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W tegorocznym 12-tym Kongresie Europejskiego Stowa-
rzyszenia Farmaceutów Szpitalnych uczestniczyło ponad 2000 
farmaceutów z 37 krajów z Europy, Azji, Ameryki. Polskę – je-
den z 26 krajów członkowskich EAHP, reprezentowała grupa 
ponad 20 osób. 

Spotkanie odbywało się w formie wykładów plenarnych, 
seminariów tematycznych oraz prezentacji plakatów. 

W trakcie spotkania poruszano wiele ważnych aspektów 
farmacji szpitalnej. Omawiano tematy związane z uzyskaniem 
akredytacji przez aptekę szpitalną i zapewnieniem systemu 
jakości, utrudnioną dostępnością niektórych leków na rynku 
europejskim, stosowaniem w praktyce szpitalnej leków nie po-
siadających rejestracji w danym kraju (import docelowy, leki 
„specjalne” wykonywane w aptece), wykonywaniem leków  
w aptece zgodnie z zasadami GMP, przedstawiano także coraz 
szerzej rozwijającą się grupę biofarmaceutyków i leków bio-
podobnych (leków odtwórczych pochodzenia biologicznego), 
znaczenie informacji genetycznej dla leczenia szpitalnego oraz 
nowe metody kontrolowanego uwalniania leków cytostatycz-
nych z mikrosfer stosowanych w embolizacji naczyń krwiono-
śnych (Drug Eluting Beads). 

Szczególnie ważnym tematem wskazującym jednocześnie 
na kierunek rozwoju europejskiej farmacji szpitalnej jest bez-
pieczeństwo pacjenta, gdzie farmaceuta odgrywa istotną rolę  
w zapobieganiu odwracalnym błędom medycznym: od zle-
cenia lekarskiego, poprzez przygotowanie leku przez farma-
ceutę i jego dystrybucję, po podanie leku przez pielęgniarkę. 
Omawiano także niezgodności farmaceutyczne (leki dożyl-
ne). Wyraźnie podkreślano znaczenie pisemnych procedur 
postępowania oraz systemów informatycznych umożliwiają-
cych sprawne dokumentowanie każdego z etapów na szlaku 
diagnoza – zlecenie lekarskie – wykonanie / wydanie leku 
z apteki – podanie leku pacjentowi oraz kontrolę poszcze-
gólnych etapów. Niezwykle ważne jest raportowanie błędów, 
aby można było zminimalizować ryzyko ich powtórzenia  
w przyszłości.

Wyraźnym trendem dla usprawnienia pracy w szpitalu oraz 
zapewnienia systemu jakości jest wdrażanie rozwiązań auto-
matycznych (różnego typu systemy komputerowe) – zarządza-
ne komputerowo urządzenia np. do pakowania i dystrybucji 
leków (unit – dose, szafy oddziałowe), sporządzania leków 
parenteralnych (mieszanin żywieniowych, leków cytotoksycz-
nych i innych leków injekcyjnych metodą grawimetryczną lub 
automatycznie).

Ponadto prezentowano wyniki ankiety wśród krajów człon-
kowskich EAHP (EAHP 2005 Survey) dotyczącej codziennej 
praktyki farmaceutów szpitalnych (m.in. systemy dystrybucji 
leków, przygotowanie leków w aptece, stosowania nowych tech-
nologii, farmacji klinicznej, sposobów służących optymalizacji 
farmakoterapii pod względem bezpieczeństwa i kosztów).

Podczas konferencji tradycyjnie odbyło się zebranie zespo-
łu redakcyjnego (Editorial Board Meeting) czasopism wyda-
wanych przez EAHP: European Journal of Hospital Pharmacy 
– Practice (EJHP - Practice) i European Journal of Hospital 
Pharmacy – Science (EJHP - Science), w którym wzięłyśmy 
udział jako osoby reprezentujące Polskę. W trakcie zebrania 
omawiano zadania związane z publikowaniem wymienionych 
czasopism (dwumiesięczniki) oraz aspekt organizacyjny i za-
angażowanie poszczególnych krajów w ukazujące się publika-
cje. Podkreślano znaczenie aktywnego udziału osób udziela-
jących informacji na dany temat i przedstawiających sytuację 
w danym kraju. Członkowie proszeni są również o składanie 
propozycji dotyczących np. odpowiedniego specjalisty, który  
w sposób profesjonalny może przedstawić dany temat nauko-
wy, przekazywanie informacji na temat zmian, problemów 
farmacji szpitalnej danego kraju, doniesień ze spotkań kra-
jowych.

Podsumowując należy podkreślić szczególną wagę tego 
spotkania w aspekcie organizacji pracy w szpitalu, roli far-
maceuty szpitalnego oraz rozwiązań zwiększających jakość 
świadczonych usług, co przekłada się na jakość leczenia oraz 
bezpieczeństwo pacjenta. Spotkanie to pozwoliło także spoj-
rzeć na polską farmację szpitalną z europejskiej perspektywy, 
dając świadomość osiągniętych już celów oraz potrzeb dal-
szych zmian. 

Możliwości poznawcze związane z uczestnictwem w zjeź-
dzie europejskich farmaceutów szpitalnych są na tyle szerokie, 
że pierwsze dla nas takie spotkanie powoduje, że z niecierpli-
wością czeka się na kolejne.

mgr farm. Janina Pawłowska                mgr farm. Anna Błasiak

STANOWISKO PREZYDIUM 
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie uprawnień do bezpłatnych leków, przysługują-
cych inwalidom wojennym, ich małżonkom pozostającym 
na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom 
po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych 
uprawnionych do renty rodzinnej, a także osobom repre-
sjonowanym.

Przepis art. 46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych, określa szczególne uprawnienie określonej grupy świad-
czeniobiorców do bezpłatnego zaopatrzenia w leki. Stanowi 
on, że inwalidom wojennym, ich małżonkom pozostającym na 
ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po po-
ległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych upraw-
nionym do renty rodzinnej, a także osobom represjonowanym, 
przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki spełniające łącznie 
następujące warunki:
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1)   oznaczone symbolem Rp w decyzji dopuszczającej do ob-
rotu;

2)  wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczo-
nych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Realizując konstytucyjny nakaz ustawodawca określił za-

kres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących wymienia-
nej grupie świadczeniobiorców. 

Podstawową zasadę dotyczącą wpisywania produktów 
leczniczych, w tym leków do Rejestru Produktów Leczni-
czych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,  statuuje art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceu-
tyczne, zgodnie z którym każdy lek dopuszczony do obrotu 
podlega wpisowi do Rejestru. Reguła ta dotyczy m. in produk-
tów leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia (art. 3 ust. 1 i 3) 
oraz produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie wy-
dane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską 
(art. 3 ust. 2).

Zgodnie ze stanowiskiem Rządowego Centrum Legi-
slacji - przepis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 
r. - Prawo farmaceutyczne, odwołując się do produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu nie różnicuje ich 
pod względem podstawy prawnej tego dopuszczenia. 

W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia  
w dniu 6 stycznia 2007r. stwierdził i ogłosił, że produkty lecz-
nicze dopuszczone do obrotu na podstawie art. 3 ustawy 
Prawo farmaceutyczne, spełniają przesłanki określone  
w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych i mogą być 
wydawane bezpłatnie inwalidom wojennym. 

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej podkreśla, że 
prezentowany obecnie pogląd NFZ odpowiada wcześniej-
szym, wielokrotnie wyrażanym stanowiskom samorządu ap-
tekarskiego w tej sprawie.

Prezydium NRA wskazuje, że przywołany przepis art. 46 
ust. 1 ww. ustawy obowiązuje w niezmienionym brzmieniu 
od dnia 1 października 2004 r., co oznacza, że ceny wszyst-
kich leków posiadających pozwolenie wydane przez Radę 
Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, a nie wpisanych 
do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Ob-
rotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanych bez-
płatnie świadczeniobiorcom wymienionym w tym przepisie 
podlegały i podlegają refundacji.

Ograniczenie inwalidów wojennych i pozostałych osób 
wymienionych w art. 46 ww. ustawy w dostępie do bezpłat-
nych leków wynikało nie z obowiązujących przepisów prawa, 
ale z nieprawidłowych interpretacji Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

Zaistniała sytuacja prowadzi do jednego podstawowego 
wniosku, że o zakresie świadczeń opieki zdrowotnej przy-
sługujących obywatelom RP, wbrew nakazowi zawartemu  
w Konstytucji RP, decydują organy administracji publicznej 
a nie ustawy. 

Samorząd aptekarski stoi na stanowisku, że apteka-
rzom, którzy - przed opublikowaniem przez NFZ właści-
wej interpretacji art. 46 ust. 1 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
- wydali leki bezpłatnie Narodowy Fundusz Zdrowia nie 
może odmówić refundacji. 

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

STANOWISKO
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ 

w sprawie potwierdzania punktów edukacyjnych 
podjęte na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2007r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 
1991r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003r. Nr 9, poz. 108  
z późn. zm.) Naczelna Rada Aptekarska podejmuje następujące 
stanowisko:

1.  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2007r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń 
farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach 
farmaceutycznych (Dz. U. Nr 59, poz. 403), które weszło  
w życie z dniem 20 kwietnia br., został zmieniony § 3 
dotychczasowego rozporządzenia i w ust. 1 dodano trzy 
formy, za które przysługują odpowiednie punkty eduka-
cyjne:
−  sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześcio-

miesięczną praktykę (staż) w aptece (1 – 18 pkt);
−  pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (5 – 15 pkt.);
−  sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiąz-

kowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe prak-
tyki wakacyjne w trakcie studiów (1 – 6 pkt).

Ani rozporządzenie zmieniane (z dnia 25 czerwca 2003r.), 
ani też rozporządzenie zmieniające  −  nie zawierają przepi-
sów przejściowych. W tej sytuacji, wobec nie zakończonego 
jeszcze pierwszego okresu edukacyjnego (2004 – 2008), NRA 
uważa, iż brak przeciwskazań, aby okręgowe rady aptekarskie 
potwierdziły uzyskanie przez farmaceutów punktów eduka-
cyjnych za wymienione w § 3 ust. 1 pkt 9 – 11 formy, które 
zostały zrealizowane w bieżącym okresie edukacyjnym przed 
20 kwietnia br.

2.  Potwierdzanie uzyskania przez farmaceutę właściwej liczby 
punktów dokonywane jest przez okręgową radę aptekarską  
w karcie ciągłego szkolenia na podstawie zapisów certyfi-
katu wydanego przez organizatora szkolenia (§ 6 pkt 10a 
rozporządzenia), a stosowna informacja o dopełnieniu obo-
wiązku ciągłego szkolenia jest umieszczana w rejestrze far-
maceutów.

3.  Należy z zadowoleniem odnotować poszerzenie ramo-
wego programu ciągłych szkoleń o zasady udzielania 
pierwszej pomocy (§ 2 ust. 1 pkt 6) oraz o opiekę farma-
ceutyczną, którą zdefiniowano, „jako udział farmaceuty
w zapewnieniu prawidłowego przebiegu farmakoterapii 
zmierzającej do wyleczenia, wyeliminowania lub złago-
dzenia objawów choroby, wstrzymania lub opóźnienia 
procesu patologicznego lub zapobieżenia chorobie” (§ 2 
ust. 1 pkt 1). Jest to pierwsza normatywna definicja opieki
farmaceutycznej, znakomicie zwiększającej kompetencje 
farmaceuty. Należy sobie życzyć, aby przepisem ustawy 
została wprowadzona, jako ważki składnik wykonywania 
zawodu farmaceuty.

Sekretarz NRA         Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI     mgr farm. Andrzej WRÓBEL
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UCHWAŁA Nr IV/ 121 /2007
 z dnia 27 czerwca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie ustalenia miejsca odbywania 

V Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Na podstawie art.  36 ust. 3 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.
Ustala się, że V Krajowy Zjazd Aptekarzy obywać się będzie  
w miejscowości Słok k/Bełchatowa w hotelu Wodnik.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr IV/ 122 A /2007
 z dnia 27 czerwca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie upoważnienia Prezydium 

Naczelnej Rady Aptekarskiej do podjęcia 
niezbędnych decyzji dotyczących rozliczenia  

II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
Farmaceutów – Kraków 2006 r. 

Na podstawie art.  38 ust. 3 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 upoważnia Prezydium Rady do podję-
cia niezbędnych decyzji dotyczących rozliczenia II Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów – Kra-
ków 2006 r. 

§ 2.
Przed podjęciem decyzji o ewentualnym współfinansowaniu
kosztów Konferencji, o której mowa w § 1, Prezydium NRA 
uwzględni, w szczególności:
1)  konieczność ostatecznego uregulowania stosunków z podmio-

tami współorganizującymi Konferencję, potwierdzonego sto-
sowanymi oświadczeniami tych podmiotów;

2)  ustalone zasady i tryb finansowania Konferencji, w tym udział
Naczelnej Izby Aptekarskiej;

3)  sposób rozliczenia oraz udokumentowania przychodów i kosz-
tów związanych z Konferencją;

4)  inne okoliczności mające wpływ na zakres uprawnień i zobo-
wiązań NIA związanych z Konferencją. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr IV/ 122 B /2007
 z dnia 27 czerwca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie upoważnienia Prezydium NRA 

do uruchomienia środków finansowych zgromadzonych
na lokatach terminowych

Na podstawie art. 38 ust. 3 w zw. z 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 Apte-
karska uchwala, co następuje:

§ 1.
Naczelna Rada Aptekarska upoważnia Prezydium NRA do 
uruchomienia środków finansowych zgromadzonych na
lokatach terminowych w banku PKO BP S.A. X o/W–wa  
z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu:
1)  wydawania czasopisma „Aptekarz Polski”, pisma Na-

czelnej Izby Aptekarskiej – do kwoty 50 000 (pięćdziesiąt 
tysięcy) złotych;

2)  współorganizowania II Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo–Szkoleniowej Farmaceutów – Kraków 2006  
– do kwoty 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.

§ 2.
Uruchomienie środków, o których mowa w § 1 nastąpi w ter-
minach i na warunkach ustalonych przez Prezydium NRA.
 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr IV/ 123 /2007
z dnia 27 czerwca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zmiany preliminarza budżetowego (budżetu) 

Naczelnej Izby Aptekarskiej na rok 2007 

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.) oraz § 11 ust. 3 Regulaminu Naczel-
nej Rady Aptekarskiej, przyjętego uchwałą Nr IV/7/2004  
z dnia 24 stycznia 2004 r. IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy 
w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, Na-
czelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§1.
Przyjmuje się zmieniony preliminarz budżetowy (budżet) 
Naczelnej Izby Aptekarskiej na rok 2007, stanowiący za-
łącznik do uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi oraz Skarbni-
kowi Naczelnej Rady Aptekarskiej.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRA                  Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI    mgr farm. Andrzej WRÓBEL
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UCHWAŁA Nr IV/ 125 /2007
z dnia 27 czerwca 2007r. 

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie trybu postępowania przy stwierdzaniu rękojmi 
należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stano-

wisko kierownika apteki. 

 Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 
1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 9, poz.108 
z późn. zm.), mając na uwadze potrzebę ujednolicenia procedu-
ry postępowania okręgowych rad aptekarskich przy wydawaniu 
opinii w sprawie udzielenia zezwoleń na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej, zawierającej w szczególności stwierdzenie, 
czy kandydat na kierownika wskazany przez wnioskodawcę 
daje rękojmię należytego prowadzenia apteki, Naczelna Rada 
Aptekarska uchwala jednolity tryb postępowania stanowiąc, co 
następuje:

§ 1.
1.  Stwierdzenie „rękojmi należytego prowadzenia apteki” przez 

danego farmaceutę, jako kandydata na kierownika apteki 
ogólnodostępnej (art. 99 ust. 4a Prawa farmaceutycznego) 
należy do okręgowej rady aptekarskiej  (art. 7 ust. 1 pkt 5   
i ust. 2 pkt 7 oraz art. 29 pkt 5 ustawy o izbach aptekarskich 
w zw. z art. 17 ust.1 Konstytucji RP) lub z jej upoważnienia 
do prezydium ora. 

2.  Postanowienia uchwały stosuje się odpowiednio w przypad-
ku, gdy ora powierzy uchwałą swojemu prezydium stwier-
dzanie rękojmi należytego prowadzenia apteki.

§ 2.
W postępowaniach o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
apteki ogólnodostępnej lub zmiany zezwolenia, łączących 
się z zatrudnieniem kierownika apteki (art. 99 ust. 4a usta-
wy), stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
następuje na wniosek wojewódzkiego  inspektora farmaceu-
tycznego.

 § 3.
Okręgowa rada aptekarska rozpoznaje wniosek wojewódzkiego 
inspektora farmaceutycznego w trybie art. 106 Kpa i zajmuje 
stanowisko w formie uchwały, od której przysługuje odwołanie 
do NRA w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały składane 
za pośrednictwem okręgowej rady aptekarskiej. Okręgowa rada 
zawiadamia strony o wniesieniu odwołania. Odwołanie to jest 
zażaleniem w rozumieniu art. 106 § 5 Kpa.

§ 4.
W celu wydania opinii okręgowa rada aptekarska bada, czy nie 
zachodzą negatywne przesłanki, które mogą świadczyć o bra-
ku rękojmi należytego prowadzenia apteki, a do których należą 
następujące przypadki:
1)  farmaceuta nie spełnia wymogów formalnych zakreślonych 

w art. 88 ust. 2 Prawa farmaceutycznego;
2)  karalność za przestępstwa gospodarcze lub związane z wy-

konywaniem zawodu farmaceuty;
3)  prawomocne ukaranie za postępowanie objęte odpowiedzial-

nością zawodową farmaceuty;
4)  nie zakończone postępowanie korporacyjne wszczęte i pro-

wadzone na podstawie art. 18 ustawy o izbach aptekarskich;
5)  udokumentowane protokołami kontroli lub formalnymi oce-

nami przeprowadzonymi przez powołane do tego organy  
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i powtarzające się przypadki niewypełnienia lub nienale-
żytego wypełniania obowiązków i zadań wymienionych  
w art.88 ust. 4 i 5 Prawa farmaceutycznego;

6)  udokumentowane nie dopełnienie przez farmaceutę obo-
wiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, określonego
w art. 89 e Prawa farmaceutycznego, w ostatnim zakończo-
nym okresie edukacyjnym;

7)  rażący brak wiedzy lub umiejętności potrzebnych do nale-
żytego wypełniania zadań kierownika apteki, potwierdzo-
ny sprawdzeniem w odpowiedniej formie przez okręgową 
radę aptekarską bądź powołaną przez nią kompetentną ko-
misję. 

§ 5.
Okręgowa rada aptekarska prowadząc postępowanie:
1)  może korzystać z informacji zawartych w rejestrze farma-

ceutów oraz z dokumentów znajdujących się w aktach far-
maceutów w biurze oia,

2)  może zasięgać informacji w sądzie aptekarskim i w innych 
organach samorządu aptekarskiego lub administracji pu-
blicznej,

3)  może przesyłać kandydatowi na kierownika apteki kwestio-
nariusz do wypełnienia

4) może przeprowadzać rozmowę z kandydatem,
5)  podejmuje inne, niezbędne działania konieczne do wydania 

opinii.

§ 6.
Ora może powołać komisję, która w razie potrzeby prze-
prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu spraw-
dzenie okoliczności, o których mowa w  § 4 pkt 7, w szcze-
gólności sprawdzi znajomość przepisów prawa dotyczących 
kierowania apteką. Komisja ze swoich prac sporządza pro-
tokół, który przedstawia niezwłocznie okręgowej radzie ap-
tekarskiej. 

§ 7.
Uchwałę ora w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
doręcza się podmiotowi, który zwrócił się o jej wydanie oraz 
kandydatowi na kierownika apteki z pouczeniem o prawie od-
wołania (zażalenia).

§ 8.
1.  W pozostałych przypadkach do okręgowej rady aptekarskiej 

o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki może 
zwrócić się farmaceuta. Okręgowa rada aptekarska zajmuje 
stanowisko w trybie art. 217 Kpa.

2.  Ora uchwałą będącą postanowieniem albo wydaje zaświad-
czenie zgodnie z żądaniem farmaceuty, albo odmawia wy-
dania zaświadczenia. Na odmowę wydania zaświadczenia 
farmaceucie przysługuje odwołanie (zażalenie) do NRA,  
w trybie art. 219 Kpa.

3.  Odmowa wydania zaświadczenia przez ora może być wy-
łącznie uzasadniona istnieniem przesłanek negatywnych dla 
wydania takiego zaświadczenia, które będą przemawiały 
za brakiem u farmaceuty rękojmi należytego prowadzenia 
apteki, a wynikać mogą wprost z prowadzonych przez ora 
ewidencji, rejestrów bądź z innych danych (art. 218 § 1 
kpa). Jeśli dane te nie uzasadniają jednoznacznie odmowy 
wydania  zaświadczenia, wtedy ora wydaje zaświadczenie 
pozytywne, potwierdzające istnienie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie
Uchwała w sprawie trybu postępowania przy stwierdzaniu rę-
kojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na sta-
nowisko kierownika apteki mieści się w ramach nakreślonych 
przez podjęte w dniu 6 grudnia 2006 r. stanowisko Naczelnej 
Rady Aptekarskiej w sprawie postępowania przy stwierdzaniu 
rękojmi należytego prowadzenia apteki.
Zgodna jest również z treścią porozumienia miedzy Głównym 
Inspektorem Farmaceutycznym a Naczelną Radą Aptekarską.
Brak przeciwskazań formalnych do podjęcia uchwały, która − 
co należy pokreślić  −  powtarza ustalenia wymienionego wy-
żej stanowiska NRA.

UCHWAŁA Nr IV/ 126 /2007
 z dnia 27 czerwca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie przyznania „Medalu im. prof. Bronisława Ko-

skowskiego” 

Na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu przyznawania „Meda-
lu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika 
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego””, w brzmieniu usta-
lonym uchwałą Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr IV/45/2005  
z dnia 14 września 2005 r., Naczelna Rada Aptekarska, w dro-
dze głosowania tajnego uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyznaje się „Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego” 
osobom wymienionym w załączniku do uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

Załącznik do uchwały
Nr IV/ 126 /2007 NRA z dnia 27 czerwca 2007 r. 
 
1.   mgr Franciszek Ksawery Barzowski
2.   mgr Hanna Borowiak
3.   mgr Zofia Guryn
4.   mgr Zofia Jedziniak
5.   mgr Wacława Kazimiera Kołtuńska
6.   mgr Wacław Juliusz Korzeniowski
7.   dr Grzegorz Kucharewicz
8.   mgr Władysława Kurzeja
9.   mgr Kazimiera Morawska
10. mgr Małgorzata Naporowska
11. mgr Danuta Parszewska-Knopf
12. mgr Krystyna Puszczyńska
13. mgr Leszek Piotr Rogoziński
14. mgr Ryszard Stach
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Załącznik do uchwały
Nr IV/ 127 /2007 NRA z dnia 27 czerwca 2007 r.
 
1.  mgr Eugeniusz Bukiewicz
2.  mgr Aleksandra Burek
3.   mgr Kazimiera Chrapko
4.   mgr Andrzej Czarkowski
5.   dr Andrzej Deląg
6.   mgr Ewa Dobrosielska
7.   mgr Grażyna Fidler
8.   mgr Teresa Florek-Nazar
9.   mgr Alina Fornal
10. mgr Romuald Godlewski
11. mgr Maria Głowniak
12. mgr Elżbieta Góralczyk
13. mgr Michał Grzegorczyk
14. mgr Danuta Harbaszewska
15. mgr Elżbieta Jankowska-Jurdziak
16. mgr Teresa Jarzemska
17. mgr Jerzy Kałaska
18.mgr Genowefa Kasprowicz-Tomczyk
19. mgr Anna Knieć
20. mgr Barbara Kozicka
21. dr Grzegorz Kucharewicz
22. mgr Anna Lepka
23. mgr Bernadeta Łęga

15. mgr Jerzy Waliszewski
16. mgr Ewa Więckowska
17. mgr Ewa Wojsznis
18. mgr Henryka Wojtaszewska
19. mgr Barbara Wójcik
20. mgr Anna Zdebska

UCHWAŁA Nr IV/ 127 /2007
z dnia 27 czerwca 2007r. 

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zatwierdzenia kandydatur do odznaczenia 
honorową odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

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

§ 1
Zatwierdza się w drodze głosowania tajnego listę kandydatów 
wnioskowanych do odznaczenia honorową odznaką „Za zasłu-
gi dla ochrony zdrowia”. (zał. lista kandydatów).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Naczelnej Rady 
Aptekarskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik do uchwały
Nr IV/ 128 /2007 NRA z dnia 27 czerwca 2007 r. 
 
1. dr Edward Jędrzejewski 
2. Bogdan Walko Cefarm Lublin
3. Przemysław Sierocki Lubfarm 

24. mgr Helena Makulska-Nowak
25. mgr Jarosław Mateuszuk
26. mgr Jerzy Mendrek
27. mgr Marian Mikulski
28. prof. Dionizy Moska
29. mgr Alicja Nowakowska
30. mgr Zbigniew Patkowski
31. mgr Krzysztof Przystupa
32. mgr Jadwiga Policzkiewicz
33. mgr Konstanty Potocki
34. mgr Justyna Pujdak-Osik
35. dr Tamara Raińska-Giezek
36. mgr Halina Roszkowska-Filip
37. mgr Władysław Rybka
38. mgr Ryszard Seidel
39. mgr Józef Soluch
40. mgr Edward Stencel
41. mgr Mirosław Szatkowski
42. dr Tadeusz Szuba
43. mgr Anna Śliwińska
44. mgr Urszula Tincel
45. mgr Kapitolina Tychmanowicz
46. mgr Rudolf Wojtala
47. mgr Lidia Wolnicka-Morawiec
48. mgr Jadwiga Żółkiewska

UCHWAŁA Nr IV/ 128 /2007
 z dnia 27 czerwca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie przyznania tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci 

Aptekarstwa Polskiego”  

Na podstawie § 6 pkt 2 Regulaminu przyznawania „Medalu 
im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika Wiel-
kiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”, w brzmieniu ustalonym 
uchwałą Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr IV/45/2005 z dnia 
14 września 2005 r., Naczelna Rada Aptekarska, w drodze 
głosowania tajnego, uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyznaje się tytuł „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa 
Polskiego” osobom i podmiotom wymienionym w załączniku 
do uchwały. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz NRA                     Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI   mgr farm. Andrzej WRÓBEL
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UCHWAŁA Nr IV/ 129 /2007
 z dnia 27 czerwca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie upoważnienia Prezydium 

Naczelnej Rady Aptekarskiej do określenia szczegółowych 
zasad i warunków nieodpłatnego korzystania p

rzez wydawcę czasopisma „Apteka Szpitalna - Hospital 
Pharmacy” z logo Naczelnej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art.  38 ust. 3 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 upoważnia Prezydium Naczelnej Rady 
Aptekarskiej do określenia szczegółowych zasad i warunków nie-
odpłatnego korzystania przez wydawcę czasopisma „Apteka Szpi-
talna - Hospital Pharmacy” z logo Naczelnej Izby Aptekarskiej. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
Sekretarz NRA       Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI    mgr farm. Andrzej WRÓBEL

UCHWAŁA Nr IV/ 130 /2007
 z dnia 27 czerwca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Apte-

karskiej do szczegółowego opracowania projektu: 
„Otwarta Wszechnica Aptekarza Polskiego”.

Na podstawie art.  38 ust. 3 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 upoważnia i zobowiązuje Prezy-
dium Rady do szczegółowego opracowania projektu: „Otwarta 
Wszechnica Aptekarza Polskiego” i przedstawienia go Radzie 
na najbliższym jej posiedzeniu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr IV/ 131 /2007
 z dnia 27 czerwca 2007 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Apte-
karskiej do podjęcia decyzji w sprawie nabycia autorskich 

praw majątkowych. 

Na podstawie art.  38 ust. 3 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 upoważnia Prezydium Rady do 
podjęcia niezbędnych czynności i decyzji w sprawie nabycia 
przez Naczelną Izbę Aptekarska autorskich praw majątkowych 
do utworu - „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała Nr IV/ 2 /2007
z dnia 4 lipca 2007r. 

PREZYDIUM  NACZELNEJ  RADY  APTEKARSKIEJ
w sprawie zezwolenia na używanie logo NIA

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 27 czerw-
ca 2007r. upoważniającą Prezydium NRA do podjęcia uchwały 
zezwalającej na używanie logo NIA przez czasopismo „Apteka 
Szpitalna  Hospital Pharmacy” stanowi się co następuje:

§ 1.
Prezydium NRA zezwala wydawcy Dorocie Krystynie Pastok 
– Chomickiej na bezpłatne używanie logo Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej na karcie tytułowej i dalszych stronach określonych 
umową kwartalnika „Apteka Szpitalna Hospital Pharmacy” na 
okres do dnia 30 września 2008r.

§ 2.
Warunki używania logo oraz prawa i obowiązki stron w tym 
względzie, czyli NIA i wydawcy określi umowa, do zawarcia 
której zostaje upoważniony Prezes NRA i Sekretarz NRA wy-
stępujący w imieniu NIA. Umowa po podpisaniu przez strony 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej zmiana wymaga 
uchwały NRA lub jej Prezydium.

§ 3.
Umowa, o której mowa w § 2 zostanie zawarta w terminie do 
dnia 31 lipca 2007r.

Z-ca Sekretarza NRA       Prezes NRA
mgr Anna GOŁDYN     mgr Andrzej WRÓBEL 
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