.) , zatrudnienie 3,9 tys. osób
(spadek o 29,7 proc.) 

wybra∏a J.Murawska
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„Reklama leku 
mo˝e wprowadzaç w b∏àd”

(„Gazeta Prawna dn. 22 wrzeÊnia 2014r.)

„G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny
zabroni∏ wyÊwietlania telewizyjnej rekla-
my IBUPROMU MAX SPRINT. Uzna∏ bo-
wiem, ˝e has∏o „Nawet tak ostry ból ple-
ców nie zaprzepaÊci twoich planów„
wprowadza w b∏àd. W dokumentacji tego
leku mowa jest bowiem o zastosowaniu
przy bólach o nasileniu s∏abym do umiar-
kowanego, a wi´c nie o bólu ostrym.

Zastrze˝enia GIF wzbudzi∏o tak˝e in-
ne has∏o: „Weê najsilniejszy i najszybszy
Ibuprom Max Sprint” Jego zdaniem mo-
g∏o ono sugerowaç odbiorcom, ˝e Ibu-
prom dzia∏a najszybciej i jest najsilniej-
szym lekiem. Podobnie jak pierwsze sfor-
mowanie mia∏o to naruszaç art.53 ust.1
ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U.
z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.)”

wybra∏a: 
J. Murawska

DOPING NA WYÂCIGACH KONNYCH
W Dz. U Nr. 128

poz.1463 w Rozporzàdze-
niu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia
15.10.2001 zmieniajàce
rozporzàdzenie w sprawie
ustalenia regulaminu wy-
Êcigów konnych wprowa-
dzono zmiany nast´pujà-
ce: (Dz. U. Nr. 90
poz.1006 z dn. 23.08.2001
ze zm.) 

„ w par.72 ust.2 otrzy-
muje brzmienie:
2. Kontrola antydopingowa
polega na pobraniu krwi,
wydaliny lub wydzieliny
z organizmu jeêdêca lub
konia oraz na przeprowa-
dzeniu badaƒ laboratoryj-
nych próbek pobranego
materia∏u w laboratoriach
wskazanych przez Preze-
sa”

„par 78. 1. Niedozwolo-
nymi Êrodkami dopingujà-
cymi dla jeêdêców (powo-

˝àcych) sà uznane za do-
pingowe, na podstawie
przepisów o kulturze fi-
zycznej, Êrodki farmakolo-
giczne zaliczane do klas:
1.) Êrodki pobudzajàce
(stymulanty)
2.) narkotyczne Êrodki
przeciwbólowe (narkotyki)
3. ) Êrodki anaboliczne
(anaboliki)
a) steroidy anaboliczne –
androgenne

b) beta – 2 adrenomimety-
ki (beta – 2 agoniÊci)
4.) Êrodki moczop´dne
(diuretyki)
5.) hormony peptydowe
i glikoproteinowe oraz po-
krewne
2. Wykaz niedozwolonych
Êrodków dopingujàcych
dla koni okreÊla za∏àcznik
Nr. 3 do rozporzàdzenia. 

wybra∏a: 
J.Murawska
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