SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU
ZAWODOWEGO FARMACEUTÓW W OKRESIE
OD STYCZNIA DO KOŃCA GRUDNIA 2004 ROKU.
Okres sprawozdawczy obejmuje zdarzenia z pierwszego roku prac
samorządu zawodowego w IV kadencji po Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Licheniu Starym, który się odbył w dniach 22-24 stycznia
2004 roku. W ramach izb aptekarskich działa obecnie 20 okręgowych struktur.
Okręgowe Izby Aptekarskie
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Białostocka
Beskidzka
Pomorsko-Kujawska
Częstochowska
Gdańska
Katowicka
Kielecka
Środkowopomorska
Krakowska
Lubelska
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Łódzka
Olsztyńska
Opolska
Wielkopolska
Podkarpacka
Zachodniopomorska
Warszawska
Dolnośląska
Lubuska
Kaliska (od 1995 r.).

Liczba członków OIA w Polsce 31.12.2003 roku wynosiła 23.168
osób. Aptek ogólnodostępnych było 10.406, zakładowych,
szpitalnych – 790 (wg NRA)
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Gdańsk
Katowice
Kielce
Koszalin
Kraków
Lublin

643/435/24
478/222/15
1021/532/42
376/238/15
1848/647/37
2104/898/79
589/347/23
397/195/14
2198/864/ 49
1810/735/ 42

Łódź
2033/875/55
Olsztyn
438/256/37
Opole
426/241/26
Poznań
1590/739/56
Rzeszów
980/505/32
Szczecin
487/271/29
Wrocław
1924/831/68
Zielona Góra
441/272/25
Warszawa
3087/1230/111
Kalisz
298/163/11

Producenci i hurtownie
Na początku 2004 roku w Polsce działało:
– 328 producentów (w tym 15 posiadających ponad 1% udział
w rynku).
– 543 hurtowni (w zdecydowanej większości lokalnych lub
o regionalnym zasięgu)
Zgodnie z zapowiedzią poczynioną przeze mnie podczas wspomnianego wyżej zjazdu, od lutego 2004 roku podjęte zostały działania
w kierunku reorganizacji biura Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz funkcjonowania zespołów pomocniczych. Te zespoły po-

mocnicze, nazwane departamentami, powołane zostały przede
wszystkim do realizacji zadań określonych przepisami ustawy
o izbach aptekarskich z kwietnia 1991 roku i deklaracjami zjazdowymi naszego środowiska.
Kierunki i cele działania NRA w latach 2004-2007
n Uzyskanie społecznej i rządowej aprobaty do przeprowadzania
zmian legislacyjnych służących poprawie warunków wykonywania
zawodu aptekarza.
n Współpraca z organizacjami branżowymi (naukowymi i gospodarczymi) w celu realizacji ustawowych zadań postawionych przed
izbą.
n Wypracowanie zasad współpracy z uczelniami wyższymi w celu
stałego podnoszenia jakości świadczonej pracy przez farmaceutów.
n Podnoszenie i utrwalenie rangi farmaceuty w strukturach jednostek ochrony zdrowia (w tym w szpitalnictwie).
n Troska o zachowanie godności i niezależności zawodu, krzewienie
zasad i deontologii zawodu.
n Zapewnienie najmłodszej i przyszłej kadrze fachowej farmaceutów pomocy i opieki w trakcie poznawania specyfiki pracy w zawodzie.
n Przeorganizowanie izb aptekarskich w taki sposób, aby działały
one sprawnie, terminowo realizowały ustawowe zadania i były
każdemu aptekarzowi (farmaceucie) wsparciem przy wykonywaniu zawodu.
n Przygotowanie naszego środowiska do funkcjonowania w nowych
uwarunkowaniach zewnętrznych, po wejściu Polski w struktury
Unii Europejskiej.
Początkowo powołano 17 departamentów pogrupowanych w trzy
piony tematyczne: organizacyjny, gospodarczy i prawny.
Pion organizacyjny (PO)
n DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
mgr Piotr Pasierbiak
(Łódź)
n DEPARTAMENT SPRAW ZAGRANICZNYCH
dr Jerzy Łazowski
(Warszawa)
n DEPARTAMENT INFORMACJI
mgr Michał Grzegorczyk
(Lublin)
n DEPARTAMENT ODWOŁAWCZY
dr Stefan Kaliszuk
(Lublin)
n FORUM MŁODYCH APTEKARZY
dr Paweł Chrzan
(Gdańsk)
n DEPARTAMENT KONSOLIDACJI, INTEGRACJI I STRATEGII
PROGRAMOWEJ
mgr Joanna Piątkowska
(Wrocław)
n DEPARTAMENT INTERWENCJI
mgr Alina Fornal
(Warszawa)

Pion prawny (PP)
n DEPARTAMENT PRAWNY
dr Wojciech Giermaziak
(Łódź)
n DEPARTAMENT ETYKI I DEONTOLOGII ZAWODU
mgr Marian Mikulski
(Lublin)
n DEPARTAMENT PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
I REJESTRU FARMACEUTÓW
dr Stanisław Vogel
(Gdańsk)
n DEPARTAMENT UZNAWANIA DYPLOMÓW
mgr Barbara Kozicka
(Warszawa)
n DEPARTAMENT NAUKI I SZKOLENIA
dr Elwira Telejko
(Białystok)
Pion gospodarczy (PG)
n DEPARTAMENT SKARBU
mgr Marek Płuska
(Częstochowa)
n DEPARTAMENT EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA
mgr Jolanta Dahlke-Miś
(Koszalin)
n DEPARTAMENT INICJATYW GOSPODARCZYCH
mgr Piotr Chwiałkowski
(Bydgoszcz)
n DEPARTAMENT APTEK SZPITALNYCH I ZAKŁADOWYCH
mgr Janina Pawłowska
(Kraków)
n DEPARTAMENT HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
mgr Henrietta Kania
(Kielce)
Z czasem okazało się, że nie zawsze udaje się z powodzeniem wykonywać postawione przed nimi tematyczne przedsięwzięcia. Dlatego dwukrotnie w ciągu 11 miesięcy Naczelna Rada Aptekarska dokonała korekt liczby i treści zadań do wykonania przez poszczególne departamenty. Zdaję sobie sprawę, iż proces dostosowania powyższych struktur do potrzeb izby jeszcze się nie zakończył, choć widać
już znaczną poprawę w ich pracy. W październiku ubiegłego roku dokonano najliczniejszych korekt i do dzisiaj nasze departamenty działają w nie zmienionym kształcie.
Zestawienie zmian organizacyjnych departamentów
l Likwidacja departamentu organizacyjnego.
l Powołanie departamentu obrony i konsolidacji aptek.
l Likwidacja departamentu prawa wykonywania zawodu i rejestru
farmaceutów.
l Połączenie departamentu odwoławczego z departamentem interwencji – powstaje departament odwoławczy, skarg i zażaleń.
l Połączenie departamentu inicjatyw gospodarczych z departamentem ekonomiki i zarządzania – powstaje departament ekonomiki,
zarządzania i inicjatyw gospodarczych.
l Połączenie departamentu spraw zagranicznych z departamentem
uznawania dyplomów + sprawy dotyczące prawa wykonywania
zawodu – powstaje departament spraw zagranicznych, prawa wykonywania zawodu i uznawania dyplomów.
l Połączenie departamentu informacji ze sprawami rejestru farmaceutów – powstaje departament informacji i rejestru farmaceutów.
W tym okresie powstaje również stosunkowo dynamicznie działający departament obrony i konsolidacji aptek pod kierunkiem dr. Stanisława Piechuli. Obecnie, w strukturach Naczelnej Rady Aptekarskiej,
funkcjonuje 13 departamentów. Sprawozdania z ich pracy są zamieszczone w odrębnych załącznikach do niniejszego opracowania.
Pion prawny (PP)
po zmianach
n DEPARTAMENT PRAWNY
dr Wojciech Giermaziak
(Łódź)
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n DEPARTAMENT ETYKI I DEONTOLOGII ZAWODU
mgr Marian Mikulski
(Lublin)
n DEPARTAMENT INFORMACJI I REJESTRU FARMACEUTÓW
mgr Michał Grzegorczyk
(Lublin)
n DEPARTAMENT NAUKI I SZKOLENIA
dr Elwira Telejko
(Białystok)
Pion organizacyjny (PO)
po zmianach
n DEPARTAMENT SPRAW ZAGRANICZNYCH, PRAWA
WYKONYWANIA ZAWODU I UZNAWANIA DYPLOMÓW
dr Jerzy Łazowski
(Warszawa)
n DEPARTAMENT ODWOŁAWCZY, SKARG I ZAŻALEŃ
dr Stefan Kaliszuk
(Lublin)
n FORUM MŁODYCH APTEKARZY
dr Paweł Chrzan
(Gdańsk)
n DEPARTAMENT KONSOLIDACJI, INTEGRACJI I STRATEGII
PROGRAMOWEJ
mgr Joanna Piątkowska
(Wrocław)
Pion gospodarczy (PG)
po zmianach
n DEPARTAMENT SKARBU
mgr Marek Płuska
(Częstochowa)
n DEPARTAMENT EKONOMIKI, ZARZĄDZANIA I
INICJATYW GOSPODARCZYCH
dr Danuta Ignyś
(Poznań)
n DEPARTAMENT APTEK SZPITALNYCH I ZAKŁADOWYCH
mgr Janina Pawłowska
(Kraków)
n DEPARTAMENT HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
mgr Henrietta Kania
(Kielce)
n DEPARTAMENT OBRONY I KONSOLIDACJI APTEK
dr Stanisław Piechula
(Katowice)
Pomiędzy posiedzeniami Naczelnej Rady Aptekarskiej, w jej imieniu
działa Prezydium NRA. Obecnie składa się ono z 14 osób.
Prezydium (po zmianach)
POZOSTALI CZŁOKOWIE PREZYDIUM NRA:
dr Paweł Chrzan (Gdańsk)
dr Stefan Kaliszuk (Lublin)
mgr Marian Mikulski (Lublin)
mgr Janina Pawłowska (Kraków)
dr Stanisław Piechula (Katowice)
dr Elwira Telejko (Białystok)
mgr Joanna Piątkowska (Wrocław)
mgr Barbara Kozicka (Warszawa)
W pracach prezydium uczestniczy bez prawa głosu
koordynator Departamentu Informacji
mgr Michał Grzegorczyk (Lublin)

SEKRETARZ
dr Jerzy Łazowski
(Warszawa)

SKARBNIK
mgr Marek Płuska
(Częstochowa)

PREZES NRA
mgr ANDRZEJ WRÓBEL
(Bydgoszcz)

PION ORGANIZACYJNY
(PO)
Wiceprezes NRA
mgr MARIA GŁOWNIAK
(Warszawa)

PION GOSPODARCZY
(PG)
Wiceprezes NRA
dr DANUTA IGNYŚ
(Poznań)

PION PRAWNY (PP)
Wiceprezes NRA
dr WOJCIECH GIERMAZIAK
(Łódź)

Zatrudnienie w biurze NRA na początku kadencji wyglądało następująco:
1. Jadwiga Palińska
dyrektor biura
2. dr Barbara Gogolińska
specjalista
3. mgr Jadwiga Setlak
specjalista
4. Teresa Olborska
główna księgowa
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5. Marzanna Stosio
księgowa
6. Monika Lipińska
sekretarka
7. mec. Wojciech Rudnicki
prawnik (1/2 etatu)
8. adw. dr Edward Jędrzejewski
prawnik koordynator
9. mec. Stanisław Więckowski
prawnik
Obecnie w biurze NIA jest zatrudnionych dziewięć osób, tj.:
1. mgr Halina Roszkowska-Filip
dyrektor biura
2. mgr Joanna Marczak, MBA
główny koordynator
3. mgr Jadwiga Setlak
specjalista
4. Teresa Olborska
główna księgowa
5. Marzanna Stosio
księgowa
6. Monika Lipińska
sekretarka
7. mgr Krzysztof Baka
prawnik
8. adw. dr Edward Jędrzejewski
prawnik koordynator
9. mec. Elżbieta Waniewska
prawnik
(patrz schemat organizacyjny Naczelnej Izby Aptekarskiej)
Biuro Naczelnej Izby Aptekarskiej obsługiwało w 2004 roku siedem
posiedzeń Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podjęła w sumie 29
uchwał. W okresie sprawozdawczym odbyło się również siedem posiedzeń Prezydium NRA oraz 35 spotkań departamentów NRA, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnego Sądu Aptekarskiego i Konwentu Prezesów. W księdze korespondencji zanotowano 378 pism wychodzących (dla porównania: w 2003 roku było ich 249) oraz 1342 pisma
przychodzące (w 2003 roku – 830).
Jednym z nowych zadań realizowanych przez NRA było postępowanie administracyjne w zakresie uznawania kwalifikacji osób chcących
wyjechać w celach zarobkowych do innych krajów Unii Europejskiej.
Takie czynności wykonano wobec wniosków 120 naszych koleżanek
i kolegów farmaceutów. Wielkim zaangażowaniem wykazali się
w tym zakresie dr Jerzy Łazowski i mgr Barbara Kozicka.
Rok 2004 był rokiem finału realizacji obywatelskiej inicjatywy ustawo-

dawczej środowiska aptekarskiego. W kwietniu tego roku zostały
przyjęte przez Sejm RP zmiany do ustawy „Prawo farmaceutyczne”,
m.in. korygujące zapisy antykoncentracyjne dotyczące podmiotów
gospodarczych prowadzących apteki. W naszej ocenie, chyba już
ostatecznie, politycy zmarnowali szansę uporządkowania rynku dystrybucji detalicznej produktów leczniczych w taki sposób, aby
chronione były interesy pacjenta i polskiego rządu przed manipulacjami rynkowymi tworzących się struktur monopolistycznych.
Mamy obecnie mocno zaawansowane prace w zakresie budowy
Centralnego Rejestru Farmaceutów. Dzięki mrówczej pracy i cierpliwości koordynatora departamentu informacji i rejestru farmaceutów,
mgr Michała Grzegorczyka oraz osób z nim współpracujących, w roku 2005 planujemy wdrożenie wspomnianego rejestru ku pożytkowi
naczelnej i wszystkich okręgowych izb aptekarskich. Coraz sprawniej
funkcjonuje przepływ informacji między izbami. Działa strona internetowa NRA www.nia.org.pl oraz strony wielu okręgowych izb aptekarskich. Źródłem wiedzy o naszym samorządzie są również elektroniczne Biuletyny Informacji Publicznej oraz 3-4 razy w miesiącu
przygotowywane wydania Kuriera NRA. W cyklu miesięcznym wydajemy także drukowaną wersję Biuletynu NRA.
Uporządkowaniu wymaga sprawa własności pisma pn. „Forum Farmaceutyczne”, które dzięki przychylności wszystkich aptekarzy stosunkowo szybko weszło na rynek apteczny w 2004 roku. Natomiast
w 2005 – planowane jest przez Izbę utworzenie spółki prawa handlowego w celu prowadzenia m.in. działalności wydawniczej związanej ze wspomnianym wyżej periodykiem „FF”. Nawiasem mówiąc,
przy ogólnych trudnościach ekonomicznych aptek, obiektywnym obniżeniu składek na rzecz samorządu, dostrzegam konieczność podjęcia działalności gospodarczej przez NRA np. wydawniczej, organizacyjnej przy szkoleniach, kongresach itp.
Wielkie doświadczenie systematycznie zdobywamy, organizując konferencje prasowe np. przy okazji kampanii medialnej pn. „Aptekarze

Schemat organizacyjny Naczelnej Izby Aptekarskiej

NACZELNA RADA APTEKARSKA

SKARBNIK
mgr Marek Płuska

SEKRETARZ
dr Jerzy Łazowski

KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY

BIURO PRAWNE
mec. dr Edward Jędrzejewski
mec. Elżbieta Waniewska
mgr Krzysztof Baka

PREZES NRA
mgr Andrzej Wróbel

PREZYDIUM NRA

KSIĘGOWOŚĆ
WICEPREZES NRA
dr Danuta Ignyś

WICEPREZES NRA
dr Wojciech Giermaziak
WICEPREZES NRA
mgr Maria Głowniak

Teresa Olborska
Marzanna Stosio

DYREKTOR BIURA
mgr Halina Roszkowska-Filip

GŁÓWNY KOORDYNATOR
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KOORDYNATORZY
DEPARTAMENTÓW
PIONU GOSPODARCZEGO
(PG)

NACZELNY SĄD APTEKARSKI
mgr Janina Przedpełska-Szerlowska
NACZELNY RZECZNIK OZ
mgr Ewa Kokot

SEKRETARIAT NROZ I NSA

mgr Joanna Marczak, MBA
KOORDYNATORZY
DEPARTAMENTÓW
PIONU
ORGANIZACYJNEGO (PO)

NACZELNA KOMISJA
REWIZYJNA
mgr Ryszard Jasiński

mgr Jadwiga Setlak

KOORDYNATORZY
DEPARTAMENTÓW
PIONU
PRAWNEGO (PP)

SEKRETARIAT NRA
Monika Lipińska
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pacjentom – leczenie może być tańsze...”. Współpracujemy ciągle
w tym zakresie z przedstawicielami mediów, szczególnie tych lokalnych, oraz uwzględniamy i doceniamy znaczący wkład pracy wszystkich prezesów okręgowych izb aptekarskich, a także ich współpracowników.
O licznych wątkach pracy Naczelnej Izby Aptekarskiej możemy się
dowiedzieć, czytając systematycznie wspomniany już wcześniej Kurier NRA. W 2004 roku zostało przygotowanych 36 numerów tego
periodyku, którego zbiorczą, rocznikową edycję zamieszczamy w lutowym wydaniu Biuletynu NRA.
Ważnym kierunkiem prac naszej izby jest stała aktywność na arenie
międzynarodowej, w europejskich i światowych organizacjach farmaceutycznych. W czerwcu 2004 roku, podczas zgromadzenia
ogólnego na Majorce, NRA została przyjęta w poczet zwykłych
członków Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej. Jest to ważne
wydarzenie w kontekście konieczności stałej naszej obecności i aktywności na międzynarodowej arenie organizacji branżowych, politycznych, Komisji UE w Brukseli. Nawiązane liczne kontakty między
stowarzyszeniami służą m.in. dwustronnej wymianie doświadczeń.
Chcemy, aby zaprocentowały one w przyszłości lepszą pozycją
wyjściową do odgrywania znaczącej roli przez Polskę w strukturach
europejskich instytucji.
Szkolenie zawodowe, sprawy przygotowania nowych aktów prawnych, etyka i deontologia zawodu, opracowanie strategii programowej dla naszej organizacji, aktywność w nowych wyborach parlamentarnych – są bardzo ważnymi zadaniami, które przyjdzie nam kontynuować i realizować w 2005 roku.
Robiąc podsumowanie 2004 roku warto jeszcze przypomnieć, że
w ciągu dwóch miesięcy (wrzesień-październik) przygotowano
wspólnie z Lubelską Okręgową Izbą Aptekarską centralne obchody
Święta Kosmy i Damiana. Odbyły się one 23 października w Lublinie
i połączone były z historycznym akcentem 60-lecia powstania izb aptekarskich na ziemiach polskich.
Z satysfakcją należy wspomnieć, iż także w 2004 roku udało się w ramach wykorzystania bieżących środków finansowych wykonać remont
i malowanie siedziby Naczelnej Izby Aptekarskiej. Urządzono sekretariat, zakupiono dwa komputery oraz część nowych mebli wraz ze stołem konferencyjnym. Jest to minimum, co powinniśmy byli zrobić, aby
podstawowe samorządowe zadania wykonywać w godnych urzędu
centralnego warunkach. Wyposażenie biura NIA, świadczona tam praca na rzecz samorządu, jest naprawdę majątkiem każdego aptekarza
i jemu ma służyć. Mam nadzieję, iż te starania zostaną w naszym środowisku pozytywnie ocenione. Jest to tym bardziej ważne, że coraz
częściej nasza siedziba w Warszawie przy ulicy Długiej 16 pełni funkcje
reprezentacyjne wobec gości z zagranicy.
Zdecydowana większość wykonanej i opisanej wyżej pracy jest realizacją intencji uchwał, wniosków i apeli podjętych na IV Krajowym
Zjeździe Aptekarzy w Licheniu Starym. Choć nie będzie to łatwe,
wszystkie one będą realizowane w dalszych latach obecnej kadencji
prac samorządu aptekarskiego.
Dziękuję wszystkim tym, którzy swoim entuzjazmem i sumiennie
wykonywaną pracą przyczynili się do pozytywnego postrzegania aptekarstwa w Polsce. Dziękuję wszystkim tym, których nie jestem
w stanie w tym wystąpieniu wymienić, a którzy w niełatwych czasach
udzielają się w pracy naszego samorządu, z godnością realizują posłannictwo zawodowe, niosą pacjentom ulgę i pomoc w cierpieniu.
Andrzej Wróbel
Prezes NRA
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SPRAWOZDANIA Z PRACY DEPARTAMENTÓW NRA
W ROKU 2004
Departament Spraw Zagranicznych, Prawa Wykonywania Zawodu
i Uznawania Dyplomów
dr n. farm. Jerzy Łazowski
Praca w Departamencie Uznawania Kwalifikacji była w ostatnich miesiącach bardzo intensywna i czasochłonna, zważywszy że prowadzona była praktycznie tylko przez jedną osobę – Koordynatora Departamentu Spraw Zagranicznych. Wynikało to po części z faktu, że kontakty z liderami EU Phare Twinning Project wymagały dobrej znajomości języka angielskiego. W języku tym odbywały się też spotkania
grupy roboczej ds. wdrażania powyższego projektu.
W ciągu ostatnich 6 miesięcy:
– odbyły się 4 seminaria poświęcone uznawaniu kwalifikacji, w których uczestniczyli członkowie samorządu aptekarskiego
– opracowano procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych farmaceutów z państw UE i EOG
– opracowano informacje dotyczące ww. procedur
– opracowano informacje dla farmaceutów polskich ubiegających się
o uznanie kwalifikacji w państwach UE i EOG oraz wzory zaświadczeń, które wydawane są tym farmaceutom
– w porozumieniu z Royal Pharmaceutical Society of Great Britain
i Komisją Europejską uzgodniono korzystne dla polskich farmaceutów procedury uznawania ich kwalifikacji w Wielkiej Brytanii
– opracowano materiały do broszury informacyjnej o uznawaniu
kwalifikacji zawodów medycznych w Polsce, która w najbliższym
czasie zostanie wydana w języku polskim i angielskim w ramach
programu EU Phare Twinning Project.
– dr Jerzy Łazowski był współorganizatorem czerwcowego seminarium EU Phare Twinning, na którym przedstawił prezentację dotyczącą opracowanych procedur uznawania kwalifikacji, która stała
się następnie podstawą do ożywionej dyskusji, w trakcie której wyjaśniono wiele istniejących do tej pory niejasności i wątpliwości.
22-23 września 2004 r. dr Łazowski reprezentował też NRA na seminarium, które poświęcone było podsumowaniu rocznego funkcjonowania EU Phare Twinning Project. Było to seminarium międzynarodowe, prowadzone bez tłumaczy, w którym uczestniczyli przedstawiciele organów odpowiedzialnych za uznawanie kwalifikacji zawodów medycznych z 9 krajów, które 01.05.2004 r. wstąpiły do UE.
W trakcie seminarium dr Łazowski zaprezentował procedury opracowane w NRA, a także zabrał głos w spotkaniu dyskusyjnym, zwracając m.in. uwagę na niedoskonałości dyrektyw farmaceutycznych.
W dniach 17-23 października br. mgr Barbara Kozicka i dr Jerzy Łazowski uczestniczyli w wizycie studyjnej w Holandii zorganizowanej
w ramach programu RU-Phare Twining Project.
Celem wizyty było:
1. Wyjaśnienie istniejących jeszcze wątpliwości dotyczących spraw
związanych z wzajemnym uznawaniem kwalifikacji zawodowych
farmaceutów w państwach Unii Europejskiej,
2. Uzyskanie informacji dotyczących gromadzenia danych od osób
ubiegających się o uznanie kwalifikacji, możliwości fałszerstw
przedstawianych dokumentów i sprawdzania ich autentyczności,
3. Uzyskanie dokładniejszych informacji o roli, zadaniach, działalności
i organizacji Holenderskiego Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
4. Zapoznanie się z systemem kształcenia asystentek farmaceutycznych,
5. Zapoznanie się z pracą aptek i farmaceutów szpitalnych w Holandii oraz procesem specjalizacji w zakresie farmacji szpitalnej,
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6. Zapoznanie się z usługami farmaceutycznymi świadczonymi przez
apteki ogólnodostępne w Holandii, ich zakresem, organizacją pracy w aptece i obiegiem dokumentów.
Powyższe cele zrealizowano w trakcie wizyt w:
1. Rejestrze BIG w Hadze,
2. NUFFUC w Hadze,
3. Siedzibie Holenderskiego Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Hadze, Szkole asystentek farmaceutycznych w Rotterdamie,
4. Centralnej aptece szpitali haskich w Hadze,
5. Aptece ogólnodostępnej Tarwezig w Rotterdamie,
6. Zautomatyzowanej aptece ogólnodostępnej Fleir w Veldhuizen.
Efekty wizyty studyjnej
Wizyty w rejestrach BIG i NUFFIC pozwoliły wyjaśnić wszystkie istniejące problemy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych farmaceutów. Uzyskano także szczegółowe odpowiedzi, ilustrowane
przykładami, dotyczące zagadnień wymienionych w punkcie 2 celów
wizyty.
Wizyty w Holenderskim Królewskim Towarzystwie Farmaceutycznym, szkole asystentek farmaceutycznych oraz aptekach ogólnodostępnych i szpitalnej pozwoliły na uzyskanie szerszej wiedzy o funkcjonowaniu sektora farmaceutycznego w Holandii. Z uwagi na to, że
wizyty były praktycznie nieograniczone czasowo, mieliśmy możliwość zadawania szczegółowych pytań i otrzymywania wyczerpujących odpowiedzi.
Dzięki wizycie uzyskaliśmy szeroką wiedzę o naszym zawodzie
w Holandii. Niektóre nasze spostrzeżenia zasługują na szersze upowszechnienie i wdrożenie również w naszym kraju i sprawy te wpisane zostaną do programu działania Departamentu Uznawania Kwalifikacji, Prawa Wykonywania Zawodu i Spraw Zagranicznych NRA.
22 listopada przedstawiciele okręgowych izb aptekarskich uczestniczyli w seminarium poświęconym uznawaniu kwalifikacji zawodowych farmaceutów w państwach Unii Europejskiej, zorganizowanym
w Ministerstwie Zdrowia w ramach EU Phare Twinning Projeckt. Zajęcia poprowadzili mgr Barbara Kozicka i dr Jerzy Łazowski. Wszyscy
uczestnicy otrzymali broszurę zawierającą instrukcję dla polskich farmaceutów ubiegających się o uznanie kwalifikacji w państwach UE
oraz podobną informację dla obywateli Unii ubiegających się o uznanie kwalifikacji w Polsce. Do druku przygotowywany jest podręcznik
opracowany przez dr Jerzego Łazowskiego, zawierający szczegółowe informacje o wykonywaniu zawodu farmaceuty w Polsce oraz
o procedurach związanych z uznawaniem kwalifikacji. Podręcznik zostanie wydany przez Ministerstwo Zdrowia przed końcem bieżącego
roku.
Nowelizacja ustawy o izbach aptekarskich z kwietnia br. nałożyła na
Naczelną Radę Aptekarską obowiązek wydawania zaświadczeń farmaceutom polskim ubiegającym się o uznanie kwalifikacji w państwach UE i EOG. Liczba podań o takie zaświadczenia znacząco
wzrosła w ostatnim czasie i do 30 listopada otrzymano 115 wniosków, głównie do Wielkiej Brytanii. Można się spodziewać, że
w związku z porozumieniem z Royal Pharmaceutical Society of Great Britain liczba ta może w najbliższym czasie gwałtownie wzrosnąć.
Nieoficjalnie wiadomo, że Anglicy mają plany zatrudnienia około
3000 polskich farmaceutów. Może to spowodować, że Biuro NRA
stanie się niewydolne w wydawaniu tych zaświadczeń, tym bardziej
że uzyskane dokumenty załączane do wniosku należy dokładnie
sprawdzać. Mimo że obowiązuje 30-dniowy termin wydawania zaświadczeń, wnioskodawcy są bardzo niecierpliwi i wręcz uniemożliwiają pracę biura licznymi telefonami interwencyjnymi i wywieraniem
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nacisku na przyspieszenie terminu wydania zaświadczeń. Wydaje się
celowe określenie pewnej kwoty za wydawane zaświadczenia, którą
byliby zobowiązani uiszczać wnioskodawcy.
Wydawanie zaświadczeń jest czasochłonne, wiąże się z kosztami
pocztowymi i rozmów telefonicznych, gromadzeniem dokumentacji itp.
Uznawanie kwalifikacji wymaga niemal stałej obecności przedstawiciela Departamentu Uznawania Kwalifikacji w Biurze NRA i dlatego
warto będzie rozważyć, czy w przypadku dużego napływu wniosków nie zatrudnić w NRA na stałe osoby, która po odpowiednim
przeszkoleniu i wsparciu mgr Kozickiej i dr. Łazowskiego, zajmowałaby się wyłącznie tym działem pracy Biura NRA, a która w wolnych
chwilach mogłaby wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora
biura.
Działalność Departamentu Spraw Zagranicznych była w ostatnim
czasie mocno ograniczona z uwagi na zaangażowanie jej koordynatora w sprawy związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych farmaceutów.
Skład departamentu stanowią dwie osoby – dr Jerzy Łazowski i dr Tadeusz Bąbelek. Z uwagi na charakter departamentu, praca w nim wymaga dobrej znajomości przynajmniej jednego języka zachodniego
(angielskiego lub niemieckiego). Działalność departamentu w minionych miesiącach sprowadzała się do udziału:
– w Zgromadzeniu Ogólnym Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU) w Brukseli w marcu br. (uczestniczył mgr A. Wróbel
i dr J. Łazowski)
– w spotkaniu Okrągłego Stołu PGEU z udziałem krajów, które
wstępowały do UE, w Pradze w kwietniu br. (w spotkaniu uczestniczył dr Jerzy Łazowski, który przedstawił najważniejsze problemy
polskiego aptekarstwa)
– w Zgromadzeniu Ogólnym PGEU w Palma de Mallorca w czerwcu br., podczas którego NRA uzyskała status członka zwyczajnego
PGEU (uczestniczyli mgr A. Wróbel, dr T. Bąbelek i dr J. Łazowski)
– w spotkaniu organizacji farmaceutycznych krajów, które wstąpiły
01.05.2004 r. do UE, zorganizowanym 01.07.2004 r. w Wiedniu
przez Austriacką Izbę Aptekarską. W spotkaniu uczestniczył dr Tadeusz Bąbelek oraz dr Jerzy Łazowski, który przedstawił prezentację nt. samorządu aptekarskiego w Polsce (relacje z obydwu
przedstawionych powyżej spotkań zostały zamieszczone w „Forum Farmaceutycznym” nr 2/2004 lipiec i nr 3/2004 sierpień).
Dr Jerzy Łazowski uczestniczył także w dniach 27-30 lipca 2004 r.
w Dniu Farmacji Łotewskiej. Spotkanie to miało charakter pikniku,
a udział w nim nie wiązał się z żadnymi kosztami dla NRA.
14.05.2004 r. gościem spotkania prezesów OIA był prezes Litewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, prof. dr Eduardas Tarasevicius, któremu prezes NRA wręczył nadany mu Medal im. prof.
B. Koskowskiego. Tego samego dnia, w czasie Dnia Farmacji Polskiej zorganizowanego przez „Gazetę Farmaceutyczną”, prof. Tarasevicius został z inicjatywy NRA wyróżniony tytułem „Przyjaciela Polskiej Farmacji”.
Członkostwo w PGUE wymaga znacznie większego niż dotychczas
zaangażowania w działania tej organizacji, a także upowszechniania
tej działalności w Polsce. Odciążenie koordynatora od obowiązków
związanych z uznawaniem kwalifikacji i realizacją programu EU Phare
Twinning Project, który obecnie dobiega końca, powinno umożliwić
zintensyfikowanie pracy Departamentu Spraw Zagranicznych.
W planach departamentu znajduje się zorganizowanie w 2006 r.,
przy współpracy z PGEU, spotkania wszystkich jej organizacji członkowskich poświęconego działalności samorządów aptekarskich
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w UE. Sondażowe rozmowy w tej sprawie wskazują, że inicjatywa ta
może cieszyć się dużym zainteresowaniem.
Na posiedzeniu plenarnym NRA 6 października 2004 r. oba departamenty: Spraw Zagranicznych i Uznawania Kwalifikacji zostały połączone w jeden: Departament Spraw Zagranicznych, Prawa Wykonywania Zawodu i Uznawania Dyplomów.
Departament Konsolidacji, Integracji i Strategii Programowej
mgr farm. Joanna Piątkowska
Departament rozpoczął działalność wiosną 2004 roku i kontynuował
swoje prace mimo iż dopiero uchwała IV/20/2004 z 6.10.2004 r.
NRA powołała departament w sposób formalny (wzmianki w protokołach z posiedzeń NRA z 23.03. i 23.06.2004 r.).
Po zmianach zaproponowanych przez prezesa NRA i uchwale nr
IV/20/2004 z 6.10.2004 r. w sprawie zmiany struktury departamentów ww. departament wszedł w pion organizacyjny (nadzór wiceprezes NRA – Maria Głowniak), a koordynator został członkiem prezydium NRA.
Od pierwszej chwili należało ustalić program działania departamentu
na poziomie działania NRA, powstanie podobnych struktur bądź włączenia osób z OIA, które miały odpowiadać za realizację w regionach
zadań departamentu. Do dnia dzisiejszego tylko Katowicka OIA,
Opolska OIA, Krakowska OIA, Dolnośląska OIA, Łódzka OIA, posiadają bądź swoich reprezentantów w departamencie i biorą udział
w jego pracach, bądź wyznaczyli członków swoich rad do pełnienia
podobnych zadań w swoich OIA.
Wszystkie materiały związane z departamentem były przekazywane
osobiście do rąk członków NRA i wysyłane e-mailem do OIA (kilkakrotnie). Strategia programowa samorządu jest tak ważnym zadaniem, że wymaga wielu spotkań, uzgodnień wewnętrznych, opracowań ze strony podmiotów zewnętrznych.
Propozycje działań w OIA przedstawiłam 28.09.2004 r. (przykładowe):
– strona w Biuletynie OIA,
– przewodniczący uczestniczy w spotkaniach członków OIA,
– powołanie wspólnego zespołu z OIL,
– współpraca z WIF (m.in. procedury kontroli aptek),
– posiedzenia rad poświęcone wypracowywaniu metod integracji
i strategii programowej,
– uaktywnienie delegatów na OZA, w celu usprawnienia pracy samorządu u podstaw jego działania
– wypracowanie bardziej skutecznych niż dotychczasowe metod
konsolidacji środowiska.
Praca departamentu była również dyskutowana na Konwencie Prezesów w Kielcach w listopadzie 2004 r.
1.12.2004 r. w ramach prac NRA odbyło się posiedzenie powiązane
z wypracowaniem metod współpracy i współdziałania z hurtowniami
farmaceutycznymi działającymi na terenie kraju.
Departament wspierany przez Dolnośląską Izbę Aptekarską zaprosił
na rozmowy partnerskie hurtownie farmaceutyczne w kwestii dotyczącej kształtu i przyszłości rynku detalicznego produktów leczniczych
w Polsce (spotkania miały być ponawiane i kontynuowane w celu
wyboru najlepszych partnerów do współpracy). Spotkania rozpoczęły się 22.11.2004 r. i były kontynuowane do 4.02.2005 r. (12 spotkań). Zakończono pierwszą turę rozmów.
Rozmowy odbyły się z (wg kolejności spotkań): PGF, grupa Apofarmu, grupa Farmacolu, Torfarm, Prego, Hurtap, grupa Prospera, Phoenix, Preska, ACP.
Krótkie omówienie spotkań przekazałam koordynatorowi, prezesowi NRA i członkom departamentu.
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Pierwsze wspólne spotkanie departamentu z przedstawicielami OIA
(którzy wyrazili swoją chęć do pracy) odbędzie się 11.02.2005 r.
Należy podkreślić małą skuteczność uaktywnienia OIA i włączenia ich do
wspólnych prac departamentu (należy wzmóc prace w tym kierunku).
W OIA należy przesunąć ciężar prac w kierunku konsolidacji i integracji środowiska na delegatów na OZA (i należy wzmóc prace w tym
kierunku jako priorytetowe).
Departament Prawny
dr n. farm. Wojciech Giermaziak
Departament Prawny NRA utworzony został 4 lutego 2004 r. na
podstawie uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej nr IV/7/2004
w sprawie utworzenia departamentów w NRA. Ostateczna pozycja
Departamentu Prawnego w strukturze organizacyjnej ustalona została uchwałą NRA nr IV/20/2004 z 6 października 2004 r. w sprawie
zmiany struktury departamentów.
Na koordynatora Departamentu Prawnego, uchwałą nr IV/8/2004
z 4 lutego 2004 r. w sprawie wyboru koordynatorów departamentów w NRA, wybrany został dr Wojciech Giermaziak.
W okresie sprawozdawczym Departament Prawny opiniował i projektował propozycje rozwiązań legislacyjnych dotyczących dziedzin
związanych z przedmiotem działalności samorządu aptekarskiego.
W szczególności prace departamentu koncentrowały się na projektach ustaw oraz rozporządzeniach ministra zdrowia. Łącznie przeanalizowanych i zaopiniowanych zostało kilkadziesiąt projektów aktów normatywnych. Szczegółowy wykaz aktów stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania. Najważniejsze z punktu widzenia interesów samorządu aptekarskiego były następujące projekty:
1) stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy – „Prawo farmaceutyczne”, przedstawione przewodniczącemu sejmowej Komisji Gospodarki;
2) projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – 8 marca
opracowana została opinia prawna;
3) projekty rozporządzeń MZ zmieniające rozporządzenia
w sprawie:
a) recept lekarskich;
b) sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi
Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zbiorczych
zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji oraz
wzoru zestawienia recept podlegających refundacji;
c) zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych
przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (pismo z 5 kwietnia 2004 r.);
4) założenia do projektu nowej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pisma z 7, 16
kwietnia 2004 r.);
5) projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych – 27 czerwca uwagi do projektu przesłano przewodniczącej sejmowej Komisji Zdrowia;
6) projekt rozporządzenia MZ w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (uwagi z 5 maja 2004 r.);
7) wystąpienie do ministra zdrowia w sprawie wykazu leków, które
mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (11 maja 2004 r.);
8) wystąpienie do MZ w sprawie propozycji zmian do art. 221 projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, dotyczącego ustawy o cenach (22 lipca
2004 r.), uwagi do przedmiotowego projektu zostały przekazane
też do przewodniczącej sejmowej Komisji Zdrowia.
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Departament Prawny zapewniał obsługę prawną organów samorządu aptekarskiego, w szczególności Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz
Prezydium NRA. Koordynator oraz prawnicy współpracujący z departamentem uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach wymienionych organów, udzielając ustnych opinii oraz rozstrzygając pojawiające się problemy prawne. Wszystkie dokumenty oficjalnie przyjmowane przez NRA oraz jej prezydium analizowane były pod kątem ich
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Uchwały i postanowienia organów stanowiących samorząd podlegały analizie prawnej,
a ich ostateczny kształt opracowywany był przez Departament Prawny. W okresie sprawozdawczym podjętych zostało 29 uchwał przez
NRA oraz 3 postanowienia.
Do najistotniejszych, opracowanych w okresie sprawozdawczym
przy udziale Departamentu Prawnego, wewnętrznych aktów normatywnych, zaliczyć należy:
1) uchwałę NRA nr IV/7/2004 z 4 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia departamentów w NRA;
2) uchwałę NRA nr IV/2004 z 23 czerwca 2004 r. zmieniającą
uchwałę nr IV/9/2004 r. z 4 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania
spraw w imieniu rady – najważniejszy, obok regulaminu NRA,
dokument prawny określający podstawy prawne działania Prezydium NRA;
3) uchwałę NRA nr IV/22/2004 z 14 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów ramowych.
Z inicjatywy Departamentu Prawnego odbyło się spotkanie wszystkich prawników obsługujących okręgowe izby aptekarskie. W trakcie
obrad opracowane zostały regulaminy ramowe organów okręgowych izb aptekarskich, przyjęte następnie przez NRA. Spotkanie stanowiło ważny punkt wyjścia do wypracowania zasad współpracy
prawników pracujących na rzecz samorządu aptekarskiego. Wymieniono uwagi i doświadczenia, co z pewnością przyczyni się do lepszej
koordynacji obsługi prawnej samorządu w skali kraju.
Departament Prawny zapewniał w całym okresie sprawozdawczym
bieżącą obsługę prawną Biura NIA, konsultował planowane działania
pod względem prawnym, opracował kilkadziesiąt opinii i stanowisk
prawnych na potrzeby organów lub poszczególnych funkcyjnych
członków samorządu.
Do najważniejszych opinii opracowanych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:
1) opinię dotyczącą projektu ustawy o izbach aptekarskich (pismo do
Ministerstwa Zdrowia z 23.02.2004 r.);
2) przygotowanie materiałów NIA do debaty w Kancelarii Prezydenta RP na temat: „Rola samorządów zawodowych w tworzeniu demokratycznego państwa prawa” – 06.04.2004 r.;
3) opinię prawną w zakresie interpretacji art. 99 do 104 „Prawa farmaceutycznego” w związku z art. 551 kodeksu cywilnego
(02.03.2004 r.);
4) opinię prawną do projektu ustawy o swobodzie gospodarczej
(08.03.2004 r.);
5) przygotowanie materiałów pod względem prawnym co do przeszkolenia uzupełniającego – art. 17 ustawy o izbach aptekarskich
(31.03.2004 r.);
6) przygotowanie projektów stanowisk NRA dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty oraz spraw związanych z powszechnym ubezpieczeniem w NFZ (03.04.2004 r.);
7) przygotowanie stanowiska NRA do projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
(15.04.2004 r.);
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8) przygotowanie materiałów dla NRA w sprawie stanowiska co do
zmiany w ustawie o cenach, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ i innych (08.04, 10.05. oraz 25.05.2004 r.);
9) przygotowanie stanowiska w sprawie zmiany art. 99 „Prawa farmaceutycznego” (19.05.2004 r.);
10) projekt stanowiska dla NRA do propozycji statutu tzw. Stowarzyszenia Samorządów Zawodowych RP (09.04.2004 r.);
11) przygotowanie analizy prawnej w sprawach dotyczących wydawnictw m.in. ze spółką ProMedia (poczynając od
09.04.2004r.);
12) przygotowanie wystąpienia NRA do prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w sprawie PGF (05.07.2004 r.);
13) przygotowanie analizy prawnej co do inicjatyw prezesa ORA
w Katowicach (21.07.2004 r.);
14) przygotowanie stanowiska NRA do ministra finansów w sprawie
tzw. ryczałtów samorządowych (07.05 i 12.07.2004 r.);
15) informację prawną dotyczącą regulaminu wynagradzania w NIA
(27.07.2004 r.);
16) przygotowanie stanowiska NRA do ministra zdrowia w sprawie
PGF z wnioskiem nowelizacji art. 99 ust. 3 „Prawa farmaceutycznego” (17.08.2004 r.);
17) opinię prawną w zakresie art. 103 i 104 „Prawa farmaceutycznego” (24.08.2005 r.);
18) przygotowanie stanowiska NRA w sprawie zakazu sprzedaży
produktów farmaceutycznych przez Internet (18.08.2004 r.);
19) analizę i przygotowanie pism w sprawie konfliktu w Gdańskiej
Okręgowej Izbie Aptekarskiej (poczynając od lipca do grudnia
2004 r.);
20) informację prawną w zakresie przepisów prawnych dotyczących
swobody działalności gospodarczej (06.05.2004 r.);
21) przygotowanie merytoryczne i organizacyjne Seminarium Krajowego Prawników Izb Aptekarskich w Zakopanem (wrzesień,
październik 2004 r.);
22) systematyczne pisma informacyjne i interpretacyjne do okręgowych izb aptekarskich (cały okres sprawozdawczy);
23) interpretacje przepisów prawnych i regulaminów przesyłane na
zapytania okręgowych rad aptekarskich (cały okres sprawozdawczy);
24) przygotowanie stanowiska NRA w sprawie EuroAptek (III i IV
kwartał 2004 r.);
25) przygotowanie stanowiska NRA w sprawie Centrum Diabetyka
(X, XI 2004 r.);
26) przygotowanie dokumentów, projektów i stanowisk dotyczących
Forum Farmaceutycznego, Biuletynu Informacyjnego NIA (poczynając od lipca 2004 r.).
Departament Prawny opracował i opiniował wiele projektów umów
i porozumień zawieranych przez organa samorządu.
Departament Prawny opracował projekt odpowiedzi na skierowany
przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej pozew Polskiej Grupy Farmaceutycznej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.
Departament Nauki i Szkolenia
dr n. farm. Elwira Telejko
Działalność Departamentu Szkolenia i Nauki w roku 2004 dotyczyła
głównie wprowadzania w życie rozporządzenia MZ z 25 czerwca
2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz rozporządzenia
MZ z 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu
specjalisty przez farmaceutów.
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Należy pamiętać, że pierwszy pięcioletni rozliczeniowy okres edukacyjny rozpoczął się 1 stycznia 2004 r., a komisja akredytacyjna, działająca przy ministrze zdrowia, rozpatrzyła wnioski akredytacyjne jednostek szkolących z ponad półrocznym opóźnieniem. W związku
z powyższym podjęto przede wszystkim współpracę z przewodniczącymi komisji ds. specjalizacji i ciągłych szkoleń okręgowych rad aptekarskich w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów jak i sposobu realizacji szkolenia ciągłego farmaceutów. Prowadzono w tym czasie także szeroką działalność informacyjną.
Ponadto współpracowano z:
1. CMKP w zakresie opiniowania tematów i programów kursów
kształcenia ciągłego farmaceutów.
2. Jednostkami szkolącymi wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych w zakresie zadań dotyczących szkolenia ciągłego i specjalizacyjnego farmaceutów.
5. Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym w zakresie zadań dotyczących szkolenia ciągłego i specjalizacyjnego farmaceutów (zorganizowano wspólne posiedzenie przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za organizowanie szkolenia ciągłego farmaceutów: dziekanów wydziałów farmaceutycznych, prezesów ORA i prezesów
oddziałów PTFarm).
6. Departamentem szkolnictwa w Ministerstwie Zdrowia w zakresie
opiniowania szczegółowych programów specjalizacyjnych.
7. Krajowymi specjalistami w dziedzinach farmacji szpitalnej i aptecznej w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego farmaceutom pracujących w aptekach szpitalnych (którzy posiadają II st.
specjalizacji z farmacji aptecznej) za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji i wydania im zezwolenia na zdawanie
egzaminu specjalizacyjnego z farmacji szpitalnej.
Nasza działalność dotyczyła również ustalenia programu oraz sposobu przeszkolenia uzupełniającego farmaceutów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie wykonywali zawodu farmaceuty w aptece (na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 17 ust. 3 ustawy z 19 kwietnia 1991 r., z póź.
zmianami, o izbach aptekarskich).
Departament Aptek Szpitalnych i Zakładowych
mgr farm. Janina Pawłowska
1. Zapoznanie się z problematyką związaną z funkcjonowaniem aptek szpitalnych na terenie Polski.
2. Interwencja do ministra zdrowia o uregulowanie spraw związanych z obrotem wyrobami medycznymi na terenie szpitali – pismo
z 27.04.2004 r. NIA oraz o rozwiązanie problemu tzw. importu
docelowego – pismo z 06.05.2004 r. NIA.
3. Przygotowanie tematów do organizowanego przez departament
ogólnopolskiego spotkania prezesów i komisji aptek szpitalnych
OIA, mającego na celu przedstawienie i wyartykułowanie problemów dotyczących funkcjonowania aptek szpitalnych w dobie przekształceń gospodarczych.
Departament Obrony i Konsolidacji Aptek
dr n. farm. Stanisław Piechula
1 – Sprawozdanie z d z i a ł a l n o ś c i D e p a r t a m e n t u I n f o r m a c j i N R A
w 2004 r.
1a – Chcąc prowadzić aktywną działalność w obronie indywidualnych aptek koordynowałem od początku kadencji NRA pracą Departamentu Informacji i byłem członkiem Prezydium NRA. Wydałem kilka „Gońców” Departamentu Informacji, a także zorganizowałem
spotkanie przedstawicieli OIA w celu wypracowania jednolitego systemu przepływu informacji pomiędzy izbami i aptekami. Niestety,
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moim zdaniem większość izb nie jest jeszcze przygotowana, a może
nawet zainteresowana zaangażowaniem się w stworzenie szybkiego
i sprawnego przepływ informacji pomiędzy izbami i aptekami. Podejmowałem także działania informacyjne, mające na celu obronę aptek
i interesów naszego zawodu.
1b – Zorganizowałem i prowadziłem nową interaktywną witrynę internetową Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której każdy członek NRA
mógł przedstawiać swoje działania i osiągnięcia. Po moim odwołaniu
z departamentu i prezydium, witryna została usunięta i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi, dlaczego i kto podjął taką decyzję, gdyż witryna, którą stworzyłem, była zatwierdzona decyzją
prezydium NRA i opłacona.
1c – Przesyłałem do wszystkich OIA liczne propozycje rozwinięcia
przepływu informacji pomiędzy izbami i aptekami, niestety – większość z nich pozostała bez żadnego zainteresowania, mimo że przy
takiej upośledzonej działalności, jaką prowadzimy, naszym największym atutem jest jedynie szybki przepływ informacji!
2 – Sprawozdanie z działalności Departamentu Obrony i Konsolidacji Aptek NRA w 2004 r.
2a – W wyniku braku, w Naczelnej Izbie Aptekarskiej, znaczących
działań w obronie aptek, wniosłem na posiedzenie NRA wniosek powołania DOiKA. Mmimo wielu przeciwności i utrudnień, ostatecznie
departament powołano 24.10.2004 i ponownie wszedłem do prezydium NRA.
2b – W ciągu trzech miesięcy wydałem 7 „Gońców DOiKA” i rozesłałem je do wszystkich OIA z prośbą o kolportaż do aptek. Z niewielu otrzymałem potwierdzenie, że „Gońce” trafiły do aptek.
2c – Poprosiłem wszystkie OIA o stworzenie przy izbach Komisji
Obrony i Konsolidacji Aptek, z którymi DOiKA mogłaby współpracować i koordynować wspólne zadania. Niestety, tylko nieliczne izby
powołały odpowiednie komisje i podjęły jakiekolwiek działania. Warto nadmienić, że niektórzy koordynatorzy takich komisji wręcz odczuwają utrudnienia ze strony swoich izb w podejmowaniu działań
(np. w Łodzi).
2d – Zorganizowałem spotkanie w NIA, na które zaprosiłem przedstawicieli wszystkich izb, którzy będą odpowiedzialni za tematykę
obrony aptek na swoim terenie. Spotkanie było połączone ze spotkaniem i wymianą informacji w sprawie działań obronnych różnych
grup aptek. W spotkaniu wzięło udział wiele aktywnych osób z różnych regionów kraju, choć – niestety – przedstawicieli okręgowych
izb aptekarskich było zaledwie kilku.
2e – Podjąłem działania ostrzegające apteki przed niebezpieczeństwami programu „Dbam o Zdrowie” firmy PGF. W wyniku ukazania
się nieprzychylnych informacji o programie DoZ i DoZ+ firma PGF
pozwała Naczelna Radę Aptekarską do sądu. Sprawa w toku.
2f – Wspólnie z prawnikiem naszej OIA przedstawiłem w grudniu
2004 r. NRA szczegółowe opracowanie o niezgodności programu
DoZ z prawem farmaceutycznym i wskazałem na znaczące niebezpieczeństwa dla aptek biorących w tym programie udział. Zwróciłem
także uwagę na obawy wielu aptek przed restrykcjami mogącymi
wystąpić przy wychodzeniu z programu. Jest już luty, a ja nadal oczekuję na działania, które podejmie NIA.
2g – W OIA Katowice podjęliśmy wiele działań w obronie aptek
przed programami lojalnościowymi uzależniającymi apteki i łamiącymi prawo. Przesłaliśmy wszystkie materiały do wszystkich OIA i NIA
z prośbą i propozycją podjęcia działań równoległych. Oczekujemy na
pomoc i zaangażowanie innych OIA i NIA.
2h – Przesłałem do wszystkich OIA i NIA oraz prawników NRA
opracowanie prawne mające na celu obronę aptek przed restrykcyj-
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nymi kontrolami NFZ i naciąganą interpretacją prawa w celu odbierania refundacji. Miała szybko powstać w NIA jednolita opinia prawna dla wszystkich OIA i aptek, na którą ciągle czekam.
2i – Przedstawiłem wszystkim OIA i NRA propozycję strategii działań
obronnych z prośbą o włączenie się do aktywnej obrony naszych aptek. Niestety, większość OIA nie podjęła tej inicjatywy lub nie udostępniła żadnych informacji.
2j – Przesyłałem wiele ważnych i cennych artykułów do „Forum Farmaceutycznego”, z których tylko część zamieszczono, a niektóre
opublikowano w zmienionej formie i zamieszczono fragmentami, co
zmieniło ich główne przesłanie.
2k – Odczuwając jakąś dziwną niemoc lub niechęć przed podejmowaniem zdecydowanych działań przez NIA i wiele OIA, podejmowałem większość inicjatyw w naszej OIA Katowice. Miałem i mam
nadal nadzieję, że niektóre izby dołączą do współpracy w ramach
DOiKA i znaczących działań w obronie naszych aptek. Chociaż zaczęły pojawiać się pierwsze jaskółki, to czas ucieka dla nas zbyt
szybko, by delikatne próby działań mogły cokolwiek uratować.
Niestety, pojedyncze izby nie są w stanie powstrzymać i naprawić tego, do czego doprowadzono wieloletnią błędną polityką. Dalsze zachowawcze działania NIA i wielu OIA nie są w stanie zapewnić oczekiwanych skutków.
Załącznik do sprawozdania
Departamentu Spraw Zagranicznych, Prawa Wykonywania Zawodu
i Uznawania Dyplomów NRA
Zaświadczenia o kwalifikacjach dla farmaceutów polskich
wydane w 2004 r.
W okresie od 1.05 do 31.12.2004 r. ogółem otrzymano 120 wniosków o wydanie zaświadczeń farmaceutom polskim ubiegającym się
o uznanie kwalifikacji w państwach Unii Europejskiej, w tym:
15 wniosków od farmaceutów polskich zamieszkujących stale poza
granicami kraju,
5 wniosków od obcokrajowców, którzy ukończyli studia farmaceutyczne w Polsce.
Wydano:
41 zaświadczeń o posiadaniu praw nabytych,
46 zaświadczeń o ukończeniu rocznej praktyki (Wlk. Brytania i Rep.
Irlandii),
18 zaświadczeń o niezgodności posiadanego dyplomu z dyrektywami UE.
120 zaświadczeń o niekaralności.
7 wniosków wnioskodawcy wycofali po uzyskaniu informacji, że ich
dyplomy są niezgodne z dyrektywami UE.
Nie rozpatrzono 6 wniosków z powodu braków w dokumentacji,
osoby te braków nie uzupełniły, wobec czego nie kontynuowano
z nimi korespondencji – były to osoby, których kwalifikacje nie odpowiadały wymogom dyrektyw UE.
3 osoby zgodziły się na przełożenie terminu wydania im zaświadczeń
do czasu uzyskanie przez nie praw nabytych.
Państwa, w których ubiegano się o uznanie kwalifikacji
Wielka Brytania – 78
Bez określenia kraju – 11
Niemcy – 8
Irlandia – 6
Norwegia – 5
Francja – 4
Szwecja – 3
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Włochy – 2
Dania, Holandia i Islandia – po 1 osobie
Załącznik do sprawozdania Departamentu Prawnego
Naczelnej Rady Aptekarskiej w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2004 r.
Szczegółowy wykaz aktów normatywnych analizowanych lub opiniowanych przez DP.
1) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
(20 lutego 2004 r.)
2) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie okresowych
badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które
stosowały azbest w produkcji (11 marca 2004 r.)
3) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (15 marca 2005 r.)
4) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu felczera oraz trybu przeprowadzania i składania egzaminu z języka
polskiego (12 marca 2004 r.)
5) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu kompetencji lekarza i pielęgniarki poz (26 marca 2004 r.);
6) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”
(1 kwietnia 2004 r.)
7) projekt ustawy zmieniającej ustawę o ochronie zdrowia psychicznego (10 marca 2004 r.)
8) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać plan zdrowotny dla służb mundurowych, oraz zakresu danych niezbędnych do przygotowania tego
planu (17 marca 2004 r.);
9) projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
(5 kwietnia 2004 r.);
10) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie
ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (7 kwietnia 2004 r.);
11) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kierowania
ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju (13 kwietnia 2004 r.);
12) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (15 kwietnia 2004 r.);
13) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowego trybu postępowania dotyczącego procedury wzajemnego
uznania (8 kwietnia 2004 r.)
14) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania (8 kwietnia 2004 r.);
15) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu
ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego (27 kwietnia 2004 r.);
16) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
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pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (uwagi
przekazane 4 maja 2004 r.);
17) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta (6 maja 2004 r.)
18) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (1 czerwca 2004 r.)
19) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów
dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (28 czerwca 2004 r.)
20) projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie oraz import produktu leczniczego, wzoru wniosku i zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz wysokość opłat za udzielenie zezwolenia (11 sierpnia 2004 r.)
21) projekt rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich
(21 września 2004 r. przekazano uwagi NRA);
22) projekt rozporządzenia MZ sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji,
a także wzoru zbiorczego zestawienia. (21 września 2004 r.
przekazano uwagi NRA);
23) projekt rozporządzenia MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (24 września 2004 r. przekazano stanowisko);
24) projekt rozporządzenia MZ w sprawie trybu udostępniania NFZ
do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji (24 września 2004 r.);
25) projekt rozporządzenia MZ w sprawie dodatkowych rodzajów
działalności związanych z ochroną zdrowia, dopuszczonych do
prowadzenia w aptece (wystąpienie z 17 lutego 2004 r.);
26) projekt rozporządzenia MZ w sprawie wykazów leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki
uzupełniające (grudzień 2004 r.);
27) projekt rozporządzenia MZ w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom
bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
(grudzień 2004 r.);
28) projekt rozporządzenia MZ w sprawie ustalenia cen urzędowych
hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne (grudzień 2004 r.);
29) projekt rozporządzenia MZ w sprawie wykazu leków, które mogą
być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty
ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego (grudzień 2004 r.).
Inne sprawy.
– 30 marca 2004 r. – Uniwersytet Jagielloński zwrócił się z prośbą
o przedyskutowanie na posiedzeniu NRA spraw pomocy aptekarzy w zakupie dla Muzeum Farmacji UJ obrazu Józefa Chełmońskiego pt. „Aptekarz”,
– 27 kwietnia 2004 r. – wystąpienie do ministra zdrowia z wnioskiem o rozwiązanie problemu dotyczącego opublikowania wykazów asortymentu wyrobów medycznych, jakie mogą być przedmiotem obrotu lub wydawania w aptekach lub innych placówkach
obrotu detalicznego,
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– 5 maja 2004 r. wystąpienie Naczelnej Rady Aptekarskiej do ministra zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”,
– 3 maja 2004 r. – analiza projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do rejestrów wyrobów
medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych
objętych formularzami zgłoszeniowymi,
– 28 maja 2004 r. – wystąpienie do ministra zdrowia i ministra finansów w sprawie cen urzędowych na leki refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
– 7 czerwca 2004 r. – propozycje legislacyjne związane z programem rządowym „Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca”,
– 25 maja 2004 r. – Ministerstwo Zdrowia przesłało uwagi stowarzyszeń firm farmaceutycznych dotyczące kwestionariusza standaryzacji skuteczności leków. 9 czerwca została udzielona odpowiedź,
– 9 czerwca 2004 r. – przesłane zostały do MZ materiały informacyjne dotyczące uznawania kwalifikacji farmaceutów,
– 23 czerwca 2004 r. – pisma do ministra zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia,
ministra finansów w sprawie cen urzędowych i obrotu pozaaptecznego,
– 8 lipca 2004 r. – wystąpienie do ministra zdrowia w sprawie ważności recept z napisem „Kasa Chorych”.

Sprawozdanie z pracy Sekretariatu NROZ i NSA w r. 2004
W ramach zadań Sekretariatu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Naczelnego Sądu Aptekarskiego znajduje się
również wiele dodatkowych czynności:
1. Prowadzenie spraw związanych z działalnością komisji odwoławczej
(obsługa biurowa), tj.: rejestrowanie wpływających spraw, nadawanie
im numeru, przepisywanie uchwał dotyczących rozstrzygnięć Prezydium NRA, wysyłanie ich pocztą zainteresowanym stronom.
2. Prowadzenie rejestru orzeczeń okręgowych i Naczelnego Sądu
Aptekarskiego
3. Prowadzenie rejestru ukaranych:
a) wpisy do rejestru informacji napływających z Okręgowych Sądów Aptekarskich,
b) udzielanie odpowiedzi na zapytania o karalność farmaceutów.
4. Prowadzenie spraw związanych z egzaminem z języka polskiego
dla farmaceutów – cudzoziemców oraz oczywiście
5. Prowadzenie Sekretariatu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
6. Prowadzenie Sekretariatu Naczelnego Sądu Aptekarskiego.
Sprawozdanie ilościowe
Ad 1. Do komisji odwoławczej NRA w r. 2004 wpłynęło i zostało
rozpatrzonych 12 spraw:
a) 2 odwołania od negatywnych opinii w sprawie zezwoleń na prowadzenie aptek,
b) 2 odwołania od pozytywnych opinii dotyczące cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki,
c) 6 odwołań od negatywnych opinii dla kierownika apteki,
d) 2 odwołania od negatywnych opinii w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu farmaceuty.
Ad 2. Do rejestru orzeczeń prowadzonego przez NRA wpłynęło
w 2004 r. 17 informacji z okręgowych i Naczelnego Sądu Aptekarskiego.
Ad 3. Do rejestru ukaranych w 2004 r. wpłynęło 16 informacji (Kart
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i Orzeczeń). Udzielono 15 odpowiedzi na zapytania ORA o karalność farmaceutów.
Ad 4. W roku 2004 odbyło się 5 sesji egzaminacyjnych dla cudzoziemców zdających egzamin z języka polskiego. Komisja egzaminacyjna [powołana na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia
z 10.12.2002 r. (Dz. U. nr 219, poz. 1946)] działa w składzie czteroosobowym. Do egzaminu przystąpiło 14 osób – wszyscy egzamin
zdali i otrzymali zaświadczenia uprawniające do starania się o prawo
wykonywania zawodu farmaceuty.
Ad. 5. Do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
NIA w 2004 r. wpłynęło i zostało wysłanych (łącznie) 206 pism.
Naczelny rzecznik rozpatrzył 16 wniosków o przedłużenie terminu prowadzenia postępowania wyjaśniającego, które złożyli okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, 2 odwołania (zażalenia) od postanowień okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz prowadził 8 postępowań wyjaśniających jako pierwsza instancja. Jedna sprawa, która wpłynęła w grudniu 2004 r. nie została zakończona.
W 2004 r. odbyły się dwa szkolenia dla okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej z zakresu prowadzenia postępowania
przed rzecznikiem (17 i 18 marca oraz 17 i 18 listopada 2004 r.).
Ad 6. Naczelny Sąd Aptekarski
W 2004 r. Naczelny Sąd Aptekarski na 4 sesjach rozpoznawał 19
spraw, z czego 11 odwołań od orzeczeń okręgowych sądów aptekarskich jako druga instancja oraz 8 spraw rozpatrzono na posiedzeniach niejawnych (w tym 4 dotyczyły przedłużenia terminu rozpatrywania spraw przez okręgowych i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jedna sprawa dotyczyła wyznaczenia innego
sądu aptekarskiego do jej rozpatrzenia, jedna przywrócenia terminu
do rozpatrzenia odwołania, 2 zażalenia złożono z powodu odmowy
wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez okręgowego i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
W marcu 2004 r. odbyło się szkolenie sędziów naczelnego i okręgowych sądów aptekarskich, a na posiedzeniu plenarnym członków
Naczelnego Sądu Aptekarskiego 18.03.04 r. zatwierdzono Regulamin wewnętrznego działania okręgowych sądów aptekarskich.

Sprawozdanie z działalności Naczelnego
Sądu Aptekarskiego za 2004 r.
Naczelny Sąd Aptekarski jako organ Naczelnej Izby Aptekarskiej rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej aptekarzy na
podstawie ustawy o izbach aptekarskich z 19.04.1991 r. (Dz. U. nr
41, poz. 173 art. 43) oraz na podstawie znowielizowanej wersji ustawy o izbach aptekarskich (Dz. U. nr 9 poz. 108 z 2003 r.).
Naczelny Sąd Aptekarski opiera się w swojej działalności na rozporządzeniu ministra zdrowia z 31.03.2003 r. (Dz. U. nr 65 poz. 612).
Organizację i zakres działania Naczelnego Sądu Aptekarskiego reguluje Regulamin Naczelnego Sądu Aptekarskiego.
Na IV Krajowym Zjeździe Aptekarzy w styczniu 2004 r. wybrano 12
sędziów Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Na pierwszym posiedzeniu w lutym 2004 r. sąd ukonstytuował się i wybrano przewodniczącą, którą została mgr farm. Janina Przedpełska-Szerlowska, oraz
dwóch zastępców: mgr farm. Kazimierza Belniaka i mgr farm. Kazimierza Jurę. W 2004 r. Naczelny Sąd Aptekarski na 4 sesjach rozpoznał 19 spraw, z czego 11 odwołań od orzeczeń Okręgowych Sądów Aptekarskich jako druga instancja oraz 8 spraw rozpatrzono na
posiedzeniach niejawnych, w tym: 4 dotyczyły przedłużenia terminu
rozpatrywania spraw przez okręgowych i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jedna sprawa dotyczyła wyznaczenia
innego sądu aptekarskiego do jej rozpatrzenia, jedna przywrócenia
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terminu do rozpatrzenia odwołania, dwa zażalenia złożono z powodu odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez okręgowego i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Spośród rozpatrywanych spraw Naczelny Sąd Aptekarski orzekł
w drugiej instancji:
– karę upomnienia w 4 sprawach
– karę czasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza w 3 sprawach.
W czterech sprawach Naczelny Sąd Aptekarski uchylił orzeczenie
okręgowych sądów aptekarskich i przekazał sprawy do ponownego
rozpatrzenia przez sąd I. instancji.
W minionym 2004 r. w marcu odbyło się szkolenie sędziów Naczelnego Sądu Aptekarskiego i przewodniczących okręgowych sądów aptekarskich. 18.03.2004 r. odbyło się plenarne posiedzenie
członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego, na którym został zatwierdzony regulamin wewnętrznego działania okręgowych sądów
aptekarskich. Niezależnie od obowiązków związanych z działalnością Naczelnego Sądu Aptekarskiego przewodnicząca tego sądu
uczestniczyła w Kongresie Aptekarzy Czeskich odbywającym się
w Brnie 15 maja 2004 r. nt. „Leki Generyczne” i wygłosiła tam referat na temat: „Substytucja leków generycznych w Polsce”. Natomiast 2 czerwca 2004 r. brała udział w debacie o zdrowiu w Centrum Multimedialnym Foksal w Warszawie pt: „Reforma systemu
opieki zdrowotnej”. Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego była zapraszana i brała udział w posiedzeniach Naczelnej
Izby Aptekarskiej i jej Prezydium.
Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego
mgr farm. Janina Przedpełska-Szerlowska

PLANY PRACY DEPARTAMENTÓW NRA NA ROK 2005
Pion organizacyjny mgr farm. MARIA GŁOWNIAK
1. Przygotowanie koncepcji prowadzenia opieki nad seniorami zawodu – Dom Seniora Farmaceuty.
2. Biuro prasowe NIA.
3. Nadzór nad wydawnictwami NIA.
Departament Spraw Zagranicznych, Prawa Wykonywania Zawodu
i Uznawania Dyplomów
dr n. farm. Jerzy Łazowski
1. Przygotowania do organizacji obrad Grupy Farmaceutycznej Unii
Europejskiej w Polsce w roku 2006.
2. Opracowanie i pilotaż elementów opieki farmaceutycznej w aptekach.
Ponadto:
1. Kontynuacja prac związanych z wydawaniem zaświadczeń farmaceutom polskim ubiegającym się o uznawanie kwalifikacji w państwach Unii Europejskiej.
2. Uruchomienie strony internetowej departamentu.
3. Aktywny udział w pracach Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej poprzez uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych
i zgromadzeniach delegatów, zgodnie z ustalonym kalendarzem spotkań.
4. Upowszechnianie tematyki omawianej na wyżej wymienionych
spotkaniach na łamach „Forum Farmaceutycznego” i stronie internetowej departamentu.
5. Zorganizowanie spotkania prezesów czeskiej, polskiej, słowackiej
i węgierskiej izby aptekarskiej z udziałem przedstawicieli aptekarzy
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ukraińskich na temat podjęcia wspólnych działań na rzecz ochrony
zawodu w tych państwach.
6. Rozpoczęcie prac przygotowawczych do planowanej we wrześniu
2006 r. konferencji organizacji członkowskich Grupy Farmaceutycznej UE na temat „Rola i zadania samorządów aptekarskich
w zjednoczonej Europie”.
7. Udział w spotkaniach organizowanych przez litewskie i łotewskie
towarzystwa farmaceutyczne – na koszt własny członków departamentu.
8. Udział w dorocznym spotkaniu EuroPharm Forum w Rydze,
w październiku 2005 r., wyjaśnienie sprawy wysokości składki
członkowskiej i w zależności od tego, jak ta sprawa będzie załatwiona, podjęcie decyzji o dalszym członkostwie NRA w EuroPharm Forum.
9. Współudział we wszystkich doraźnie organizowanych w NRA spotkaniach z delegacjami farmaceutów z innych krajów (np. wizyta p. Toscano z Portugalii w styczniu 2005 r. czy wizyta przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Gruzji w lutym).
10. Opracowanie anglojęzycznej informacji o samorządzie aptekarskim w Polsce.
Departament Odwoławczy, Skarg i Zażaleń
dr n. farm. Stefan Kaliszuk
Stworzenie systemu monitoringu nad wykonywaniem podstawowych
zadań administracyjnych izb wobec członków samorządu.
Forum Młodych Aptekarzy
dr n. farm. Paweł Chrzan
1. Przygotowanie prawyborów parlamentarnych i akcji wyborczej
farmaceutów.
2. Aktywizacja farmaceutów – pracobiorców.
Najważniejszym zadaniem dla Forum Młodych Aptekarzy w 2005 roku jest przeprowadzenie we wszystkich OIA wyborów farmaceutów,
którzy następnie będą umieszczani na listach wyborczych w wyborach do parlamentu.
Departament Konsolidacji, Integracji i Strategii Programowej
mgr farm. Joanna Piątkowska
1. Opracowanie strategii rozwoju samorządu i modelu apteki przyszłości w Polsce.
2. Projekt I Olimpiady Farmaceutów.
3. Kontynuacja spotkań z hurtowniami, producentami w celu
uzgodnienia wspólnych stanowisk dotyczących przyszłości,
współpracy i współdziałania w utrzymaniu tradycyjnych aptek
indywidualnych.
4. Tworzenie opracowań, pism publikowanych w Biuletynach ORA
w celu konsolidacji środowiska i nawiązania współpracy z kolegami z OIA (dotychczas włączyły się w pracę w Opolu, Katowicach
i Krakowie).
5. Cyklicznie spotkania członków „wspierających” departament,
pierwsze – drugi tydzień lutego we Wrocławiu.
6. Próby stworzenia „pakietu” pomocy dla farmaceutów-pracowników: doszkalanie zawodowe, tworzenie banku zastępstw,
dostęp do kredytów bankowych. Myślę, że może to się jeszcze
zmienić w trakcie roku, widzę to po 9 spotkaniach, liczę, że się
jeszcze coś urodzi. Następne sprawozdanie ze spotkań za 1,5
tygodnia (mamy jeszcze 2 umówione).
Departament Prawny
dr n. farm. Wojciech Giermaziak
1. Przygotowanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.
2. Uregulowanie spraw dotyczących techników farmaceutycznych.

12

Biuletyn NIA nr 7, kwiecień 2005

3. Przygotowanie spotkania przedstawicieli samorządów aptekarskich
nowych krajów członkowskich UE.
Departament Etyki i Deontologii Zawodu
mgr farm. Marian Mikulski
1. Przygotowanie projektu Kodeksu Etyki Farmaceuty.
2. Realizacja projektu Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego.
3. Zorganizowanie pierwszego spotkania organizacyjnego członków
departamentu nad tworzeniem nowego projektu Kodeksu Etyki.
4. Przystąpienie do opracowania regulaminu dla kapituły przyznającej
„Pieczęć aptekarską”.
5. Powołanie ww. kapituły przez NRA.
Departament Informacji i Rejestru Farmaceutów
mgr farm. Michał Grzegorczyk
1. Wdrożenie Centralnego Rejestru Farmaceutów.
2. Projekt Aptekarskiego Banku Danych.
Departament Nauki i Szkolenia
dr n. farm. Elwira Telejko
1. Przygotowanie oferty szkolenia ciągłego farmaceutów na szczeblu
centralnym.
2. Stała aktualizacja propozycji.
Zadania departamentu szkolenia i nauki wynikają z jednego z podstawowych zadań samorządu aptekarskiego, jakim jest dbałość o rozwój
zawodowy farmaceutów. Zadania te zawarte są w ustawie „Prawo
farmaceutyczne” oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia z 25
czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
1. Przedstawicielstwo w zespole ekspertów Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w zakresie opracowywania
tematów kursów kształcenia ciągłego.
2. Współpraca z CMKP w zakresie opiniowania tematów i programów kursów kształcenia ciągłego.
3. Współpraca z przewodniczącymi komisji Okręgowych Rad Aptekarskich w zakresie ciągłych szkoleń farmaceutów.
4. Współpraca z jednostkami szkolącymi wydziałów farmaceutycznych uczelni medycznych w zakresie zadań dotyczących szkolenia
ciągłego i specjalizacyjnego farmaceutów
a) uzgadnianie tematyki zebrań naukowo-szkoleniowych organizowanych przez NRA
b) podpisywanie umów z jednostkami szkolącymi jako organizator
cyklicznych posiedzeń naukowo-szkoleniowych NRA.
5. Współpraca z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym w zakresie zadań dotyczących szkolenia ciągłego i specjalizacyjnego farmaceutów.
6. Współpraca z Departamentem Szkolnictwa w Ministerstwie Zdrowia w sprawie wprowadzenia koniecznych zmian w rozporządzeniu MZ dotyczącym ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.
7. Współpraca z krajowymi specjalistami z dziedziny farmacji związanymi ze szkoleniem ciągłym i specjalistycznym, w szczególności
w zakresie uznania dorobku zawodowego farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych, którzy posiadają II st. specjalizacji
z farmacji aptecznej, za spełnienie wymagań w zakresie odbycia
stażu specjalizacyjnego z farmacji szpitalnej i dopuszczenie ich do
egzaminu specjalizacyjnego.
8. Inicjowanie, organizowanie bądź współorganizowanie przez Naczelną Radę Aptekarską i Okręgowe Rady Aptekarskie konferencji,
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seminariów, sympozjów, kursów i posiedzeń naukowo-szkoleniowych z postępu nauk farmaceutycznych, medycznych i ekonomicznych, wchodzących w zakres wiedzy objętej pięcioletnim
okresem rozliczeniowym.
9. Sprawy bieżące.
Departament Skarbu
mgr farm. Marek Płuska
Czuwanie nad realizacją budżetu.
Departament Ekonomiki, Zarządzania
i Inicjatyw Gospodarczych
dr n. farm. Danuta Ignyś
1. Przygotowanie propozycji i prowadzenie działalności gospodarczej
przez NIA.
2. Działalność wydawnicza.
Departament Aptek Szpitalnych i Zakładowych
mgr farm. Janina Pawłowska
1. Określenie roli farmaceuty szpitalnego w polskim systemie ochrony zdrowia.
2. Postulaty i wnioski do ministra zdrowia.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie planowanego i przygotowywanego w 2004 r. spotkania, które odbyło się 19 – 20.01.2005
w Krakowie.
4. Realizacja stanowiska farmaceutów szpitalnych wypracowanego
podczas spotkania i wystąpienie do właściwych organów państwowych z postulatami i projektami zmian w ustawach i rozporządzeniach, które traktują o zadaniach aptek szpitalnych, obowiązkach
i uprawnieniach farmaceutów w nich pracujących.
Departament Hurtowni Farmaceutycznych
mgr farm. Henrietta Kania
Aktywizacja kierowników hurtowni farmaceutycznych w zakresie
szkolenia ustawicznego.
Departament Hurtowni Farmaceutycznych NIA przyjął jako główne
zadanie stworzenie kierownikom hurtowni farmaceutycznych możliwości ciągłego szkolenia.
Kierunki działania departamentu:
I. Zorganizowanie dwu/trzyletniego cyklu szkoleń ze szczególnym
uwzględnieniem tematów dotyczących wykonywania zawodu kierownika hurtowni.
II. Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących hurtowego obrotu lekami.
III. Bieżąca współpraca z kierownikami hurtowni i reagowanie na
problemy związane z ich działalnością.
W ramach ciągłego szkolenia proponujemy następujące zagadnienia:
1. Aktualna interpretacja prawa farmaceutycznego:
– reklama i działania marketingowe,
– dopuszczenie do obrotu,
– procedura rejestracyjna preparatów medycznych.
2. Dobra praktyka dystrybucyjna.
3. Urząd Rejestracji a hurtownie:
– kompleksowa informacja o preparatach i wyrobach medycznych,
– system przekazywana danych,
– dostęp do dokumentów rejestracyjnych (świadectwo rejestracji,
certyfikat, zgłoszenie o wpisie do rejestru).
4. Kryteria przynależności preparatów do różnych grup asortymentu
obecnego w hurtowni farmaceutycznej:
– wyroby medyczne,
– suplementy diety.
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5. System informacyjny:
– o nowo rejestrowanych preparatach leczniczych wprowadzanych do obrotu lub ulegających zmianie (np. zmianie nazwy),
– o preparatach, którym kończy się okres rejestracji.
6. System informacyjny dotyczący producenta, importera danego
preparatu na terenie Polski i Europy.
7. Wprowadzenie jednolitego systemu informacji o preparatach
wstrzymanych i wycofanych (e-mailing).
8. Kodyfikacja różnych preparatów obecnych na rynku farmaceutycznych – w tym kodyfikacja ATC (anatomiczno-terapeutyczna dostępna dla wszystkich):
– EAN,
– BLOZ,
– BAZYL,
– inne dostępne w UE,
9. Działalność hurtowni farmaceutycznych jako podmiotów gospodarczych w UE:
– zakres działalności,
– prawa i obowiązki,
– system pozyskiwania informacji.
10. Problemy hurtowni jako importerów po wejściu do UE:
– import z krajów trzecich,
– import równoległy,
– import z krajów członkowskich EFTA,
– wytwarzanie i zwalnianie serii,
– nadzór nad importem osoby wykwalifikowanej.
Jednym z pierwszych zadań, jakie wyznaczył sobie Departament
Hurtowni Farmaceutycznych było przygotowanie ogólnopolskiej
konferencji dla kierowników hurtowni 17 kwietnia 2005 roku w Warszawie.
Departament Obrony i Konsolidacji Aptek
dr n. farm. Stanisław Piechula
Przygotowywanie projektów inicjatyw zmierzających do konsolidacji
gospodarczej aptek.
Departament, jak sama nazwa wskazuje, powstał w celu reagowania
na najbardziej niebezpieczne dla aptek zjawiska, które wymagają jak
najszybszych i zdecydowanych działań. Warto jednak zdawać sobie
sprawę, że główne zadania DOiKA, czyli obrona i konsolidacja aptek,
to tematy, które należało podejmować przynajmniej 5 lat temu, gdyż
ich realizacja dzisiaj, to próby gaszenia konewką wielkiego pożaru.
Z uwagi jednak na fakt, że „nigdy nie jest tak źle, by nie mogło być
gorzej” warto się w te tematy angażować szczególnie energicznie
i zachęcać do konsolidacji wszystkich właścicieli, którym zależy na
utrzymaniu swoich aptek i zachowaniu dominującej roli aptek indywidualnych na polskim rynku aptecznym.
Niestety, jak się zorientowałem w ubiegłym roku, w organizacji takiej
jak izby aptekarskie – na szybkie, zdecydowane czy energiczne działania nie za bardzo można liczyć. Można by się nawet zapytać, po co
niektóre osoby pchały się, by nas niby reprezentować, przecież swoją obecnością i brakiem działania tylko dopuszczają do coraz większego pogrążania naszych aptek.
W dodatku powstaje nawet duża trudność, by przekonać samych zainteresowanych do konieczności podejmowania określonych działań.
Ciągle w naszym środowisku pokutuje wiara w zbawienną rolę jakichś zapisów prawnych i oczekiwania na ustawowy cud. Niewielu
rozumie, że tylko wspólnymi działaniami ekonomicznymi, popartymi
upartym zaangażowaniem jak największej liczby aptek można zahamować niekorzystne zjawiska.
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Wielką barierą są sami właściciele aptek, którzy uzależnili się od dostawców jak od narkotyków. Nie potrafią zrozumieć, że ekonomia
i prowadzenie apteki opierają się na bezwzględnych prawach rynku,
na którym dla naiwnych i łatwowiernych nie ma miejsca. Wielu właścicieli aptek mimo jasnych dowodów na przejmowanie rynku (tworzenie sieci aptek) przez hurtowników (PGF, Farmacol, ORFE = ACP
Pharma + Cefarm Rzeszów + Cefarm Zielona Góra), nadal zamawia u nich towar, dostarczając im kolejnych zysków na dalszy rozwój
ich sieci.
Niewielu właścicieli aptek potrafi także zrozumieć konieczność konsolidacji w skali ogólnopolskiej i wspierania hurtowni aptekarskich.
Większości wydaje się, że jeżeli sieć nie otwiera się w „sąsiednim lokalu” to ich sprawa nie dotyczy.
Wielkim utrudnieniem w konsolidacji i wspólnych działaniach jest także bierność i rozleniwienie środowiska aptekarskiego, które przyzwyczaiło się, że leki „sprzedają się same”, a hurtownie powinny wszystko zrobić za nich i dla nich.
Słabostki te świetnie znają i wykorzystują twórcy sieci, którzy perfekcyjnie potrafią wiązać i uzależniać właścicieli aptek, a także dzięki dobrze rozwiniętemu public relation, przekonywać ich o swojej uczciwej i zbawiennej roli. Odczuwa się to nawet w lobbystycznej działalności niektórych działaczy rad aptekarskich. Znaczącą rolę odgrywa
także ekonomiczne uzależnienie i zadłużenie wielu aptek, co jeszcze
bardziej pogarsza naszą sytuację.
Wielkie i podstawowe znaczenie w próbie ratowania sytuacji ma
stworzenie jak najlepszego przepływu informacji, która jest naszym
największym orężem i pozwala na demaskowanie pielęgnowanego
od lat mitu o wielkiej przyjaźni i pomocy, którą niektóre hurtownie
w swojej „misji” niosą aptekarzom.
Pozytywnym zjawiskiem jest „budzenie” się właścicieli aptek, które
przede wszystkim zawdzięczamy ostremu marketingowi EuroAptek. Gdyby nie ta sieć, to pewnie niewielu by zauważyło, że najsilniej przejmuje rynek apteczny PGF poprzez skupowanie istniejących sieci i firm rozwijających sieci na sprzedaż. Jak wielki jest obecnie rynek skupowania i otwierania aptek przez firmy liczące na ich
późniejszą sprzedaż – trudno ocenić, ale problem ten ma wielki
rozmiar, o czym świadczą stale pojawiające się ogłoszenia o chęci
skupowania aptek.
Wszystkie te pozytywne i negatywne zjawiska, a także wiele innych,
będą miały wpływ na rozwijaną i stale modyfikowaną strategię Departamentu i Komisji Obrony i Konsolidacji Aptek.
W planach działania DOiKA na 2005 r. przewiduję przede wszystkim
stałe i jak najszersze informowanie i uświadamianie aptekarzy o zagrożeniach i niebezpieczeństwach czyhających na nasze apteki. Będę
także przedstawiał, jakie działania mogą podejmować właściciele aptek, by bronić swojego istnienia na rynku aptecznym.
Dzisiaj – przy jeszcze ciągłej, dużej bierności izb aptekarskich
w sprawie obrony aptek, wydaje się, że jedynie ogólnopolskie pospolite ruszenie wszystkich rozsądnych właścicieli aptek może nas
ratować. Proponowałem wiele cennych działań już kilka lat temu,
ale jak historia pokazała „Polak mądry po szkodzie”. Teraz dzięki
„zbawiennemu” kopniakowi EuroAptek, część aptekarzy się obudziła. Tylko czy to wystarczy, gdyż reszta nadal wspiera zakupami
tych, którzy jeszcze energiczniej i z większym rozmachem budują
największe sieci w Polsce i wciągają aptekarzy w programy, które
stworzą sieci aptek uzależnionych.
Czy jesteśmy w stanie szybciej się budzić i mobilizować w całej Polsce? Czy też dokończymy to znane przysłowie, mówiąc, że „aptekarz
to przed szkodą, jak i po szkodzie głupi”!
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Strategia działania musi się oprzeć przede wszystkim na wszystkich
izbach aptekarskich, dla których przyszedł czas na spełnienie swojej
najważniejszej roli w historii aptekarstwa polskiego. I to jest drugie
najważniejsze zadanie, jakie sobie stawiam na 2005 rok – pobudzić
NIA i wszystkie OIA do aktywnego działania i reprezentowania interesów gospodarczych swoich członków – tak, jak to mówi ustawa
o izbach aptekarskich.
Zobaczymy, czy nazwiska poszczególnych działaczy rad aptekarskich
przejdą do historii z przydomkami aktywnych obrońców ratujących
nasze apteki, czy też nieudaczników, którzy zmarnowali kolejną kadencję
Nadrzędnym zadaniem izba aptekarskich powinno się stać utrzymanie indywidualnych aptek, gdyż własność aptek to sól aptekarstwa,
dlatego teraz nadszedł także najważniejszy czas na kolejne kroki
w walce o utrzymanie aptek rodzinnych na rynku aptecznym i zapewnienie miejsc pracy jak największej rzeszy farmaceutów.
To zadania, którymi izby aptekarskie powinny się najpilniej zająć
w obecnej kadencji i skierować w nie 99% swojej energii.
Jeżeli przegramy nasze apteki, to w niedalekiej przyszłości jako związek zawodowy pracowników sieci będziemy mieli dość czasu na
szkolenia, zebrania, zabawy, wręczanie medali i honorowe piastowanie funkcji w izbach aptekarskich. Dzisiaj przyszedł najwyższy czas na
ciężką pracę i zaangażowanie w obronę dorobku naszych rodzin i aptekarstwa polskiego.
Może to wszystko wielkie słowa, jednak proszę pomyśleć, czym będzie aptekarstwo bez naszych aptek, wszak własność aptek jest solą
naszego zawodu.
Na koniec warto wziąć do serca jedno najważniejsze stwierdzenie –
jeżeli każdy z nas, każdy właściciel apteki i farmaceuta, nie włączy się
aktywnie w stymulowanie konsolidacji i obrony aptek, to będziemy
powoli usuwani z rynku aptecznego.
Proszę nie czekać, aż ktoś zrobi coś za nas, proszę, by każdy się zaangażował w konsolidację i zrobił tyle, ile potrafi. Każdy z nas może
zrobić każdego dnia bardzo wiele, wystarczy, że będzie rozsądnie
i świadomie prowadził swoją aptekę i włączy się w nurt konsolidacji.

UCHWAŁA Nr IV/30/2005 z 23 lutego 2005 r. NRA
w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania
preliminarza budżetowego (budżetu)
Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2004 rok
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z 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 sprawozdanie z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby
Aptekarskiej na 2004 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy Łazowski

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej Wróbel
Uzasadnienie

Podjęcie uchwały stanowi realizację ustawowego obowiązku Naczelnej Rady Aptekarskiej. Stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 14
ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U.
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z 2003 r. nr 9, poz. 108, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska
uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.

Uchwała nr IV/ 31/2005 23 lutego 2005 r. NRA
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2004 r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 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 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 roczne sprawozdanie finansowe Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2004 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy Łazowski

Prezes NRA
mgr farm. Andrzej Wróbel
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) kierownik
jednostki zapewnia sporządzenie 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 zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od
dnia bilansowego.

Uchwała nr IV/32/2005 z 23 lutego 2005 r. NRA
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2004 z 14 grudnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Naczelnej Izby
Aptekarskiej na 2005 rok
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z 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 Naczelnej Rady Aptekarskiej, przyjętego uchwałą nr IV/7/2004 z 24 stycznia 2004 r. IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy, Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr IV/23/2004 z 14 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Naczelnej Izby Aptekarskiej na
2005 rok, załącznik (preliminarz budżetowy Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2005 rok) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi oraz skarbnikowi Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
dr n. farm. Jerzy Łazowski
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Prezes NRA
mgr farm. Andrzej Wróbel

Uchwała nr IV/33/2005 NRA z 23 lutego 2005 r.
w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w wykonywaniu zadań z zakresu finansów i majątku Izby
Na postawie art. 39 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 2 ustawy z 19
kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r., nr 9,
poz. 108 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Głównemu Księgowemu Naczelnej Izby Aptekarskiej, pani Teresie
Olborskiej, powierza się obowiązki i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań z zakresu finansów i majątku Izby zgodnie z przepisami
ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr
76, poz. 694 z późn. zm.) oraz ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn zm.),
a w szczególności prowadzenie rachunkowości i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Izby, dokonywanie wstępnej kontroli
zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Izby.
§2
Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem obowiązków Głównej
Księgowej sprawuje Skarbnik NRA – mgr Marek Płuska.
§3
Potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 przez
wymienione tam osoby następuje poprzez złożenie podpisu tych
osób na osobnym dokumencie.
§4
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się prezesowi NRA.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy Łazowski
mgr farm. Andrzej Wróbel
Uzasadnienie
Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie w myśl art.
5 pkt 11 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.) są jednostkami sektora finansów publicznych. Natomiast Naczelna Rada Aptekarska – zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – jest
„kierownikiem jednostki”. Przepisy art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz art. 28 a ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 39
ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich wymagają podjęcia uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie powierzenia określonych
obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Izby. Przyjęcie
uchwały jest również zasadne w świetle ustawy z 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r., nr 14, poz. 114), która wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2005 r.

Uchwała nr IV/34/2005 NRA z 23 lutego 2005 r.
w sprawie regulaminu szczegółowego sposobu prowadzenia Centralnego Rejestru Farmaceutów przez Naczelną Izbę Aptekarską
Na podstawie art. 8 ust. 4, w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 19
kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. (tekst jednolity Dz. U. z 2003
roku nr 9 poz. 108 z późn. zm.) dalej zwanej „ustawą”, uchwala się,
co następuje:
§ 1.
Regulamin określa szczegółowy sposób prowadzenia Centralnego
Rejestru Farmaceutów, zwanego dalej „rejestrem”, w tym sposób
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aktualizacji danych zawartych w rejestrze oraz sposób udostępniania danych wpisanych do tego rejestru.
§ 2.
1. W rejestrze gromadzone są dane osobowe farmaceutów określone w art. 8 ust 2 oraz w art. 15 i art. 20 ustawy. Kartę zgłoszeniową tych danych farmaceuta przekazuje okręgowej radzie aptekarskiej (zał. nr 1) za pośrednictwem biura ORA.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone, aktualizowane
i przekazywane Naczelnej Izbie Aptekarskiej na podstawie danych
wpisanych do okręgowych rejestrów oraz list członków okręgowej izby aptekarskiej przez okręgowe rady aptekarskie, które pracują na jednolitych oprogramowaniach zgodnych z oprogramowaniem rejestru.
3. Aktualizacja danych w rejestrze jest dokonywana automatycznie
przez wpisanie danych do okręgowego rejestru farmaceutów
i uruchomienie funkcji „synchronizuj”.
§ 3.
Rejestr umożliwia w szczególności:
1) sprawdzanie obecności danych farmaceutów w rejestrze;
2) przetwarzanie danych;
3) analizy statystyczne.
§ 4.
Administratorem danych gromadzonych w rejestrze jest Naczelna
Izba Aptekarska.
§ 5.
Do przetwarzania danych gromadzonych w rejestrze oraz obsługi rejestru i urządzeń wchodzących w jego skład dopuszcza się wyłącznie
osoby upoważnione przez prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej,
zwane dalej „osobami uprawnionymi”.
§ 6.
1. Przed dopuszczeniem do pracy przy przetwarzaniu danych osobowych osoba uprawniona powinna przejść przeszkolenie informatyczne odpowiadające zakresowi wykonywanych zadań oraz
winna być zaznajomiona z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rejestru i ochrony danych.
2. Informacje o odbytym przeszkoleniu osoba uprawniona potwierdza własnoręcznym podpisem na składanym oświadczeniu.
§ 7.
Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych zgromadzonych w rejestrze, w tym w szczególności za przeciwdziałanie
dostępowi osób nieuprawnionych oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemach zabezpieczeń, jest administrator bezpieczeństwa wyznaczony przez
prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§ 8.
Nośniki informacji oraz wydruki z danymi osobowymi, które nie są
przeznaczone do udostępniania, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
§ 9.
1. Pomieszczenia lub części pomieszczeń, tworzące obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe w bazie systemu informatycznego, określa prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
2. Pomieszczenia lub część pomieszczeń, o których mowa w ust. 1,
wyposaża się w zabezpieczenia techniczne uniemożliwiające utratę zbiorów danych osobowych oraz zabezpieczenia chroniące
przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz zamyka się na czas nieobecności w nich osób uprawnionych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
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§ 10.
1. System informatyczny, w którym są gromadzone dane osobowe,
wyposaża się w mechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz
kontroli dostępu do przetwarzanych danych.
2. Dla każdej osoby uprawnionej będącej użytkownikiem systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1, prezes Naczelnej Rady
Aptekarskie lub osoba przez niego upoważniona ustala odrębny
identyfikator i hasło użytkownika.
3. Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych
w systemie informatycznym może mieć miejsce wyłącznie po podaniu identyfikatora i właściwego hasła użytkownika.
4. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia do dostępu do danych osobowych, należy niezwłocznie wyrejestrować z systemu
informatycznego, unieważnić jej hasło użytkownika oraz podjąć inne stosowne działania w celu zapobieżenia dalszemu dostępowi
tej osoby do danych.
§ 11.
Wypisy z rejestru opatruje się pieczęcią Naczelnej Rady Aptekarskiej,
podpisem prezesa NRA bądź upoważnionego przezeń członka Prezydium NRA oraz podpisem z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby sporządzającej wypis, a także datą ich
sporządzenia.
§ 12.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Sekretarz NRA
Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy Łazowski
mgr farm. Andrzej Wróbel
Uzasadnienie
W przedłożonym projekcie określono sposób prowadzenia Centralnego Rejestru Farmaceutów, sposób aktualizacji danych oraz sposób
udostępniania danych wpisanych do tego rejestru.
Centralny Rejestr Farmaceutów zawiera dane farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową
radę aptekarską przekazywane z okręgowych rejestrów. Dane te
gromadzone są w centralnym depozytorium.
Kontakt między depozytorium a użytkownikami systemu – Naczelną
Izbą Aptekarską oraz okręgowymi izbami aptekarskimi – odbywa się
za pomocą przeglądarki internetowej przy użyciu stałych łączy internetowych.
Funkcjonalność Centralnego Rejestru Farmaceutów
Centralny Rejestr Farmaceutów gromadzi dane wszystkich farmaceutów, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu stwierdzone
przez właściwą okręgową radę aptekarską lub Naczelną Radę Aptekarską. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja na szczeblu centralnym, czy dana osoba jest farmaceutą i czy jest wpisana na listę farmaceutów. Możliwa jest także prezentacja gromadzonych danych, jak
również dokonywanie analiz statystycznych.
Przesyłanie nowych danych z okręgowych rejestrów i aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze Farmaceutów.
Oba te procesy następują automatycznie. Wpisanie nowych danych
do okręgowego rejestru lub uaktualnienie istniejących danych w rejestrze okręgowym powoduje automatyczne zapisanie lub aktualizację
danych w centralnym rejestrze. Każda z tych operacji jest odnotowywana w systemie informatycznym tak, że możliwe jest stwierdzenie
kto, kiedy i jakie dane przesyłał. Aby możliwe było przesyłanie danych
z okręgowych izb aptekarskich oraz właściwa komunikacja między rejestrem a jego odbiorcami, zarówno okręgowe rady aptekarskie, jak
i Naczelna Rada Aptekarska powinny posługiwać się jednolitym oprogramowaniem.
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Obsługa Centralnego Rejestru
Administratorem danych gromadzonych w rejestrze jest Naczelna Rada Aptekarska. Dostęp do rejestru odbywa się z 2 poziomów (użytkownik, administrator – administrator bezpieczeństwa), w zależności
od udzielonych kompetencji. W obu przypadkach są to osoby wymienione w § 5 i 7 regulaminu.
Bezpieczeństwo gromadzonych danych
W systemie informatycznym obsługującym centralny rejestr należy
zastosować standardowe rozwiązania zapewniające wysoki poziom
zabezpieczenia danych gromadzonych w rejestrze. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemach zabezpieczeń jest administrator bezpieczeństwa. Ponadto rejestr obsługują wyłącznie osoby, które zaznajomione są z przepisami dotyczącymi rejestru oraz ochrony danych w nim gromadzonych. Każda z tych
osób posiada odrębny identyfikator i hasło użytkownika. „Zalogowanie się” do sytemu możliwe jest jedynie po prawidłowym podaniu
ww. danych.
Udostępnianie danych z rejestru
Dane z Centralnego Rejestru Farmaceutów udostępniane są:
1. na wniosek osoby wpisanej do rejestru w zakresie dotyczącym tej
osoby;
2. na wniosek odpowiednich władz lub organizacji państw członkowskich UE w zakresie niezbędnym do uznania kwalifikacji farmaceuty;
3. na wniosek upoważnionych organów.
Dane udostępniane w formie wypisów z rejestru opatruje się pieczęcią Naczelnej Rady Aptekarskiej, podpisem z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby sporządzającej wypis,
a także datą jego sporządzenia.
Kwestię ochrony przekazywanych danych z rejestru w innych niż wypis formach reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z poźn. zm.).

Załącznik nr 1
Systematyka nadawania prefixu numeru prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem uproszczonego kodu EAN 8.
Załącznik nr 2
Wyjaśnienie wraz z opisem algorytmu obliczania cyfry kontrolnej.
Sekretarz NRA
Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy Łazowski
mgr farm. Andrzej Wróbel
Załącznik nr 1
Systematyka nadawania prefixu numeru prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem uproszczonego kodu EAN 8
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uchwała nr IV/35/2005 NRA z 23 lutego 2005 r.

11.

w sprawie ujednolicenia systemu numeracji prawa wykonywania
zawodu farmaceuty

12.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 4d ust. 1 ustawy z 19
kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 9,
poz. 108 z późn. zm.), w celu ujednolicenia systemu numeracji wydawanego przez izby aptekarskie dokumentu „Prawo wykonywania
zawodu farmaceuty” (dalej PWZ) Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§1
Każdy numer PWZ liczy 8 cyfr, w tym:
– dwie pierwsze cyfry (prefix) oznaczają przyjęty według zał. nr
1 właściwej izby aptekarskiej (od 01 do 22),
– pięć następnych cyfr stanowi numer kolejny farmaceuty w rejestrze izby zgodny z chronologią wpisu do rejestru (od 00001 do
99999),
– ostatnia ósma cyfra jest cyfrą kontrolną, wygenerowaną z siedmiu
pierwszych cyfr (zob. wyjaśnienie – zał. nr 2).
§2
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi NRA i prezesom okręgowych rad aptekarskich.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nazwa Okręgowej Izby Aptekarskiej
wraz z określeniem miasta
będącego siedzibą OIA
(wg alfabetu).

Prefix
– numeru
prawa
wykonywania
zawodu
farmaceuty

Białostocka Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Białymstoku
Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Bielsku-Białej
Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Bydgoszczy
Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Częstochowie
Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Gdańsku
Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Kaliszu
Katowicka Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Katowicach
Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Kielcach
Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Koszalinie
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
z siedzibą w Krakowie
Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Lublinie
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi
z siedzibą w Łodzi
Olsztyńska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Olsztynie
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Opolu
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Poznaniu
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Rzeszowie
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Szczecinie
Warszawska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Warszawie
Dolnośląska Izba Aptekarska
z siedzibą we Wrocławiu
Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska
z siedzibą w Zielonej Górze
Naczelna Izba Aptekarska
z siedzibą w Warszawie
Prefixy rezerwowe będące w dyspozycji
Naczelnej Izby Aptekarskiej:

01
02
03
04
05
20
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
19
17
18
21
22
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Załącznik nr 2
Wyjaśnienie
Cyfra kontrolna służy do wykrywania błędu odczytu kodu kreskowego. Oblicza się ją według specjalnego algorytmu dla danego rodzaju
kodu kreskowego. W tym przypadku będzie to kod kreskowy EAN8.
Przyjęcie takiego sposobu konstruowania numeru PWZ Farmaceuty
daje do dyspozycji każdej z izb pulę bliską 100 tysięcy liczb.
Cyfrę kontrolną wylicza program FARR – rejestr farmaceutów.
Wersja programu posiadająca tę funkcje będzie rozsyłana do okręgowych izb aptekarskich przez firmę DATUM od 17 stycznia br.
Jednocześnie na stronie internetowej NIA w dziale „Rejestr Farmaceutów” będzie możliwość pobrania „wygenerowanych” dla każdej
okręgowej izby aptekarskiej puli liczb wraz cyfrą kontrolną w celu
możności samodzielnego nadania nowych numerów PWZ Farmaceutów.
Przyjęcie tak przedstawionego rozwiązania siedmiocyfrowego numeru PWZ Farmaceuty jest klarownym i łatwym do administrowania
przedsięwzięciem. Każde inne rozwiązanie zmniejsza zakres możliwości liczbowych w danym zbiorze, a w perspektywie może doprowadzić do sytuacji trudnych w chwili obecnej do przewidzenia.
Ciąg ośmiu cyfr tworzy numer dający możliwość wygenerowania
standardowego kodu kreskowego typu EAN-8. Istnieją plany wydawania plastikowej karty farmaceuty zaopatrzonej we wspomniany
kod kreskowy. Posługiwanie się taką kartą usprawni szybką identyfikację farmaceutów np. w trakcie ustawicznych szkoleń.
Opis algorytmu obliczania cyfry kontrolnej:
Kolejność obliczeń:
a. zsumować wartości cyfr na miejscach parzystych,
b. pomnożyć wynik pozycji a) przez liczbę 3,
c. zsumować wartości cyfr na miejscach nieparzystych, zaczynając od
miejsca trzeciego,
d. zsumować wyniki pozycji b) i c),
e. cyfrą kontrolną jest najmniejsza liczba, która po dodaniu do wyniku pozycji d) tworzy liczbę będącą wielokrotnością liczby 10.
Uwaga: w powyższym algorytmie cyfry w numerze numeruje się od
prawej. Cyfra kontrolna ma więc numer 1.
Ten opis można zamienić na poniższy algorytm.
Obliczamy sumę iloczynów cyfr przez ich wagi;
- wagi wynoszą kolejno 1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3
- sumę dzielimy Modulo 10,
- jeśli wynik jest różny od 0, to wynik odejmujemy od 10
Dla numeru EAN8
obliczamy sumę iloczynów cyfr przez ich wagi
– wagi wynoszą kolejno 3,1,3,1,3,1,3
– sumę dzielimy Modulo 10
– jeśli wynik jest różny od 0, to wynik odejmujemy od 10
Przykład dla numeru EAN8 5901 2344
3 1 3 1 3 1 3 -> wagi
* 5 9 0 1 2 3 4 -> nr EAN8
(bez cyfry kontr.)
——————
suma= (3*5+1*9+3*0+1*1+3*2+1*3+3*4) =
= (15+ 9+ 0+ 1+ 6+ 3+ 12) = 46
46 mod /10 = 6 ----> (10-6) cyfra kontrolna 4

Uchwała nr IV/36/2005 z 23 lutego 2005 r. NRA
w sprawie rekomendowania okręgowym radom aptekarskim wzo rów dokumentów związanych ze stwierdzaniem prawa wykonywania zawodu farmaceuty
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Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 4 i 4c ustawy z 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 rekomenduje do stosowania przez okręgowe rady aptekarskie wzory:
1) uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
2) zaświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania
zawodu farmaceuty
- stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy Łazowski
mgr farm. Andrzej Wróbel
Uzasadnienie
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 Naczelna Rada Aptekarska czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego oraz
nadzoruje działalność okręgowych rad aptekarskich. Realizując wynikające z tych przepisów uprawnienie NRA przygotowała jednolity
wzór uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu
farmaceuty oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie
prawa wykonywania zawodu farmaceuty, rekomendując je do wykorzystania przez okręgowe rady aptekarskie.
Uchwała ma charakter wewnętrznego aktu, porządkującego działania
związane z realizacją jednego z podstawowych zadań samorządu aptekarskiego.
Załącznik nr 1
Uchwała nr....... z dnia.......... 2005 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej /lub Prezydium Okręgowej
Rady Aptekarskiej/ w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu farmaceuty
Na podstawie art. 4 ust. 1 (oraz art. 28 ust. 2 – w przypadku uchwały
Prezydium) ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich
(t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), Okręgowa Rada
Aptekarska (lub Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej działające
w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej na podstawie uchwały Okręgowej Rady Aptekarskiej Nr...... z dnia...) uchwala, co następuje.
§ 1.
Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 4c, ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich,
stwierdza się że, Pan /i/:
.............................................................................................
(tytuł zawodowy/naukowy, imię i nazwisko)
- posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pouczenie: Od niniejszej uchwały przysługuje stronie prawo odwołania do Naczelnej Rady Aptekarskiej, wnoszonego za pośrednictwem
organu, który podjął uchwałę, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymują:
1) a/a
2) farmaceuta
Niniejsza uchwała została podjęta przy udziale........... członków
Okręgowej Rady Aptekarskiej na ogólną liczbę......... członków:
– za uchwałą –...... członków,
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– przeciw uchwale –...... członków,
– wstrzymało się –....... członków.
L. p.

Imię i nazwisko (pełniona funkcja)

........................................................
pieczęć organu wydającego zaświadczenie

Podpis

.....................................
miejscowość, data

Załącznik nr 2
Zaświadczenie
Na podstawie art. 217 k. p. a., Okręgowa Rada Aptekarska
w............................................... *
potwierdza, iż na posiedzeniu w dniu .................................., podjęta została uchwała stwierdzająca, że
Pan/i/...................................................................................
posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
................................................
podpis osoby upoważnionej
Zaświadczenie wydaje się na żądanie
Pan/i/..................................................................................
Zaświadczenie może być przedstawiane przez okres 6 miesięcy licząc od dnia jego wydania.
*Jeżeli zaświadczenie wydaje Prezydium wyrazy „Okręgowa Rada
Aptekarska w.................” zastępuje się wyrazami „Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej działające w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej”.

niem opieki farmaceutycznej do praktyki aptecznej:
a) dr Tadeusza Bąbelka,
b) dr Teresę Olczyk-Andryszek,
c) dr Edmunda Grześkowiaka;
3) do zespołu do spraw projektu ustawy o zawodzie farmaceuty:
a) mgr Marię Głowniak,
b) mgr Joannę Piątkowską,
c) dr Wojciecha Giermaziaka.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie rezygnacji osoby wymienionej w ust. 2 z prac w zespole, Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej wyznaczy nowych przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy Łazowski
mgr farm. Andrzej Wróbel
Uzasadnienie
Podjęcie uchwały wynika z uznanej przez Naczelną Radę Aptekarską
potrzeby skorzystania z doświadczeń i wiedzy osób stowarzyszonych
w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym przez samorząd aptekarski, w trakcie wdrażania opieki farmaceutycznej do praktyki aptecznej
oraz przy opracowywaniu nowego Kodeksu Etyki Farmaceuty i projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.
W celu sprawnej realizacji wskazanych powyżej zadań, uchwała
w niezbędnym zakresie określa formalne ramy i zasady współpracy
pomiędzy Naczelną Izbą Aptekarska a Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym.

Uchwała nr IV/38/2005 NRA z 24 lutego 2005 r.
Ustawa nie reguluje spraw dotyczących ważności zaświadczenia, uważam, iż z uwagi na
fakt, że ma mieć ono charakter przejściowy i konieczne jest jak najszybsze wydanie dokumentu zapis ograniczający czas posługiwania się zaświadczeniem jest konieczny.

Uchwała nr IV/37/2005 z 23 lutego 2005 r. NRA
w sprawie określenia zasad i zakresu współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 oraz
ust. 2 pkt 6 ustawy z 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 celu sprawnej realizacji ustawowych zadań samorządu aptekarskiego Naczelna Rada Aptekarska akceptuje propozycję współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym w zakresie i na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik
do uchwały.
2. W skład zespołów przewidzianych w umowie o współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, o której mowa w ust. 1,
powołuje się:
1) do zespołu do opracowania projektu znowelizowanego Kodeksu Etyki Aptekarza RP (projektu Kodeksu Etyki Farmaceuty):
a) mgr Lucynę Łazowską,
b) mgr Marię Walkowiak-Falender,
c) mgr Jolantę Dahlke-Miś;
2) do zespołu koordynującego działania związane z wprowadze-

w w w. n i a . o r g . p l

w sprawie odpłatności za wydanie zaświadczeń poświadczających
posiadanie kwalifikacji farmaceuty wynikających z przepisów prawa
Unii Europejskiej
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 2 b ust. 2 ustawy
z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. nr 9 z 2003
r., poz. 108 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą” postanawia się, co
następuje:
§1
Tytułem zwrotu kosztów związanych z wydaniem zaświadczenia
określonego w art. 2 b ust. 2 pkt 1 do 3 ustawy, w razie nieotrzymania dotacji na ten cel, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w złotych
polskich o równowartości 100 euro.
§2
W przypadku wydania więcej niż jednego zaświadczenia, które są objęte jednym wnioskiem farmaceuty, opłata wymieniona w § 1 obejmuje wszystkie wydane zaświadczenia.
§3
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi NRA.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRA
Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy Łazowski
mgr farm. Andrzej Wróbel
Uzasadnienie
Z uwagi na nowe zadania stawiane przed NRA po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej w zakresie potwierdzania kwalifikacji farmaceuty
konieczne stało się wskazanie źródeł ich finansowania.
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Wprowadzenie odpłatności za wydawanie zaświadczeń poświadczających posiadanie kwalifikacji farmaceuty wynikających z przepisów
prawa UE ma na celu pokrycie kosztów:
– czasu pracy osoby wystawiającej zaświadczenia;
– kosztów korespondencji;
– kosztów rozmów telefonicznych, w tym zagranicznych;
– kosztów kontaktowania się z organami kompetentnymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym wyjazdów służbowych związanych z uzgadnianiem procedur.

Uchwała nr IV /39/2005 z 24 lutego 2005 r. NRA
w sprawie uchwalenia planu pracy NRA na rok 2005.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 9, poz. 108 z późń. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się plan pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na rok 2005, stanowiący 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 niniejszej uchwały stanowi realizację § 11 Uchwały nr
IV/7/2004 IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z 24.01.2004 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, dotyczącego uchwalania planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na rok następny.
Postanowienie nr 4 NRA z 24 lutego 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności NRA w 2004 r.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. nr 9, poz. 108, z późn. zm.), Naczelna
Rada Aptekarska przyjmuje do wiadomości sprawozdanie prezesa
NRA z działalności NRA w 2004 r. (zał. do postanowienia – Sprawozdanie prezesa NRA).
Sekretarz NRA
Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy Łazowski
mgr farm. Andrzej Wróbel

INFORMUJEMY, ŻE WKRÓTCE UKAŻE SIĘ
SUPLEMENT 2005 DO CZĘŚCI PODSTAWOWEJ
VI WYDANIA FARMAKOPEI POLSKIEJ
(Suplement 2005 FP VI)
Suplement 2005 FP VI informuje o zawartości piątego wydania Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.), zamieszczając spis treści tej Farmakopei (w wersji polskiej lub łacińskiej), tabele pomocnicze, zawierające nazewnictwo w języku łacińskim, angielskim, francuskim oraz polskim, stanowiące tytuły działów i monografii Ph. Eur. oraz skorowidz umożliwiający użytkownikom Farmakopei Europejskiej odnalezienie monografii dla danego surowca lub produktu leczniczego, w przypadku gdy
znana jest nazwa polskojęzyczna.
Suplement 2005 FP VI zamieszcza także monografie szczegółowe dla wody do celów farmaceutycznych stanowiące tłumaczenie odpowiednich monografii z piątego wydania Ph. Eur. wraz z wykazem stosowanych odczynników.
Suplement 2005 FP VI jest wstępnym etapem pełnego wprowadzenia wymagań Farmakopei Europejskiej do Farmakopei
Polskiej.
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
tel./fax 831 79 63
e-mail: zamowienia@ptfam.pl
(osoby zainteresowane nabyciem tej publikacji prosimy o pisemne zamówienia)
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