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Braliśmy udział i współorganizowaliśmy:
•  Spotkania robocze z delegacją niemieckiej izby aptekarskiej 

ABDA w Davos i Berlinie (luty, maj),
•  Zgromadzenie Delegatów Grupy Farmaceutycznej Unii Eu-

ropejskiej PGUE w Lizbonie (czerwiec),
•  Sympozjum międzynarodowe „O roli samorządów aptekar-

skich…” w Warszawie (wrzesień),
•  Międzynarodowy Kongres Naukowo-Szkoleniowy Farma-

ceutów w Krakowie (październik).  

Wzięliśmy aktywny udział w 19 krajowych konferencjach:
- Koalicja Teraz Zdrowie                
- 3 x Farmacja

- Rynek Zdrowia                              
- Debaty o Zdrowiu
- Forum Ekonomiczne Aptekarzy    
- Dni Farmacji  
- Konferencje Naukowe PTFarm itp… 
Patronowaliśmy targom farmaceutycznym Torfarmu i dwa 
razy „Forum Medicamentum” Prospera.         
                                                          
•  Z inicjatywy NRA odbyło się 101 spotkań z delegacjami 

organizacji zawodowych i społecznych oraz osobami in-
dywidualnymi.

•  W następnych 116 spotkaniach członkowie władz samo-
rządu brali udział jako goście zaproszeni.

c.d
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INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
SPRAWOZDANIE PREZESA NRA ZA 2006 ROK

Rok 2006 charakteryzował się dużą częstotliwością oficjal-
nych spotkań z udziałem prezesa i wiceprezesów NRA. Od-
byliśmy łącznie ich ponad sto. Były to rozmowy z politykami  
w ministerstwie zdrowia, spotkania w klubach parlamentarnych, 

•  Wydano łącznie 50 Kurierów NIA z bieżącymi informa-
cjami, które stanowią szczegółową ilustrację wydarzeń 
2006 roku.

• Wydano 7+2 miesięczniki Aptekarz Polski.

Realizacja zadań w ramach dotacji z Ministerstwa Zdrowia:
• Prowadzenie rejestru ukaranych farmaceutów.
Założono 80 kart w tym: 
a)  wpis do rejestru - 40
b)  skreślenie z rejestru - 17
c)  zapytanie o karalność - 23 
•  Postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej pro-

wadzone przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej     - 40 spraw

•  Postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej pro-
wadzone przez Naczelny Sąd Aptekarski - 7 spraw

Pozyskano na roczną działalność ustawową: 
- z Ministerstwa Zdrowia na rejestr        66.800,-
- ze sponsoringu                     ponad    300.000,-
- z działalności gospodarczej      ok.    280.000,- 
- ze składek członkowskich       ok. 1.800.000,- 
W ciągu trzech lat odbudowano rezerwę finansową na or-
ganizację Krajowego Zjazdu Aptekarzy w kwocie  
                                                                        180.000,- 

Prezydia NRA 2006
•   Odbyło się 14 na 11 zaplanowanych posiedzeń Prezydiów NRA

-  Poruszono ponad 70 różnych problemów z 15 grup tema-
tycznych.

Naczelne Rady Aptekarskie 2006
• Odbyło się 6 na 5 zaplanowanych posiedzeń NRA.

-  Poruszono 75 różnych problemów z 15 grup tematycz-
nych.

-  Podjęto 46 uchwał 67 apeli, stanowisk i postanowień 
NRA.

Sekretariat 2006
•  Zanotowano ruch 1908 pism. 
Dla porównania:
- w roku 2005 było ich ponad 1600 
- w 2004   - 1720, 
- a w 2003  - 1079.
(Coraz częściej przychodzą zapytania pocztą elektroniczną  
i dla części odpowiedzi są udzielane poza ewidencją tą samą 
drogą.)
• W tym wychodzących pism 388 
Dla porównania:
- w roku 2005  - 365
- w 2004  - 378
- w 2003  - 249 

Ramowy plan zadań NRA na 2007 rok
•  Realizacja  strategii rozwoju samorządności aptekarskiej  

w Polsce przewidziana na lata 2006-7.
•  Pomoc udzielana członkom samorządu w zakresie nauki  

i wykonywania zadań w aptekach w ramach opieki farma-
ceutycznej.

•  Współpraca samorządu z uczelniami i towarzystwami na-
ukowymi oraz administracją państwową i izbami polskiego 
parlamentu. 

•  Przeprowadzenie działań na rzecz zmian w polskim prawie 
w zakresie:

-  przepisów dotyczących reklamy aptek i produktów lecz-
niczych,

- zapobiegania nieuczciwej konkurencji,
-  przepisów antykoncentracyjnych na rynku dystrybucji de-

talicznej produktów leczniczych,
-  zachowania praw nabytych i dziedziczenia aptek przez 

podmioty prowadzące działalność apteczną,
-  wprowadzenia stałych cen urzędowych na preparaty z list 

leków refundowanych.  
•  Przygotowanie systemu weryfikacji szkolenia ciągłego farma-

ceutów zarówno pod kątem tematycznym jak i punktowym.
• Prowadzenie działalności gospodarczej.
•  Dalsza budowa Aptekarskiego Banku Danych  – przygotowa-

nie kolejnych badań we współpracy z firmami monitorujący-
mi rynek apteczny jak i samodzielnie.

•  Ciąg dalszy unifikacji programów komputerowych oraz baz
danych okręgowych izb aptekarskich w celu prowadzenia 
spójnego rejestru aptekarzy i dokumentów prawa wykonywa-
nia zawodu farmaceutów.

•  Organizowanie egzaminów z języka polskiego dla obcokra-
jowców z krajów spoza UE ubiegających się o pracę w Pol-
sce.

•  Wspieranie oferty szkolenia ciągłego dla farmaceutów, w tym 
kursów zakończonych testem metodą nauki na odległość (e-
-learning).

•  Pomoc organizacyjna i informacyjna udzielana kandydatom 
chcącym podjąć pracę w zawodzie farmaceuty poza granica-
mi Polski.

•  Weryfikacja uprawnień i kwalifikacji zawodowych obcokra-
jowców z UE chcących podjąć pracę na terytorium Polski.

•  Przygotowanie i przeprowadzenie I Spotkania Farmaceutów 
Artystów i Twórców Amatorów „SFATA 2007”.

•  Przygotowanie i przeprowadzenie III Międzynarodowej Kon-
ferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów - KRAKÓW 
2007.

•  Ogólnopolskie obchody Dnia Aptekarza - Święta Kosmy  
i Damiana. 

•  Ogólnopolskie spotkanie kierowników hurtowni farmaceu-
tycznych.

• Ogólnopolskie spotkanie farmaceutów szpitalnych.
• Stały monitoring jakości pracy okręgowych izb aptekar-
skich. 

W marcu br. odbyła się uroczystość nadania samorządowi ap-
tekarskiemu sztandaru oraz obchody rocznicy wydania pierw-
szego numeru Aptekarza Polskiego – organu prasowego NIA. 

Andrzej Wróbel
Warszawa, 24 stycznia 2007 roku
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO 

W 2006 ROKU

Do Naczelnego Sądu Aptekarskiego w okresie sprawozdaw-
czym wpłynęło 15 spraw.
Na 4 sesjach Naczelny Sąd Aptekarski rozpatrzył 12 spraw. 
Posiedzenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego odbyły się w ter-
minach:
I   – 15.03.2006 r. 
II  – 19.09.2006 r. 
III – 15.11.2006 r. 
IV – 07.12.2006 r. 
W rozpatrywanych sprawach NSApt. wydał następujące posta-
nowienia lub orzeczenia:
-  w 6 przypadkach – przedłużono termin rozpatrywania sprawy 

(postępowanie wyjaśniające 4 OROZ i 2 NROZ)
-  w 1 przypadku – utrzymano w mocy postanowienie NROZ  

o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego 
-  w 2 przypadkach – utrzymano w mocy orzeczenie sądu I in-

stancji (kara upomnienia i zawieszenie prawa wykonywania 
zawodu na  okres 1 roku)

- w 2 przypadkach  – uniewinniono obwinionego 
-  w 1 przypadku – zmieniono orzeczenie sądu I instancji z kary 

nagany na karę upomnienia 
Odbyły się dwa szkolenia sędziów sądów aptekarskich:
I.  W dniach 18-19 października 2006 r. odbyło się szkolenie sę-

dziów Okręgowych i Naczelnego Sądu Aptekarskiego (szko-
lenie wspólne z rzecznikami).
Tematyka szkolenia obejmowała:
1.  Przypomnienie postępowania dowodowego przed sądem 

aptekarskim I instancji.
-  postępowanie dowodowe przed sądem aptekarskim II 

instancji 
- praktyczne wskazówki dla sądu 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
NACZELNEGO RZECZNIKA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ NIA
W ROKU 2006

Do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Naczelnej Izby Aptekarskiej w roku 2006 wpłynęło i zostało 
wysłanych ogółem 360 pism. 
W ramach swej działalności ustawowej Naczelny Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej rozpatrzył 44 sprawy (opa-
trzone symbolem sygn. akt).
-  37 spraw dotyczyło przedłużenia terminu rozpatrywania 

spraw przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej.

-  2 sprawy – NROZ rozpatrywał jako I instancja.

w sejmowej komisji zdrowia i indywidualne z poszczegól-
nymi posłami. Drugą grupę stanowiły spotkania eksperckie 
np. z przedstawicielami firmy Pharma Expert i IMS Poland, 
z którymi nasz samorząd współpracuje od wielu lat. Dzięki tej 
współpracy dysponujemy obecnie coraz bogatszą bazą danych 
opisujących rynek apteczny i szerzej - rynek farmaceutyczny. 
Odbywały się także spotkania z prezesami i przedstawicie-
lami wszystkich największych hurtowni farmaceutycznych  
w Polsce. 

W zakresie kontaktów z mediami była utrzymywana cią-
gła współpraca z pismami farmaceutycznymi i medycznymi,  
a w szczególności z redakcjami Gazety Farmaceutycznej, Cza-
sopisma Aptekarskiego, Rynku Zdrowia, Pulsu Medycyny. 
Udzielono dziesiątki wywiadów i opinii do czasopism, radia  
i telewizji.

W siedzibie Izby przyjęliśmy delegacje przedstawicieli 
samorządów oraz stowarzyszeń farmaceutycznych Portugalii, 
Niemiec i Litwy. W miesiącu wrześniu dwuletnie nasze stara-
nia zostały uwieńczone przygotowaniem i przeprowadzeniem 
w Warszawie europejskiego sympozjum na temat roli samorzą-
dów aptekarskich w zmieniających się na starym kontynencie 
systemach opieki zdrowotnej. Spotkanie to odbyło się pod pa-
tronatem Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGUE)  
i zostało zakończone przyjęciem deklaracji o roli samorządów 
aptekarskich. Jej ostatecznym adresatem są systemy opieki 
zdrowotnej europejskich państw, pacjenci i wszyscy obywa-
tele Europy. Dokument ten jest udaną próbą wypracowania 
wspólnej płaszczyzny oddziaływania organizacji farmaceu-
tycznych na sfery polityczne. Do dnia dzisiejszego podpisali 
go przedstawiciele 20 państw. 

Systematycznie, choć nie bez trudności, są realizowa-
ne zadania z planowanym udziałem Polskiego Towarzystw 
Farmaceutycznego mające służyć konsolidacji środowiska 
wokół najważniejszych dla niego problemów. W ramach tej 
współpracy zostały zrealizowane zadania dotyczące projek-
tu nowelizacji Kodeksu Etyki Aptekarza-Farmaceuty R.P.  
i opracowanie strategii wdrażania opieki farmaceutycznej 
do praktyki aptecznej. Wspólnym przedsięwzięciem był 
również organizowany przy współudziale niemieckiej izby 
aptekarskiej ABDA Kongres Naukowo-Szkoleniowy Farma-
ceutów w Krakowie. 
                                                     

Andrzej Wróbel
Warszawa, 24 stycznia 2007 roku
                                                                 

-  2 sprawy – utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia 
OROZ

-  2 zarządzenia NROZ o oddaleniu wniosku o wyłączenie 
OROZ i przekazaniu sprawy rzecznikowi innej izby.

- 1 sprawa – umorzenie wszczętego postępowania 
Odbyły się dwa szkolenia rzeczników odpowiedzialności za-
wodowej:
1.   W dniach 18-19 października 2006 r. w Nadarzynie.

Tematem szkolenia było: Omówienie wątpliwości występu-
jących w pracy okręgowego rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej na podstawie akt spraw prowadzonych postępowań 
wyjaśniających oraz Reklama produktów leczniczych w rozu-
mieniu ustawy z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne.

2. W dniu 14 grudnia 2006 r. w Warszawie.
Tematem szkolenia było: Rola rzecznika w trakcie postępo-
wania przed sądami aptekarskimi.

Wykładowcami byli: Sędzia Naczelnego Sądu Administracyj-
nego Jerzy Chromicki oraz Sędzia Sądu Najwyższego Józef 
Dołhy.
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego 
zastępcy przeprowadzili wizytację działalności okręgowych 
rzeczników odpowiedzialności zawodowej (OROZ w Szcze-
cinie, OROZ w Poznaniu, OROZ w Częstochowie, OROZ  
w Opolu, OROZ w Krakowie).
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STANOWISKO SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO
 W SPRAWIE RÓWNOMIERNEGO 

ROZMIESZENIA  APTEK W POLSCE 
Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. 

KRYTERIUM DEMOGRAFICZNEGO.

Proponowana przez Rząd RP zmiana w art. 99 ustawy – 
Prawo farmaceutyczne polegająca na wprowadzeniu ustawo-
wych ograniczeń demograficznymi przy otwieraniu nowych
aptek ogólnodostępnych zasadniczo wpisuje się w oczekiwa-
nia rodzimego środowiska aptekarskiego. Trzeba pamiętać, iż 
podejmowanie oraz wykonywanie działalności gospodarczej  
w zakresie prowadzenia aptek ogólnodostępnych już daw-
no poddane zostało szczególnym rygorom prawnym, uza-
sadnianym charakterem działalności oraz jej podstawo-
wym celem, czyli ochroną zdrowia publicznego (art.22 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej). Najważniejsze 
ograniczenie stanowi obowiązek uzyskania zezwolenia 
na prowadzenie apteki. Ponieważ uzależnianie podję-
cia i wykonywania działalności gospodarczej w postaci 
prowadzenia apteki od posiadania zezwolenia organu 
administracji publicznej stanowi ograniczenie konsty-
tucyjnej wolności działalności gospodarczej, unormo-
wania w tym zakresie muszą spełniać rygorystycznie 
określone wymogi. W orzecznictwie oraz w piśmiennic-
twie przedmiotu wskazuje się, że projektując rozwiązania 
prawne zawierające ograniczenia wolności działalności go-
spodarczej należy przestrzegać zasady proporcjonalności,  
z której wynikają następujące szczegółowe wskazówki:
a)  środki zastosowane przez prawodawcę muszą być w stanie 

doprowadzić do zamierzonych celów, 
b)  muszą one być niezbędne dla ochrony interesu, z którym są 

powiązane,
c)  ich efekty muszą pozostawać w proporcji do ciężarów nakła-

danych na obywatela,
d)  ograniczenie swobody działalności gospodarczej nie może 

naruszać jej istoty,
e)  ograniczenie swobody działalności gospodarczej może na-

stąpić wyłącznie w ustawie.
Przygotowując zmiany w art. 99 ustawy – Prawo far-

maceutyczne, wprowadzające ograniczenia przy otwiera-
niu nowych aptek zapewne kierowano się założeniem, że po 
przekroczeniu pewnej liczby aptek ogólnodostępnych  
w przeliczaniu na liczbę mieszkańców danej  miejscowości, 
zaistnieją niekorzystne zjawiska wpływające negatywnie na 
możliwość prawidłowego funkcjonowania aptek, a w szcze-
gólności na realizację przez nie podstawowego ich zadania 
w postaci ochrony zdrowia publicznego. Tak więc ważny in-

2.  Orzeczenia sądów aptekarskich i ich uzasadnienie w opar-
ciu o badania akt. 

3.  Omówienie spraw dotyczących reklam prowadzonych 
przez apteki – przykłady z prowadzonych spraw. 

4.  Wyjaśnienie wątpliwości występujących w trakcie prowa-
dzenia rozprawy przed  sądem aptekarskim. 

II. W dniu 14 grudnia 2006 r. w Warszawie.
Tematem szkolenia było: Wymogi formalne i typowe uchybie-
nia w praktyce postępowania przed sądem aptekarskim. 

Wykładowcami byli: Sędzia Sądu Najwyższego Józef Dołhy oraz 
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Jerzy Chromicki.

teres publiczny w postaci prawidłowego funkcjonowania ap-
tek, jako placówek ochrony zdrowia publicznego, uzasadnia 
ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Pozostałe 
warunki zasady proporcjonalności także zostały spełnione.

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują ograni-
czeń w zakładaniu aptek ogólnodostępnych ze względu na 
ich liczbę na danym obszarze lub odległość od innych ap-
tek. Brak jakichkolwiek zasad dotyczących rozmieszczenia 
aptek ogólnodostępnych, odnoszących się w szczególności 
do uwarunkowań demograficznych lub terytorialnych, powo-
duje bardzo szybki wzrost ich liczby. Zjawisko to, występu-
jące w największym natężeniu w dużych miastach, łączy się  
z powstawaniem wielu bardzo negatywnych następstw rzutu-
jących na możliwość prawidłowego realizowania przez apte-
ki ich zadań jako placówek ochrony zdrowia publicznego. 

Po pierwsze, zwiększenie liczby aptek pomimo zwięk-
szenia ich zagęszczenia nie powoduje, że dostępność 
do nich, do możliwości zakupu leków, jest większa dla 
wszystkich pacjentów. Wyraźnie zarysowuje się tenden-
cja do koncentrowania nowo zakładanych aptek w dużych 
aglomeracjach miejskich kosztem rzadziej zaludnionych 
obszarów wiejskich. Występuje także zjawisko przeno-
szenia aptek ze wsi do miast. W ten sposób brak regulacji  
w zakresie zakładania aptek powodować może istotne ogra-
niczenie dostępności do usług farmaceutycznych na obsza-
rach wiejskich.

Po drugie, nadmierny, niekontrolowany wzrost liczby 
aptek na określonym obszarze może spowodować po-
ważne zachwianie lub całkowite podważenie opłacalno-
ści ekonomicznej tej formy działalności gospodarczej, co  
w konsekwencji rzutować może na ograniczenie zakresu  
i różnorodności dostępnych w poszczególnych aptekach pro-
duktów leczniczych oraz konieczność odwiedzania przez pa-
cjenta kilku aptek w celu zrealizowania ordynacji lekarskiej. 

Po trzecie, szybki wzrost liczby aptek na określonym 
obszarze może spowodować i powoduje istotne obniże-
nie jakości świadczonych przez nie usług farmaceutycz-
nych. Konsekwencje takie powstają na skutek zmniejszenia 
się liczby wykwalifikowanych pracowników – farmaceutów  
w przeliczeniu na jedną aptekę. Zmniejszeniu liczby fa-
chowców towarzyszy szereg zjawisk, które negatywnie 
wpływają na jakość świadczonych usług farmaceutycznych, 
a w szczególności:

1)  zwiększenie obciążenia pracą personelu aptek, w szcze-
gólności farmaceutów odpowiedzialnych za sporzą-
dzanie i wydawanie produktów leczniczych;

2)  spadek zadowolenia z wykonywanej pracy, wynika-
jący z nadmiernego obciążenia obowiązkami zawo-
dowymi i ograniczeniem swobody wyboru przez far-
maceutów wydawanych i sprzedawanych przez nich 
produktów;

3)  ograniczanie zatrudnienia w aptekach lub też zastępo-
wanie wykwalifikowanych farmaceutów innymi pra-
cownikami o niższych kwalifikacjach zawodowych,
jako sposób ograniczania kosztów przez właścicieli 
aptek i podniesienia konkurencyjności apteki;

4)  zwiększenie rotacji pracowników pomiędzy aptekami 
co w zasadzie wyklucza możliwość rzetelnego reali-
zowania jej zadań w zakresie informowania pacjentów  
o wydawanych produktach leczniczych. Budowanie 
silnego i stałego związku z pacjentami danej apteki 
stanowi podstawę do realizacji opieki farmaceutycz-
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POSTANOWIENIE Nr IV/ 15 /2006
z dnia 24 stycznia 2007 r. 

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

Na podstawie art. 39 ust. 1 zd. wprowadzające, w związku z art. 
39 ust. 1 pkt 14, art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.  
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. 
zm.), Naczelna Rada Aptekarska postanawia, co następuje:

§1.
Naczelna Rada Aptekarska stwierdza, że – zgodnie z § 3 uchwały Nr 
III/12/99 III Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 12 grudnia 1999 
r. w sprawie części składki członkowskiej odprowadzanej przez 
Okręgowe Izby Aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej 
– kwota miesięcznej składki należnej od jednego członka okręgo-
wej izby okręgowej wynosi w 2007 roku 6,20 złotych.

§ 2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRA       Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI          mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Uzasadnienie
Zgodnie z § 2 uchwały Nr III/12/99 III Krajowego Zjazdu Apteka-

rzy z dnia 12 grudnia 1999 r. w sprawie części składki członkowskiej 
odprowadzanej przez Okręgowe Izby Aptekarskie na rzecz Naczel-
nej Izby Aptekarskiej, kwota miesięcznej składki należna od jedne-
go członka izby, począwszy od dnia 1 stycznia 2000 r. wynosi 5,00 
PLN. Stosownie zaś do § 3 tej uchwały wysokość składki podlega 
corocznie urealnieniu o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa 
GUS na dzień 31 grudnia za rok ubiegły. Kwotę wynikającą z takiego 
obliczenia zaokrągla się tak, jak należny podatek w zobowiązaniach 
podatkowych od osób fizycznych.

W roku 2006 składka wynosiła 6,10 złotych.
W dniu podjęcia uchwały Nr III/12/99 III Krajowego Zjazdu Ap-

tekarzy, zasady zaokrąglania należnego podatku w zobowiązaniach 
podatkowych od osób fizycznych określała ustawa z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, póz. 926, z późn. 
zm.). W art. 63 § 1 ustawa ta stanowiła, że podstawy opodatkowa-
nia zaokrągla się do pełnych złotych, a kwoty podatków, odsetek za 
zwłokę oraz opłat prolongacyjnych – do pełnych dziesiątek groszy.

Stosownie do § 3 zd. 2 ww. uchwały KZA kwotę wynikająca  
z takiego obliczenia (zgodnie z § 3 zd. 1) zaokrągla się tak, jak należ-
ny podatek w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych. Wy-
nika z tego, że wolą Zjazdu było przyjęcie obowiązującej wówczas 
zasady, że kwotę miesięcznej składki (§ 1 i § 2 ww. uchwały KZA) 
zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy.

Uzasadnionym jest pogląd, że według KZA, do zaokrąglania mie-
sięcznej stawki należy stosować przepis obowiązujący w dniu jej wej-
ścia w życie oraz zawartą w nim zasadę zaokrąglania podatków.

Istotna zmiana ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadzona od 
dnia 1 stycznia 2006 r., a polegająca na ustanowieniu zasady, że po-
datki zaokrągla się do pełnych złotych, może uzasadniać wniosek, 
wywiedziony w drodze wykładni celowościowej, że należy zacho-
wać poprzednią zasadę, obowiązującą w dniu podjęcia uchwały.

Przy wysokości składki rzędu 5–6 złotych, trudno bowiem uznać 
za słuszny pogląd, że celem KZA było ustanowienie normy, że wy-
łącznie w przypadku wskaźnika inflacji przekraczającego 7%–8% 
należy dokonywać urealnienia składki.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2006 r., wskaźnik ten 
ogółem w 2006 r. w stosunku do 2005 r. wyniósł 1,0%.

Składka urealniona o ten wskaźnik wyniosłaby 6,16 złotych 
(sześć złotych 16/100), a po zaokrągleniu zgodnie z zasadami obo-

nej. Częste zmiany personelu niweczą wszelkie dzia-
łania w tym zakresie;

5)  obniżenie atrakcyjności wykonywania zawodu far-
maceuty w kraju, a w konsekwencji obserwowany od 
pewnego czasu przez organy samorządu aptekarskie-
go duży odpływ młodych, wykształconych fachow-
ców do innych krajów Unii Europejskiej (od maja 
2004 roku wyemigowało zarobkowo ok.700 polskich 
farmaceutów);

6)  tendencja do ograniczania zakresu usług farmaceutycz-
nych w aptece jako konsekwencja zmniejszenia liczby 
farmaceutów, trudnych warunków wykonywania za-
wodu oraz silnej presji finansowej na właścicieli.

Po czwarte, szybki wzrost liczby aptek na określo-
nym obszarze powoduje, że apteka odrywa się od swoich 
najważniejszych zadań w zakresie zapewniania obywa-
telom należytej ochrony zdrowia i koncentruje się na 
grze rynkowej. Silna konkurencja sprawia, że zachowania 
nieetyczne, a także budzące wątpliwości co do legalności, 
stają się coraz częstsze. Nawet najwyższe kwalifikacje mo-
ralne pracowników aptek w zderzeniu z presją wywieraną 
przez właścicieli aptek, często nie będących farmaceutami, 
zmuszanych także do coraz ostrzejszych zachowań, nie 
dają gwarancji zachowania wymaganego minimum jakości 
udzielanych świadczeń. Sytuacja taka prowadzi do przed-
miotowego traktowania pacjenta oraz wykorzystywania go  
w wolnej grze rynkowej. Stosowane chwyty marketingowe 
polegające na różnego rodzaju programach lojalnościowych, 
promocjach i tym podobnych akcjach, wbrew głoszonym 
szczytnym celom, zmierzają w istocie do pozyskania coraz 
większej liczby pacjentów-klientów, często bez uwzględnie-
nia ich rzeczywistych potrzeb zdrowotnych. Apteki zmusza-
ne do twardej konkurencji koncentrują się nie na potrzebach 
swoich pacjentach, a na innych aptekach. Konkurencja spra-
wia, że istnieje silna tzw. wojna cenowa, nasilają się tendencje 
do uzależniania się aptek od dostawców leków poprzez wcho-
dzenie w różnego rodzaju programy lojalnościowe lub poprzez 
tworzenie pionowych struktur dystrybucyjnych. Związane  
z tym zjawiskiem, wymuszane, konieczne w celu przetrwania, 
obniżki racjonalnych marż przez apteki nie należące do sieci 
lub nie będące uczestnikami tzw. programów lojalnościowych, 
są coraz częściej przyczyną są upadłości wielu aptek lub ich 
przejęcia przez dostawców leków. Ponadto utrwala się w świa-
domości pacjentów błędny pogląd o podziale aptek na lepsze, 
bo tańsze oraz gorsze bo droższe, a aptekarzy na uczciwych, bo 
tańszych i nieuczciwych bo droższych.

Po piąte, szybki wzrost liczby aptek powoduje fak-
tyczną niemożliwość efektywnego i sprawnego realizowa-
nia kontroli nad działalnością aptek, w tym w szczególności 
przez inspekcję farmaceutyczną.

Wskazane powyżej negatywne zjawiska mają charakter ogól-
noeuropejski i dotyczą tych państw, w których występuje duża 
deregulacja w zakresie zakładania i rozmieszczania aptek ogólno-
dostępnych. W związku z powyższym należy wyciągać wnioski 
na przyszłość dla naszego Kraju. W poniższym opracowaniu wy-
korzystano dane i wnioski zawarte w dokumencie Austriackiego 
Instytutu Zdrowia sporządzonym na zlecenie Grupy Farmaceu-
tycznej Unii Europejskiej a dotyczącego analizy rynku farmaceu-
tycznego Holandii, Irlandii, Norwegii, Austrii, Finlandii i Hiszpa-
nii (autorzy: Sabine Vogler, Daniele Arts i Claudia Habl).

Andrzej Wróbel
Warszawa, 22 stycznia 2007 roku
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UCHWAŁA Nr IV/ 112 /2007
 z dnia 14 marca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

zmieniająca uchwałę Nr IV/47/2005 z dnia 14 września 2005 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów związanych 
z wykonywaniem czynności na rzecz Naczelnej Izby Aptekar-
skiej, w tym wynikających z udziału członków Naczelnej Rady                
Aptekarskiej w jej posiedzeniach

Na podstawie art.  39 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 4 oraz art. 64 
ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich  
(t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), Naczelna 
Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
1. W uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 14 wrze-
śnia 2005 r. Nr IV/47/2005 w sprawie określenia zasad i try-
bu zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem czynności 
na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, w tym wynikających  
z udziału członków Naczelnej Rady Aptekarskiej w jej posiedze-
niach (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr IV/81/2006 z 
dnia 8 marca 2006 r.), w § 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) na uzasadniony wniosek zainteresowanego Prezes NRA 
może wyrazić zgodę na przejazd środkiem transportu niebę-
dącym własnością NIA oraz rozliczenie go na zasadach okre-
ślonych w § 5 ust. 3 rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że Na-
czelna Izba Aptekarska zwraca koszty przejazdu w wysokości 
stanowiącej iloczyn liczby przejechanych kilometrów oraz 50% 
maksymalnej stawki za 1 kilometr, określonej w przepisach wy-
danych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym, po przedstawieniu wypełnio-
nych formularzy, o których mowa w § 7.”.
2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w ust. 1, 
pozostają bez zmian.

§ 2.
Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do ogło-
szenia, w formie zarządzenia, tekstu jednolitego uchwały Nr 
IV/47/2005 z dnia 14 września 2005 r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie od dnia podjęcia i ma zastosowanie 
również do rozliczenia kosztów posiedzenia Naczelnej Rady 
Aptekarskiej, na którym została podjęta.

Sekretarz NRA          Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI     mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Uzasadnienie
Dotychczasowa uchwała Nr IV/47/2005 w sprawie okre-

ślenia zasad i trybu zwrotu kosztów związanych z wykonywa-
niem czynności na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, w tym 
wynikających z udziału członków Naczelnej Rady Aptekarskiej 
w jej posiedzeniach przyjmowała zasadę, że koszty przejazdu 
środkiem transportu niebędącym własnością NIA rozliczane 

były na zasadach określonych w § 5 ust. 3 rozporządzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w 
sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przy-
sługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. 
zm.). We wskazanym przepisie postanowiono, że „na wnio-
sek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd  
w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motoro-
werem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku 
pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości 
stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za 
jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie 
może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.)”. 

Wysokość maksymalnych stawek za jeden kilometr prze-
biegu określa obecnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz spo-
sobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbo-
wych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie-
będących własnością pracodawcy (Dz. U. z dnia 26 marca 2002 
r.). W § 2 postanowiono, że koszty używania pojazdów do celów 
służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr 
przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,4894 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,7846 zł,

2) dla motocykla – 0,2161 zł,
3) dla motoroweru – 0,1297 zł.

Uzasadniana uchwała utrzymuje zasadę rozliczania kosztów 
przejazdu środkiem transportu niebędącym własnością NIA, 
przy czym przyjmuje, że Naczelna Izba Aptekarska zwracać 
będzie koszty przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn licz-
by przejechanych kilometrów oraz 50% maksymalnej stawki 
za 1 kilometr, określonej w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans-
porcie drogowym, po przedstawieniu wypełnionych formularzy,  
o których mowa w § 7.

Uchwała pozostawia decyzję o możliwości przejazdu wła-
snym środkiem transport w gestii Prezesa NRA. Ograniczenie 
poziomu finansowania przez NIAkosztów przejazdów środkiem
transportu niebędącym własnością NIA, będzie miało zastoso-
wanie także do sytuacji i osób wymienionych w § 3, § 5 i § 6 
uchwały, co wynika z treści dotychczasowych jej postanowień.

Ponadto w § 1 pkt 3 postanowienia NRA Nr IV/13/2006 
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie ustalenie zasad i trybu 
zwrotu kosztów podróży, utraconych zarobków oraz innych 
uzasadnionych wydatków ponoszonych przez wiceprezesów 
Naczelnej Rady Aptekarskiej w związku z wykonywaniem 
czynności na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, postanowio-
no, że zwrot kosztów podróży, innych niż wymienione w pkt 
2 lit. a (koszty przejazdów jakimikolwiek środkami komunika-
cji, w tym dojazdy komunikacją miejscową na trasie pomiędzy 
miejscem zamieszkania wiceprezesa NRA a miejscem siedziby 
Naczelnej Izby Aptekarskiej), związanych z realizacją zadań 
odrębnie zleconych przez Prezesa NRA, następuje na zasadach 
określonych w § 5 w zw. z § 2 ust. 2  uchwały Nr IV/47/2005  
z dnia 14 września 2005 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Oznacza to, że zmiana wprowadzana uzasadnianą uchwałą bę-
dzie miała wpływ także na zakres finansowania przez NIAkosztów,
ponoszonych przez wiceprezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej. 

wiązującymi w dniu podjęcia ww. uchwały KZA, składka wynosi 
6,20 złotych (sześć złotych 20/100).

Powyżej uzasadniony sposób urealniania składki zastosowany 
został przez Naczelna Radę Aptekarską także przy ustalaniu składki 
za 2006 r.
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UCHWAŁA Nr IV/ 113 /2007
 z dnia 14 marca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania 
z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) 

Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2006 rok

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 19 kwietnia 
1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,  
z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Naczelna Rada Aptekarska, po rozpatrzeniu, przyjmuje spra-
wozdanie z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) 
Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2006 r., stanowiące załącznik 
do uchwały.
 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRA       Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI   mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Uzasadnienie
Podjęcie uchwały stanowi realizację ustawowego obo-

wiązku Naczelnej Rady Aptekarskiej. Stosownie do przepi-
su art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.  
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, 
z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala budżet 
Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie  
z jego wykonania.
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UCHWAŁA Nr IV/ 114 /2007
z dnia 14 marca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2006 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,  
z późn. zm.), w związku z art.  39 ust. 1 pkt 14 oraz art. 64 ust. 
2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), Naczelna Rada 
Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Naczelna Rada Aptekarska, po rozpatrzeniu, zatwierdza rocz-
ne sprawozdanie finansowe Naczelnej Izby Aptekarskiej za
2006 r., stanowiące załącznik do uchwały.

 
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRA       Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI    mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,  
z późn. zm.) kierownik jednostki zapewnia porządzenie 
rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 
3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym 
organom. Stosownie zaś do art. 53 ust. 1 przywołanej ustawy, 

roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdze-
niu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od 
dnia bilansowego. 
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UCHWAŁA  Nr  IV/ 115 /2007
z dnia 14 marca 2007r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie zatwierdzenia projektu 
„Kodeksu Etyki Farmaceuty-Aptekarza 

Rzeczypospolitej Polskiej”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 19 kwietnia 1991r. 
o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003r. Nr 9, poz. 108 z późn. 
zm.) Naczelna Rada Aptekarska  uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się projekt „Kodeksu Etyki Farmaceuty-Apte-
karza Rzeczypospolitej Polskiej” w przedstawionej przez 
Departament Etyki i Deontologii Zawodu Naczelnej Rady 
Aptekarskiej formie (załącznik), po konsultacjach środo-
wiskowych, który zostanie przedstawiony wraz z dalszymi 
ewentualnymi wnioskami i uwagami na V Krajowym Zjeź-
dzie Aptekarzy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi NRA.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Sekretarz  NRA        Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI    mgr farm. Andrzej WRÓBEL

UCHWAŁA  Nr  IV/ 116 /2007
z dnia 14 marca 2007 r.

NACZELNEJ  RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie zwołania 
Krajowego Zjazdu Aptekarzy

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy  z dnia 19 kwietnia 1991r. 
o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003r. Nr 9, poz. 108 z późn. 
zm.) Naczelna Rada Aptekarska  uchwala, co następuje:

§ 1
Zwołuje się V Krajowy Zjazd Aptekarzy w dniach 17-20 
stycznia 2008 r.

§ 2
Dla należytego przygotowania Krajowego Zjazdu Aptekarzy 
powołuje się Komitet Organizacyjny Zjazdu w następującym 
składzie:

przewodniczący    −  Piotr Pasierbiak
wiceprzewodniczący   −  Jerzy Piekarski
członkowie    −  Ewa Więckowska
       Tadeusz Bąbelek
       Marian Mikulski
       Ryszard Jasiński
       Tomasz Baj
       Włodzimierz Hudemowicz

UCHWAŁA  Nr  IV/ 117 /2007
z dnia 14 marca 2007 r.

Naczelnej Rady Aptekarskiej

w sprawie określenia liczby delegatów 
z poszczególnych okręgowych izb aptekarskich 

wybieranych przez Okręgowe Zjazdy Aptekarzy 
na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy  z dnia 19 kwietnia 1991r.  
o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003r. Nr 9, poz. 108 z późn. 
zm.) Naczelna Rada Aptekarska  uchwala, co następuje:

§ 1
1. Jeden delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy  przypada na 100 
członków okręgowej izby aptekarskiej. 

2. Na każde następne rozpoczęte sto członków izby przysługuje 
kolejny 1 delegat.

§ 2
Okręgowe rady aptekarskie  przedstawią Naczelnej Radzie Ap-
tekarskiej w terminie do dnia 30 września 2007r. liczbę  człon-
ków danej okręgowej  izby aptekarskiej wg stanu na dzień 1 

§ 3
Miejsce odbywania Zjazdu zatwierdzi Naczelna Rada Aptekar-
ska na  najbliższym posiedzeniu po  przedłożeniu stosownego 
wniosku przez Komitet Organizacyjny Zjazdu.

§ 4
Komitet Organizacyjny Zjazdu składa bieżącą informację ze 
swych prac na posiedzeniach Naczelnej Rady Aptekarskiej  
i Prezydium NRA  oraz uzyskuje stosowną akceptację bądź za-
twierdzenie swych działań przez te organy.

§ 5
Projekty regulaminów dotyczących Zjazdu, w szczególności 
regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Aptekarzy i regulaminu 
wyborów, zostaną  zatwierdzone na posiedzeniu NRA najpóź-
niej w terminie do dnia 15 listopada 2007 r.

§ 6
Upoważnia się Prezydium NRA do podejmowania  stosowych 
uchwał i postanowień, w czasie między posiedzeniami NRA, 
w sprawach organizacyjnych Zjazdu, a niezastrzeżonych dla 
decyzji NRA.

§ 7
Koszty  organizacji  Zjazdu ponosi oraz obsługę techniczno-
-biurową zabezpiecza Naczelna Izba Aptekarska.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Sekretarz NRA       Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI    mgr farm. Andrzej WRÓBEL
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UCHWAŁA  Nr  IV/ 118 /2007
z dnia 14 marca 2007r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie określenia liczby delegatów na okręgowe zjazdy 
aptekarzy w stosunku do liczby członków 

okręgowych izb aptekarskich

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 19 kwietnia 1991r. 
o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003r. Nr 9, poz. 108 z późn. 
zm.) Naczelna Rada Aptekarska  uchwala, co następuje:

§ 1
W przypadku, gdy w okręgowym zjeździe aptekarzy człon-
kowie okręgowej izby aptekarskiej nie uczestniczą osobi-
ście, reprezentują ich delegaci wybrani na zebraniach rejo-
nowych.

września 2007r., która będzie podstawą określenia liczby de-
legatów na Zjazd.

§ 3
Okręgowe rady aptekarskie przekażą do NRA w terminie do 
dnia 5 grudnia 2007r. wykazy delegatów na V Krajowy Zjazd 
Aptekarzy.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi NRA.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Sekretarz NRA                      Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI   mgr farm. Andrzej WRÓBEL 

§ 2
Zebranie rejonowe wybiera delegatów na okręgowy zjazd apte-
karzy w sytuacji, gdy okręgowa izba aptekarska liczy:

− do 600 członków   −   1 delegat przypada na 
5 członków izby,

− od 601 do 1200 członków   −   1 delegat przypada na 
10 członków izby,

− od 1201 do 2000 członków −   1 delegat przypada na 
15 członków izby,

− od 2001 do 2800 członków  −   1 delegat przypada na 
20 członków izby,

− od 2801 do 3600 członków   −   1 delegat przypada na 
25 członków izby,

− od 3601 do 4400 członków   −   1 delegat przypada na 
30 członków izby,

− powyżej 4400 członków  −   1 delegat przypada na 
35 członków izby.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Sekretarz NRA         Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI     mgr farm. Andrzej WRÓBEL 


