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Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

SZANOWNI PAŃSTWO,
kadencja obecnej Rady dobiegła końca. Dla nas wszystkich był to okres wielu dynamicznych zmian
oraz intensywnej pracy na rzecz całego środowiska aptekarskiego, za co serdeczne wszystkim dziękuję.
Dzięki zaangażowaniu całego Zespołu dołożyliśmy wszelkich starań, aby zrealizować jak najwięcej
wniosków zjazdowych, zainicjowaliśmy także szereg działań mających na celu obronę interesów oraz
zwiększenie komfortu pracy farmaceutów. Dodatkowo podczas tej kadencji podjęliśmy wiele cennych
inicjatyw legislacyjnych mających pozytywny wpływ na rynek farmaceutyczny. Nasze prace skupiały
się nie tylko na propozycjach nowych regulacji, lecz również na zapobieganiu wejściu w życie rozwiązań
szkodliwych dla sektora aptecznego.
Ostatni okres obfitował w wiele przemian związanych z cyfryzacją sektora ochrony zdrowia. W przypadku aptek mówimy o trzech potężnych projektach związanych z wdrożeniem e-recepty, serializacji
oraz systemu ZSMOPL. W wyniku negocjacji z Ministerstwem Zdrowia uzyskaliśmy wsparcie finansowe dla aptek realizujących e-recepty, w związku z poniesionymi przez nie inwestycjami w sprzęt IT.
Przez to wiele placówek – szczególnie tych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – pokonało
barierę w dostępie do nowoczesnych technologii. Dzięki zaangażowaniu farmaceutów w te projekty polskie apteki są dziś liderami cyfrowej transformacji.
Pragnę podkreślić, że dzięki dużej dynamice prac odnieśliśmy konkretne sukcesy na arenie międzynarodowej. Po raz pierwszy w historii nasz przedstawiciel został w 2019 r. Prezydentem Grupy farmaceutycznej Unii Europejskiej. Dzięki uczestnictwu przedstawicieli NRA w pracach PGEU otrzymaliśmy
cenną wiedzę przydatną do implementacji dyrektywy fałszywkowej w Polsce.
Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość dokończenia rozpoczętych projektów. Nie mam wątpliwości, że stoją przed nami trudne, ale jednocześnie ambitne wyzwania. Stale dążymy do wzmocnienia
www.nia.org.pl
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niezależności i podniesienia rangi naszego zawodu, dlatego zwiększamy naszą aktywność w wielu obszarach, konsekwentnie uświadamiając różnym gremiom decyzyjnym ważną rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia.
Najważniejszym celem na najbliższy czas jest ustawa o zawodzie farmaceuty, dlatego będziemy aktywnie zabiegać o jej uchwalenie. Osobiście wierzę w to, że jej projekt przejdzie następne etapy legislacyjne. Kolejnym ważnym krokiem będzie wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego. Niezwykle ważną zmianą, o której wprowadzenie od wielu lat wnioskuje samorząd
aptekarski, jest zagwarantowanie farmaceutom wynagrodzenia za pełnienie nocnych dyżurów. Ze swojej
strony deklaruję, że praca, jaka do tej pory została wykonana w celu wprowadzenia tego projektu w życie, będzie kontynuowana i powinna przynieść w niedługim czasie wymierne efekty.
W odpowiedzi na postulaty środowiska farmaceutów, podjęliśmy szereg działań mających na celu
wzmocnienie pozytywnego wizerunku samorządu aptekarskiego, jak i samych farmaceutów. Do tej pory
większość naszych aktywności komunikowaliśmy za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dotarcia,
jednak w okresie trwania VII kadencji wiele zmieniło się na korzyść. Rozwinęliśmy naszą obecność
w wybranych mediach społecznościowych, a nasza organizacja stała się bardziej otwarta na relacje z mediami, stając się dla dziennikarzy źródłem rzetelnej informacji.
Na tym jednak nie poprzestaliśmy. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie pierwszej w historii samorządu aptekarskiego kampanii edukacyjnej: „Po pierwsze farmaceuta”, ukazującej kim tak naprawdę
jest farmaceuta i jakie realne korzyści może przynieść pacjentom. Prowadzenie kampanii miało również
na celu wskazanie jak ważnym ogniwem systemu ochrony zdrowia jest farmaceuta oraz podkreślenie, że
aptekarze obok lekarzy i pielęgniarek, są przedstawicielami jednego z trzech najważniejszych zawodów
medycznych, z których wiedzy pacjenci mogą korzystać.
Wyniki przeprowadzonej przez nas kampanii jednoznacznie wskazują, że Polacy ufają farmaceutom,
za co serdecznie dziękujemy. Zaufanie to duży kapitał, dlatego gorąco wierzę, że razem pokażemy na co
nas stać i że naprawdę warto nam zaufać.
Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy zaufali również mojej osobie, powierzając mi
pełnienie funkcji Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Wszystkim farmaceutom życzę, aby kolejne
cztery lata były dla nas okresem owocnej współpracy, wielu wyzwań oraz pozytywnych zmian. Wzorem
naszych europejskich Kolegów i Koleżanek pokażmy, że jesteśmy ważnym ogniwem całego systemu
ochrony zdrowia, a nasza wiedza i umiejętności – jeśli tylko zostaną właściwie wykorzystane - przyniosą
wymierne korzyści dla pacjentów. Jestem przekonana, że jako dobrze zgrana drużyna jesteśmy w stanie
naprawdę wiele osiągnąć.
Tymczasem oddaję w Państwa ręce sprawozdanie z prac naszego Zespołu. Dołożyliśmy wszelkich
starań, aby zawarte w nim informacje stanowiły rzetelne źródło wiedzy na temat podjętych przez nas
inicjatyw i działań. Serdecznie zapraszam do lektury.
Pozdrawiam,
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
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SPRAWOZDANIA ORGANÓW
NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ
VII KADENCJA

SPRAWOZDANIE NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
Z VII KADENCJI NRA
1. SKŁAD OSOBOWY NACZELNEJ IZBY
APTEKARSKIEJ
PREZES NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ - mgr farm. Elżbieta Piotrowska – Rutkowska.
Wiceprezesi Naczelnej Rady Aptekarskiej –
mgr farm. Michał Byliniak (Warszawa), mgr farm.
Małgorzata Pietrzak (Bydgoszcz), mgr farm. Marek Tomków (Opole).
Sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej – dr n.
o zdrowiu Barbara Jękot (Kraków).
Skarbnik Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr
farm. Marian Witkowski (Warszawa).

mgr farm. Paweł Łukasiński (Wrocław), mgr farm.
Janina Mańko (Gdańsk), mgr farm. Paweł Martyniuk (Olsztyn), mgr farm. Jarosław Mateuszuk
(Białystok), dr n. farm. Piotr Migas (Gdańsk), mgr
farm. Przemysław Orlikowski (Częstochowa),
mgr farm. Małgorzata Pietrzak (Bydgoszcz), mgr
farm. Michał Pietrzykowski (Gdańsk), mgr farm.
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska (Łódź), mgr farm.
Mariusz Politowicz (Kalisz), mgr farm. Andrzej
Prygiel (Opole), mgr farm. Marcin Repelewicz
(Wrocław), mgr farm. Zofia Rogowska- Tylman
(Łódź), dr n. farm. Lucyna Samborska (Rzeszów),
mgr farm. Sebastian Sobski (Warszawa), mgr farm.
Ewa Steckiewicz- Bartnicka (Warszawa), mgr
farm. Paweł Stelmach (Łódź), mgr farm. Wojciech
Szkopański (Warszawa), mgr farm. Bożena Śliwa
(Kielce), mgr farm. Marek Tomków (Opole), mgr
farm. Jarosław Tuzikiewicz (Kalisz), mgr farm.
Joanna Urbańska (Szczecin), mgr farm. Łukasz
Waligórski (Poznań), mgr farm. Marian Witkowski
(Warszawa), mgr farm. Piotr Zając (Kraków; do 12
września 2019 r.).

NIEFUNKCYJNI CZŁONKOWIE PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ:
dr n. farm. Piotr Brukiewicz (Katowice), dr n. med.
Paweł Chrzan (Gdańsk), mgr farm. Małgorzata Lelito (Kraków), mgr fam. Ewa Steckiewicz- Bartnicka (Warszawa), mgr farm. Bożena Śliwa (Kielce). KOMISJE NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ:
CZŁONKOWIE NACZELNEJ RADY APTE- Na podstawie uchwały Nr VII/7/2016 z dnia 05 luKARSKIEJ:
tego 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w spramgr farm. Tomasz Barszcz (Lublin), mgr farm. wie ustanowienia komisji Naczelnej Rady AptekarMagdalena Baścik (Bielsko-Biała), mgr farm. Mar- skiej oraz ustalenia liczby ich członków powołano
cin Bochniarz (Rzeszów), mgr farm. Piotr Boha- następujące komisje Naczelnej Rady Aptekarskiej:
ter (od 22 października 2019 r.), mgr farm. Hanna 1. Komisja ds. aptek ogólnodostępnych – 10
Borowiak (Szczecin), dr n. farm. Piotr Brukiewicz członków,
(Katowice), mgr farm. Michał Byliniak (Warsza- 2. Komisja ds. farmacji szpitalnej – 10 członków,
wa), dr n. med. Paweł Chrzan (Gdańsk), mgr farm. 3. Komisja ds. hurtowni farmaceutycznych – 8
Piotr Chwiałkowski (Bydgoszcz), mgr farm. Jakub członków,
Dorociak (Warszawa), mgr farm. Robert Gocał 4. Komisja ds. opieki farmaceutycznej – 10
(Kielce), mgr farm. Alina Górecka (Poznań), mgr członków,
farm. Roman Grzechnik (Olsztyn), dr n. o zdro- 5. Komisja ds. informatyzacji, CSIOZ, CRF – 8
wiu Barbara Jękot (Kraków), mgr farm. Katarzyna członków,
Kandziora- Kuna (Katowice), mgr farm. Ryszard 6. Komisja ds. legislacji – 10 członków,
Kierdowski (Zielona Góra), dr n. farm. Mikołaj 7. Komisja ds. kontaktów zagranicznych – 4
Konstanty (Katowice), mgr farm. Justyna Ko- członków,
rzelska (Koszalin), mgr farm. Izabela Kromkow- 8. Komisja ds. odwoławczych – 6 członków,
ska (Łódź), mgr farm. Katarzyna Kulińska (Byd- 9. Komisja ds. młodej farmacji – 6 członków,
goszcz), mgr farm. Małgorzata Lelito (Kraków), 10. Komisja ds. szkoleń i edukacji – 8 członków,
www.nia.org.pl
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11. Komisja ds. informacji – 6 członków,
12. Komisja ds. działalności gospodarczej – 6
członków,
13. Komisja ds. kultury, sportu i rekreacji – 6
członków.

- mgr Dariusz Smoliński;
- mgr Elżbieta Rząsa-Duran;
- mgr Walenty Zajdel;
- mgr Piotr Ziółkiewicz.

5) Komisja ds. Informatyzacji, CSIOZ, CRF:
mgr Marian Witkowski;
Na podstawie uchwały Nr VII/9/2016 z dnia 05
- dr Tomasz Baj;
lutego 2016 r. Naczelna Rada Aptekarska zatwier- dr Piotr Brukiewicz;
dziła skład osobowy Komisji Naczelnej Rady Ap- mgr Piotr Chwiałkowski;
tekarskiej:
- mgr Barbara Jękot;
1) Komisja ds. Aptek Ogólnodostępnych:
- mgr Paweł Peterson;
- mgr Bożena Śliwa;
- mgr Michał Pietrzykowski;
- dr Piotr Brukiewicz;
- mgr Andrzej Prygiel.
- mgr Roman Grzechnik;
- mgr Małgorzata Lelito;
6) Komisja ds. Legislacji:
- mgr Janina Mańko;
- mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska;
- mgr Jarosław Mateuszuk;
- mgr Michał Byliniak;
- mgr Konrad Okurowski;
- dr Piotr Brukiewicz;
- mgr Małgorzata Pietrzak;
- mgr Janina Mańko;
- mgr Jarosław Tuzikiewicz;
- mgr Michał Pietrzykowski;
- mgr Robert Zalega.
- mgr Marcin Repelewicz;
- mgr Wojciech Szkopański;
2) Komisja ds. Farmacji Szpitalnej:
- mgr Marek Tomków;
- mgr Ewa Steckiewicz – Bartnicka;
- mgr Joanna Urbańska;
- mgr Marcin Bochniarz;
- mgr Marcin Wiśniewski.
- mgr Alina Górecka;
- mgr Roman Grzechnik;
7) Komisja ds. Spraw Kontaktów Zagranicznych:
- mgr Józefa Król;
- mgr Michał Byliniak;
- mgr Paweł Martyniuk;
- mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska;
- Przemysław Orlikowski;
- mgr Piotr Merks;
- mgr Andrzej Prygiel;
- dr Piotr Migas;
- mgr Zofia Rogowska – Tylman;
- dr. n. farm. Mikołaj Konstanty.
- mgr Sebastian Sobski.
3) Komisja ds. Hurtowni Farmaceutycznych:
- mgr Jakub Dorociak;
- mgr Tomasz Barszcz;
- mgr Michał Byliniak;
- mgr Klaudiusz Gajewski;
- mgr Adrian GłogowskI;
- mgr Marcin Kurowski;
- mgr Grażyna Marczak;
- mgr Łukasz Weresiński.
4) Komisja ds. Opieki Farmaceutycznej:
- dr Piotr Brukiewicz;
- dr Alicja Ciechanowicz;
- mgr Alina Górecka;
- mgr Barbara Jękot;
- mgr Katarzyna Kulińska;
- mgr Paweł Martyniuk;
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Na podstawie uchwały Nr VII/10/2017 oraz Nr
VII/11/2017 z dnia 23 maja 2019 r. Naczelna Rada
Aptekarska dokonała zmiany składu Komisji ds.
kontaktów zagranicznych dodając nowego członka
Pana dr. n. farm. Mikołaja Konstantego.
8) Komisja ds. Odwoławczych:
- mgr Małgorzata Pietrzak;
- mgr Hanna Borowiak;
- mgr Teresa Florek –Nazar;
- mgr Izabela Kromkowska;
- mgr Małgorzata Lelito;
- mgr Paweł Stelmach.
9) Komisja ds. Młodzieży farmaceutycznej
- mgr Paweł Martyniuk;
- mgr Marcin Bochniarz;
www.nia.org.pl

- mgr Katarzyna Kandziora – Kuna;
- mgr Marcin Repelewicz;
- mgr Piotr Seniuk;
- mgr Łukasz Waligórski.
Na podstawie uchwały Nr VII/31/2016 oraz Nr
VII/32/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Naczelna
Rada Aptekarska dokonała zmiany nazwy „Komisja ds. młodej farmacji” na nazwę „Komisja ds.
Młodzieży Farmaceutycznej”.
10) Komisja ds. Szkoleń i Edukacji:
- dr Paweł Chrzan;
- mgr Marcin Bochniarz;
- dr Alicja Doraczyńska-Szopa;
- mgr Katarzyna Kandziora –Kuna;
- dr Piotr Migas;
- mgr Małgorzata Pietrzak;
- dr Natasza Staniak;
- mgr Sebastian Sobski.
11) Komisja ds. Informacji:
- mgr Marek Tomków;
- dr Tomasz Baj;
- mgr Robert Gocał;
- mgr Mariusz Politowicz;
- mgr Łukasz Waligórski;
- red. Zbigniew Solarz – współpraca.
12) Komisja ds. Działalności Gospodarczej NIA:
- dr Mikołaj Konstanty;
- dr Paweł Chrzan;
- mgr Piotr Chwiałkowski;
- mgr Robert Gocał;
- mgr Małgorzata Pietrzak;
- mgr Piotr Zając.
13) Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji:
- mgr Małgorzata Lelito;
- mgr Roman Grzechnik;
- mgr Wiktor Napióra;
- mgr Jakub Płaczek;
- mgr Wojciech Szkopański;
- mgr Piotr Zając.

mgr farm. Adam Borowy (Warszawa), dr n.
farm. Stefan Piechocki (Poznań).
NACZELNY SĄD APTEKARSKI
Przewodniczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego
- mgr farm Anna Włodarczyk (Kraków).
Zastępca Przewodniczącej Naczelnego Sądu
Aptekarskiego:
mgr farm. Anna Matan (Warszawa).
Członkowie Naczelnego Sądu Aptekarskiego:
mgr farm. Alina Barańska (Katowice) , dr n.
farm. Piotr Belniak (Lublin), mgr farm. Ryszard
Kamiński (Bydgoszcz), mgr farm. Piotr Kapica
(Olsztyn), mgr farm. Magdalena Kudrzycka
(Kraków), dr n. farm. Bożena Kwaśniak (Katowice), mgr farm. Magdalena Majewska (Warszawa), mgr farm. Piotr Molin (Bielsko-Biała),
mgr farm. Ewa Ochota (Katowice), mgr farm.
Anna Pławska (Warszawa), mgr farm. Edward
Stencel (Szczecin), mgr farm. Wojciech Stępień
(Kraków), mgr farm. Adam Wąsiewicz (Bydgoszcz).
NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej
- mgr farm. Krzysztof Majka (Katowice).
Zastępca Przewodniczego Naczelnej Komisji
Rewizyjnej
- mgr farm. Krzysztof Kondracki (Warszawa).
Sekretarz Naczelnej Komisji Rewizyjnej
- mgr farm. Michał Kasiak (Szczecin).
Członkowie Naczelnej Komisji Rewizyjnej:
mgr farm. Katarzyna Kędzierska (Opole), mgr
farm. Agnieszka Mikoszewska (Wrocław), mgr
farm. Mikołaj Zerhau (Warszawa), mgr farm.
Piotr Żebrowski (Lublin).
2. POSIEDZENIA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

W VII kadencji organów samorządu aptekarskiego odbyło się 28 posiedzeń Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
2016 r. – 7 posiedzeń, w tym jedno posiedzenie
NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIAL- dwudniowe
2017 r. – 8 posiedzeń, w tym jedno posiedzenie
NOŚCI ZAWODOWEJ
dwudniowe
- mgr farm. Kazimierz Jura (Kraków).
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawo- 2018 r. – 7 posiedzeń
2019 r. – 6 posiedzeń, w tym dwa posiedzenia
dowej:
- mgr farm. Ryszard Jasiński (Katowice), dwudniowe
www.nia.org.pl
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Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 5 lutego 2016 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia liczby wiceprezesów Naczelnej Rady
Aptekarskiej oraz niefunkcyjnych członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej,
- wyboru sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej,
- wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Michała Byliniaka,
- wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Marka Tomkowa,
- wyboru skarbnika Naczelnej Rady Aptekarskiej,
- wyboru członków Prezydium Naczelnej Rady
Aptekarskiej
- ustanowienie komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz ustalenie liczby ich członków,
- upoważnienia członków Prezydium Naczelnej
Rady Aptekarskiej do załatwienia spraw w imieniu
Naczelnej Rady Aptekarskiej
- zatwierdzenie składu osobowego komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Podjęcie postanowienia Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie upoważnienia członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do składania
podpisów i dysponowania środkami pieniężnymi
na rachunkach bankowych Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Podjęcie postanowienia Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie ogłoszenia wysokości części
składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej w 2016 r.
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 01 marca 2016 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby
Aptekarskiej za 2015 rok,
- zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2015 rok,
- sposobu zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia
osób pełniących funkcję Prezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej,
- uchwalenia preliminarza (budżetu) Naczelnej
Izby Aptekarskiej na 2016 rok,
- uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2016 rok,
- umocowania Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej,
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- ustalenia składu zespołu ekspertów opracowujących programy kursów w ramach ciągłych szkoleń
farmaceutów.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie uczestniczenia przez Naczelną Izbę Aptekarską w NMVO.
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniach 10 – 11 maja 2016 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia liczby wiceprezesów Naczelnej Rady
Aptekarskiej oraz niefunkcyjnych członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej,
- wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Małgorzaty Pietrzak,
- tworzenia systemu identyfikującego i weryfikującego autentyczność produktów leczniczych,
- powołania Zespołu do spraw przygotowania
i opracowania materiałów do dokumentów „Polityka lekowa Rzeczpospolitej Polskiej”,
- powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty,
- uchylenia uchwały Nr V/26/2008 NRA z dnia 03
lipca 2008 r. o trybie działania Naczelnej Rady Aptekarskiej,
- w sprawie zasad zwrotu wydatków związanych
z pełnieniem funkcji w organach samorządu,
- powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z języka polskiego dla farmaceutów cudzoziemców,
- regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Naczelnej Izbie Aptekarskiej.
Podjęcie postawienia Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie potwierdzenia obsadzenia mandatu zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej.
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 28 czerwca 2016 r.
Podjęcie postanowienia Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie warunków udziału NIA w Krajowej Organizacji Weryfikacji Leków.
Podjęcie postanowienia Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie obchodów XXV – lecia odrodzonego samorządu aptekarskiego.
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 22 września 2016 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego”,
www.nia.org.pl

- potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”,
- przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu
Aptekarskiego”.
Zmiany uchwały w sprawie ustalenia jednolitej
procedury stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowadzenia rejestru i listy
członków izb aptekarskich.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie asortymentu stanowiącego obrotu w aptekach
ogólnodostępnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyznania i ustalenia wysokości tzw. miesięcznych ryczałtów samorządowych
- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby
Aptekarskiej za 2016 r.,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2016 r.,
- uchwalenia preliminarza (budżetu) Naczelnej
Izby Aptekarskiej na 2017 r.,
- współpracy z Aptekarską Grupą Wsparcia Radix
sp. z o.o. oraz Gempharm,
- uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2017 r.
- ustanowienia „MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY ZAWODOWYCH DLA POLSKICH FARMACEUTÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ APTEKARSKĄ
WE WSPÓŁPRACY Z SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE FARMACIA HOSPITALARIA”,
- powołania Kapituły „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika Wielkiej
Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”.

Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 15 listopada 2016 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, opracowanego przez Parlamentarny
Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego,
- przystąpienia Naczelnej Izby Aptekarskiej do
KRAJOWEJ FUNDACJI SYSTEMU WERYFIKACJI LEKÓW.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie obrotu suplementami diety.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie obrotu kosmetykami w aptekach ogólnodo- Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 23 maja 2017 r.
stępnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej - zmiany uchwały nr VII/7/2016 Naczelnej Rady
Aptekarskiej z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie
w dniu 13 grudnia 2016 r.
Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia komisji ustanowienia komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej
oraz ustalenia liczby ich członków,
NRA oraz ustalenia liczby ich członków.
Zamiana uchwały w sprawie zatwierdzenia składu - zmiany uchwały nr VII/9/2016 Naczelnej Rady
osobowego komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej. Aptekarskiej z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji Naczelnej
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej Rady Aptekarskiej,
- powołania Komisji rekrutacyjnej do „MIĘDZYw dniu 24 stycznia 2017 r.
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej NARODOWEGO PROGRAMU STAŻY ZAWOw sprawie ogłoszenia wysokości części składki DOWYCH DLA POLSKICH FARMACEUTÓW
członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe ORGANIZOWANEGO PRZEZ NACZELNĄ
izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekar- IZBĘ APTEKARSKĄ WE WSPÓŁPRACY Z SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPIskiej w 2017 r.
TALARIA”,
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej - potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego”,
w dniu 31 stycznia 2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przed- - potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnik Wielstawiciela Naczelnej Izby Aptekarskiej w Radzie kiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”,
KRAJOWEJ FUNDACJI SYSTEMU WERYFI- - przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu
Aptekarskiego”,
KACJI LEKÓW.
- zawarcia Porozumienia pomiędzy Głównym InPosiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej spektorem Farmaceutycznym a Naczelną Radą
Aptekarską w sprawie zasad współdziałania przy
w dniach 20 – 21 marca 2017 r.
www.nia.org.pl
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- w sprawie powołania Zespołu do spraw marż aptecznych na rynku krajowym,
- w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej
Rady Aptekarskiej na 2018 rok,
- w sprawie likwidacji Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Naczelnej Izbie Aptekarskiej,
- w sprawie ustanowienia czasopisma „Aptekarz
Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej” Biuletynem Aptekarskim,
- zmiany uchwały nr VII/23/2016 Naczelnej Rady
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej Aptekarskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzająw dniu 09 czerwca 2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez cej egzamin z języka polskiego dla farmaceutów
Naczelną Izbę Aptekarską do Krajowej Organi- i cudzoziemców,
zacji Weryfikacji Autentyczności Leków spółki - uchwalenia preliminarza (budżetu) Naczelnej
Izby Aptekarskiej na 2018 rok.
z ograniczoną odpowiedzialnością.

wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania
zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.)
w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do
wykonywania funkcji kierownika apteki.

Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 05 września 2017 r.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania
przy wydawaniu opinii w sprawach o udzielenie
albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej oraz przy stwierdzaniu rękojmi
należytego prowadzenia apteki przez kandydata na
stanowisko kierownika apteki.
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniach 23 - 24 października 2017 r.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie protestu lekarzy – rezydentów.
Posiedzenie Naczelnej Rady
w dniu 05 grudnia 2017 r.

Aptekarskiej

Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 06 lutego 2018 r.
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie ogłoszenia wysokości części składki
członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe
izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej w 2018 r.
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 14 marca 2018 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby
Aptekarskiej za 2017 rok,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2017 rok,
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Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 27 kwietnia 2018 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu do
spraw marż aptecznych na rynku krajowym
- potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego”,
- potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”,
- przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu
Aptekarskiego”,
- zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu do
spraw marż aptecznych na rynku krajowym.
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 20 czerwca 2018 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego”,
- potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnik Wielkiej
Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”,
- przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego”.
Stanowisko mgr farm. Mariusza Politowicza w sprawie niebezpieczeństwa dla aptek i aptekarzy związanego z projektem rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia
usług kluczowych.
Przedstawienie i odmówienie realizacji wniosków programowych wynikających z uchwały nr
VII/26/2016 VII KZA – mgr farm. Elżbieta Piotrowska Rutkowska Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
www.nia.org.pl

Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 23 października 2018 r.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie poparcia stanowiska Nr 1/18/VII Naczelnej
Rady Lekarskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania szczepionek w praktyce medycznej.
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 04 grudnia 2018 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej
Rady Aptekarskiej na 2019 rok,
- w sprawie poparcia zmian w prawie proponowanych przez Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą - „Szczepimy, bo myślimy”,
- w sprawie Kampanii wizerunkowej zawodu farmaceuty.
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 30 stycznia 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu
Organizacyjnego VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie ogłoszenia wysokości części składki
członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe
izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej w 2019 r.
Podjęcie stanowisk w sprawie:
- warunków wprowadzenia i stosowania nowego
systemu kontroli autentyczności produktów leczniczych stosowanych u ludzi,
- stosowania przez izby aptekarskie art. 84 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.)
w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do
wykonywania funkcji Osoby Odpowiedzialnej.
Wystosowanie Apelu przez Naczelną Radę Aptekarską w sprawie bezzwłocznego podjęcia dalszych prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty.
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniach 26 - 27 marca 2019 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Aptekarzy,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2018 rok,
www.nia.org.pl

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2018 r.,
- w sprawie uchwalenia preliminarza (budżetu)
Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2019 rok,
- w sprawie określenia liczby delegatów z poszczególnych okręgowych izb aptekarskich wybieranych przez okręgowe zjazdy aptekarzy na Krajowy
Zjazd Aptekarzy.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej w przypadku, gdy podmiotem prowadzącym jest farmaceuta lub spółka farmaceutów.
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 28 maja 2019 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego”,
- potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”,
- przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu
Aptekarskiego”,
- wskazania osoby uczestniczącej w postępowaniu
konkursowym przy wyłanianiu kandydata na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego,
- upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania w imieniu Naczelnej Rady
Aptekarskiej spraw z zakresu przewarzania danych
osobowych
Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej
w dniu 22 października 2019 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia obsługi prawnej VIII Krajowego Zjazdu
Aptekarzy,
- ustalenia projektu porządku obrad VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy,
- przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu,
- zatwierdzenia liczby delegatów na VIII Krajowy
Zjazd Aptekarzy.
Podjęcie postanowienia w sprawie potwierdzenia
obsadzenia mandatu członka NRA przez mgr farm.
Piotra Bohatera.
Posiedzenie Naczelnej Rady
w dniu 10 grudnia 2019 r.

Aptekarskiej
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3. POSIEDZENIA PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

Stałymi punktami programu posiedzeń Prezydium
NRA było omawianie spraw Komisji ds. Odwoławczych, które referowali przewodnicząca KomiW VII kadencji organów samorządu aptekarskie- sji – mgr farm. Małgorzata Pietrzak lub koordynago odbyło się 45 posiedzeń Prezydium Naczelnej tor Biura Prawnego radca prawny Krzysztof Baka
Rady Aptekarskiej:
oraz ustalanie programu posiedzenia Naczelnej
2016 r. – 15 posiedzeń
Rady Aptekarskiej.
2017 r. – 13 posiedzeń
2018 r. – 9 posiedzeń
mgr farm. Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
2019 r. – 8 posiedzeń
Prezes NRA

SPIS UCHWAŁ NRA VII KADENCJA
Numer
uchwały
VII/1/2016

05.02.2016

VII/2/2016

05.02.2016

VII/3/2016

05.02.2016

VII/4/2016

05.02.2016

VII/5/2016

05.02.2016

VII/6/2016

05.02.2016

VII/7/2016

05.02.2016

VII/8/2016

05.02.2016

VII/9/2016

05.02.2016

VII/10/2016

01.03.2016

VII/11/2016

01.03.2016
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Data

Treść uchwały
Uchwała Nr VII/1/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Naczelnej Rady
Aptekarskiej oraz niefunkcyjnych członków Prezydium Naczelnej
Rady Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/2/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie wyboru sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/3/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie w sprawie wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/4/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie w sprawie wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/5/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie wyboru skarbnika Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/6/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie wyboru członków Prezydium Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/7/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie ustanowienia komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz ustalenia liczby ich członków.
Uchwała Nr VII/8/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania spraw w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej
Uchwała Nr VII/9/2016 z dnia 05 lutego 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/10/2016 z dnia 01 marca 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za
2015 r.
Uchwała Nr VII/11/2016 z dnia 01 marca 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2015 r.
www.nia.org.pl

VII/12/2016

01.03.2016

VII/13/2016

01.03.2016

VII/14/2016

01.03.2016

VII/15/2016

01.03.2016

VII/16/2016

01.03.2016

VII/17/2016

10.05.2016

VII/18/2016

10.05.2016

VII/19/2016

10.05.2016

VII/20/2016

10.05.2016

VII/21/2016

10.05.2016

VII/22/2016

10.05.2016

VII/23/2016

10.05.2016

VII/24/2016

10.05.2016

VII/25/2016

22.09.2016

VII/26/2016

22.09.2016

VII/27/2016

22.09.2016

www.nia.org.pl

Uchwała Nr VII/12/2016 z dnia 01 marca 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia osób
pełniących funkcję Prezesa NRA.
Uchwała Nr VII/13/2016 z dnia 01 marca 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie uchwalenia preliminarza (budżetu) Naczelnej
Izby Aptekarskiej na 2016 rok.
Uchwała Nr VII/14/2016 z dnia 01 marca 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2016 rok.
Uchwała Nr VII/15/2016 z dnia 01 marca 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie umocowania Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/16/2016 z dnia 01 marca 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie ustalenia składu zespołu ekspertów opracowujących programy kursów w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów.
Uchwała Nr VII/17/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Naczelnej Rady
Aptekarskiej oraz niefunkcyjnych członków Prezydium Naczelnej
Rady Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/18/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie w sprawie wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/19/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie tworzenia systemu identyfikującego i weryfikującego autentyczność produktów leczniczych.
Uchwała Nr VII/20/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu
ustawy o zawodzie farmaceuty.
Uchwała Nr VII/21/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiejw sprawie uchylenia uchwały Nr V/26/2008 Naczelnej Rady
Aptekarskiej z dnia 3 lipca 2008 r. o trybie działania Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/22/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i opracowania materiałów do dokumentu „Polityka lekowa Rzeczypospolitej
Polskiej”.
Uchwała Nr VII/23/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z języka polskiego dla farmaceutów cudzoziemców.
Uchwała Nr VII/24/2016 z dnia 10 maja 2016 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Naczelnej Izbie Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/25/2016 z dnia 22 września 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie potwierdzenia przyznania „Medalu im. Prof.
Bronisława Koskowskiego”.
Uchwała Nr VII/26/2016 z dnia 22 września 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnika
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”.
Uchwała Nr VII/27/2016 z dnia 22 września 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego”.
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VII/28/2016

22.09.2016

VII/29/2016

15.11.2016

VII/30/2016

15.11.2016

VII/31/2016

13.12.2016
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20.03.2017

VII/4/2017

20.03.2017

VII/5/2017

20.03.2017

VII/6/2017
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VII/7/2017

21.03.2017

VII/8/2017

21.03.2017

VII/9/2017

21.03.2017
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Uchwała Nr VII/28/2016 z dnia 22 września 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednolitej procedury stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz
prowadzenia rejestru i listy członków izb aptekarskich.
Uchwała Nr VII/29/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo
farmaceutyczne, opracowanego przez Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego.
Uchwała Nr VII/30/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie przystąpienia Naczelnej Izby Aptekarskiej do
KRAJOWEJ FUNDACJI SYSTEMU WERYFIKACJI LEKÓW.
Uchwała Nr VII/31/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia komisji
Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz ustalenia liczby ich członków.
Uchwała Nr VII/32/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu
osobowego komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Naczelnej Izby
Aptekarskiej w Radzie KRAJOWEJ FUNDACJI SYSTEMU WERYFIKACJI LEKÓW.
Uchwała Nr VII/2/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie przyznania i ustalenia wysokości tzw. miesięcznych ryczałtów samorządowych.
Uchwała Nr VII/3/ 2017 z dnia 20 marca 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2016
rok.
Uchwała Nr VII/4/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2016 r.
Uchwała Nr VII/5/2017 z dnia 20 marca 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie uchwalenia preliminarza (budżetu) Naczelnej
Izby Aptekarskiej na 2017 rok.
Uchwała Nr VII/6/2017 z dnia 21 marca 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie współpracy z Aptekarską Grupą Wsparcia Radix
sp. z o.o. oraz Gempharm sp. z o.o.
Uchwała Nr VII/7/2017 z dnia 21 marca 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2017 rok.
Uchwała Nr VII/8/2017 z dnia 21 marca 2017 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie ustanowienia „MIĘDZYNARODOWEGO
PROGRAMU STAŻY ZAWODOWYCH DLA POLSKICH FARMACEUTÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ
APTEKARSKĄ WE WSPÓŁPRACY Z SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE FARMACIA HOSPITALARIA”.
Uchwała Nr VII/9/2017 z dnia 21 marca 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie powołania Kapituły „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa
Polskiego”.
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VII/10/2017

23.05.2017

VII/11/2017

23.05.2017
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VII/4/2018

14.03.2018
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Uchwała Nr VII/10/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej zmieniająca Uchwałę nr VII/7/2016 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 5 lutego 2016 r w sprawie ustanowienia komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz ustalenia liczby ich członków.
Uchwała Nr VII/11/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej zmieniająca uchwałę nr VII/9/2016 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/12/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do „MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY ZAWODOWYCH DLA
POLSKICH FARMACEUTÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ
NACZELNĄ IZBĘ APTEKARSKĄ WE WSPÓŁPRACY Z SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA”.
Uchwała Nr VII/13/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof.
Bronisława Koskowskiego”.
Uchwała Nr VII/14/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnika
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”.
Uchwała Nr VII/15/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu
Aptekarskiego” .
Uchwała Nr VII/16/2017 z dnia 09 czerwca 2017 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie przystąpienia przez Naczelną Izbę Aptekarską do Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwała Nr VII/17/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym a Naczelną Radą Aptekarską w sprawie
zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania
i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz
w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek.
Uchwała Nr VII/18/2017 z dnia 05 września 2017 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie trybu postępowania przy wydawaniu opinii
w sprawach o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej oraz przy stwierdzaniu rękojmi należytego
prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki.
Uchwała Nr VII/1/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2017
rok.
Uchwała Nr VII/2/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2017 rok.
Uchwała Nr VII/3/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie powołania Zespołu do spraw marż aptecznych
na rynku Krajowym.
Uchwała Nr VII/4/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2018 rok.
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VII/5/2018

14.03.2018

VII/6/2018

14.03.2018

VII/7/2018

14.03.2018

VII/8/2018

14.03.2018

VII/3/2018

27.04.2018

VII/3/2018

27.04.2018

VII/9/2018

27.04.2018

VII/10/2018

27.04.2018

VII/11/2018

27.04.2018
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20.06.2018

VII/13/2018

20.06.2018

VII/14/2018
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VII/15/2018

04.12.2018

VII/16/2018
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VII/17/2018
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VII/2/2019
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Uchwała Nr VII/5/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie likwidacji Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych w Naczelnej Izbie Aptekarskiej.
Uchwała Nr VII/6/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie ustanowienia czasopisma „Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej” Biuletynem Aptekarskim.
Uchwała Nr VII/7/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej zmieniająca Uchwałę nr VII/23/2016 Naczelnej Rady
Aptekarskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z języka polskiego dla
farmaceutów i cudzoziemców.
Uchwała Nr VII/8/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie uchwalenia preliminarza (budżetu) Naczelnej
Izby Aptekarskiej na 2018 rok.
Uchwała Nr VII/3/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do
spraw marż aptecznych na rynku krajowym.
Uchwała Nr VII/3/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do
spraw marż aptecznych na rynku krajowym.
Uchwała Nr VII/9/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof.
Bronisława Koskowskiego”.
Uchwała Nr VII/10/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnika
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”.
Uchwała Nr VII/11/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego”.
Uchwała Nr VII/12/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof.
Bronisława Koskowskiego”.
Uchwała Nr VII/13/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnika
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”.
Uchwała Nr VII/14/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego”.
Uchwała Nr VII/15/2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2019 r.
Uchwała Nr VII/16/2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie poparcia zmian w prawie proponowanych
przez Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą – „Szczepimy, bo myślimy”.
Uchwała Nr VII/17/2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie Kampanii wizerunkowej zawodu farmaceuty.
Uchwała Nr VII/1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego VIII
Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
Uchwała Nr VII/2/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
www.nia.org.pl
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Uchwała Nr VII/3/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2018
rok.
Uchwała Nr VII/4/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2018 r.
Uchwała Nr VII/5/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie uchwalenia preliminarza (budżetu) Naczelnej
Izby Aptekarskiej na 2019 rok.
Uchwała Nr VII/6/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie określenia liczby delegatów z poszczególnych
okręgowych izb aptekarskich wybieranych przez okręgowe zjazdy
aptekarzy na Krajowy Zjazd Aptekarzy.
Uchwała Nr VII/7/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie wskazania osoby uczestniczącej w postępowaniu
konkursowym przy wyłanianiu kandydata na stanowisko Opolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
Uchwała Nr VII/8/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej spraw
z zakresu przewarzania danych osobowych.
Uchwała Nr VII/9/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego”.
Uchwała Nr VII/10/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnika
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”.
Uchwała Nr VII/11/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu
Aptekarskiego”.
Uchwała Nr VII/12/2019 z dnia 22 października 2019 r. Naczelnej
Rady Aptekarskiej w sprawie ustalenia obsługi prawnej VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
Uchwała Nr VII/13/2019 z dnia 22 października 2019 r. Naczelnej
Rady Aptekarskiej w sprawie ustalenia projektu porządku obrad VIII
Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
Uchwała Nr VII/14/2019 z dnia 22 października 2019 r. Naczelnej
Rady Aptekarskiej w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Regulaminu VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
Uchwała Nr VII/15/2019 z dnia 22 października 2019 r. Naczelnej
Rady Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia liczby delegatów na VIII
Krajowy Zjazd Aptekarzy.
Uchwała Nr VII/16/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie członkostwa Naczelnej Izby Aptekarskiej
w Europejskim Stowarzyszeniu Farmaceutów Szpitalnych (EAHP)
oraz statusu indywidualnych farmaceutów szpitalnych w tej organizacji
Uchwała Nr VII/17/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
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SPIS POSTANOWIEŃ NRA VII KADENCJA
Numer
Data
postanowienia
VII/1/2016
5.02.2016

VII/2/2016

5.02.2016

VII/3/2016

10.05.2016

VII/4/2016

28.06.2016

VII/5/2016

28.06.2016

VII/1/2017

24.01.2017

VII/1/2018

06.02.2018

VII/1/2019

30.01.2019

VII/2/2019

22.10.2019

22

Treść postanowienia
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/1/2016 z dnia 5
lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do składania podpisów i dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/2/2016 z dnia 5
lutego 2016 r. w spawie ogłoszenia wysokości składki członkowskiej,
odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej
Izby Aptekarskiej w 2016 r.
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/3/2016 z dnia 10
maja 2016 r. w sprawie potwierdzenia obsadzenia mandatu zastępcy
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/4/2016 z dnia 28
czerwca 2016 r. w sprawie warunków udziału Naczelnej Izby Aptekarskiej w Krajowej Organizacji Weryfikacji Leków.
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/5/2016 z dnia 28
czerwca 2016 r. w sprawie obchodów XXV-lecia odrodzonego samorządu aptekarskiego.
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/1/2017 z dnia
24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wysokości części składki
członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na
rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej w 2017 r.
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/1/2018 Aptekarskiej z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wysokości części
składki członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej w 2018 r.
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/1/2019 z dnia
30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wysokości części składki
członkowskiej odprowadzanej przez okręgowe izby aptekarskie na
rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej w 2019 r.
Postanowienie Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/2/2019 z dnia 22
października 2019 r. w sprawie potwierdzenia obsadzenia mandatu
członka NRA przez mgr farm. Piotra Bohatera.
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SPIS STANOWISK NRA VII KADENCJA
Numer
stanowiska
VII/1/2016

Data

Treść stanowiska

1.03.2016

VII/2/2016

22.09.2016

VII/3/2016

15.09.2016

VII/4/2016

15.09.2016

VII/1/2017

23.05.2017

VII/2/2017

23.10.2017

VII/1/2018

23.10.2018

VII/1/2019

30.01.2019 r.

VII/2/2019

30.01.2019 r.

VII/3/2019

26.03.2019 r.

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/1/2016 z dnia 1
marca 2016 r. w sprawie uczestnictwa przez Naczelną Izbę Aptekarską w NMVO.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/2/2016 z dnia 22
września 2016 r. w sprawie asortymentu stanowiącego przedmiot
obrotu w aptekach ogólnodostępnych.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/3/2016 z dnia 15
listopada 2016 r. w sprawie obrotu suplementami diety.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/4/2016 z dnia 15
listopada 2016 r. w sprawie obrotu kosmetykami w aptekach ogólnodostępnych.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/1/2017 z dnia 23
maja 2017 r. w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust.
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy
niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/2/2017 z dnia 23
października 2017 r. w sprawie protestu lekarzy-rezydentów.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/1/2018 z dnia 23
października 2018 r. w sprawie poparcia Nr 1/18/VII Naczelnej
Rady Lekarskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie stosowania
szczepionek w praktyce medycznej.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/1/2019 z dnia 30
stycznia 2019 r. w sprawie warunków wprowadzenia i stosowania
nowego systemu kontroli autentyczności produktów leczniczych
stosowanych u ludzi.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/2/2019 z dnia 30
stycznia 2019 r. w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 84
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu
pracy niezbędnego do wykonywania funkcji Osoby Odpowiedzialnej.
Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VII/3/2019 z dnia 26
marca 2019 r. w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki
ogólnodostępnej w przypadku, gdy podmiotem prowadzącym jest
farmaceuta lub spółka farmaceutów.

SPIS APELI NRA VII KADENCJA
Numer
Data
postanowienia
VII/1/2019
30.01.2019
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Treść postanowienia
APEL Nr VII/1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. Naczelnej Rady
Aptekarskiej w sprawie bezzwłocznego podjęcia dalszych prac nad
projektem ustawy o zawodzie farmaceuty

23

SPRAWOZDANIE KOMISJI DS. LEGISLACJI NRA
Z DZIAŁALNOŚCI W VII KADENCJI
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
W ostatnich czterech latach swojej działalności Departament Legislacyjny NRA, pracując pod
nadzorem prezes NRA mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej - Rutkowskiej, koncentrował się na realizacji
następujących zadań:
Uchwalenie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r.
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1015), wprowadzającej tzw.
zasadę „Apteki dla Aptekarza”
W dniu 25 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1015), wprowadzająca tzw. zasadę „Apteki dla aptekarza”.
Ustawa ta, o której uchwalenie samorząd aptekarski zabiegał od kilkunastu lat, ma na celu przede
wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów przy wykonywaniu usług farmaceutycznych,
zagwarantowanie farmaceutom, realizującym te
usługi, pełnej niezależności zawodowej oraz zapewnienie:
1) dostępności do leków ratujących życie i zdrowie;
2) równości podmiotów działających na rynku,
w szczególności w zakresie dostępności apteki do
leku;
3) niezależności aptek realizujących zadania
w zakresie ochrony zdrowia publicznego;
4) całkowitego uniezależnienia farmaceuty prowadzącego aptekę od innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu obrotu lekiem (wytwórca,
hurtownik);
5) jednoznaczne wskazanie farmaceuty, jako
podmiotu odpowiedzialnego za całość działań realizowanych przez aptekę, w tym zarówno w zakresie wykonywanego przez farmaceutę zawodu,
jak również w zakresie działalności farmaceuty
jako przedsiębiorcy;
6) równomierne rozmieszczenie aptek, w tym
dostęp do aptek na terenach wiejskich;
7) eliminację bezprawnego wywozu leków za
granicę w ramach tzw. „odwróconego łańcucha
dystrybucji.
Do najważniejszych, zasadniczych zmian, jakie
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zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie
w dniu 25 czerwca 2017 r. ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. wprowadzającej tzw. zasadę „apteki dla
aptekarza” należą:
PRZYZNANIE FARMACEUTOM
WYŁĄCZNEGO PRAWA DO UZYSKANIA
ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE
APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ
Najistotniejszą zmianą wprowadzoną ustawą
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne jest przyznanie farmaceutom oraz
spółkom farmaceutów wyłącznego prawa do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zmiany tej dokonano w art. 99 poprzez
nowelizację ust. 4, który otrzymał brzmienie:
„4. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:
1) farmaceuta posiadający prawo wykonywania
zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy
z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich,
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
2) spółka jawna lub spółka partnerska, której
przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami)
są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1.”
Powyższa regulacja od kilkunastu lat stanowiła
stały element postulatów samorządu aptekarskiego. Idea „apteki dla farmaceuty” dotyczy przede
wszystkim relacji pacjent - osoba wykonująca medyczny zawód zaufania publicznego. Ponieważ
działalność farmaceutyczna nacechowana jest, podobnie jak w przypadku innych zawodów medycznych, asymetrycznym rozdziałem informacji, niezbędne jest, aby pacjent mógł mieć pełne zaufanie
do udzielonej przez farmaceutę porady. Ważne jest
zatem, aby zagwarantować neutralność informacji
i porad udzielanych w ramach usług farmaceutycznych.
Możliwość właściwego wykonywania usług farmaceutycznych, w tym w zakresie rekomendowania konkretnych produktów leczniczych, niejednowww.nia.org.pl

krotnie determinowana jest decyzjami właściciela
apteki (posiadacza zezwolenia). Nie można prowadzić zatem właściwej opieki farmaceutycznej
i rzetelnie informować o możliwych wyborach
w zakresie produktów leczniczych, w sytuacji, gdy
o zaopatrzeniu apteki decyduje de facto właściciel
i prowadzona przez niego, samodzielnie lub z innymi uczestnikami rynku (np. hurtowniami) polityka sprzedażowa. W przypadku aptek ogólnodostępnych w bardzo silnym stopniu zakres swobody
zawodowej farmaceuty i możliwość ochrony zdrowia publicznego determinowana jest decyzjami
właściciela.
W związku z powyższym, zmiana brzmienia
art. 99 ust. 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz
zastrzeżenie własności i prowadzenia aptek ogólnodostępnych wyłącznie dla farmaceutów lub ich
spółek, ma na celu zagwarantowanie niezależności
i spowodować, że do ekonomicznej struktury aptek
nie będą przenikać zewnętrzne wpływy, pochodzące na przykład od wytwórców produktów leczniczych lub hurtowników.
Powyższe zmiany stanowią realizację programu działalności samorządu aptekarskiego ustalonego przez VII Krajowy Zjazd Aptekarzy, który
m. in. w § 2 i § 12 pkt 1 uchwały Nr VII/26/2016
z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia
wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego opowiedział się za
wprowadzeniem zasady „apteka dla aptekarza”
i podkreślił, że prowadzenie apteki jest szczególną
działalnością objętą systemem ochrony zdrowia,
a w konsekwencji nie może podlegać nieograniczonym regułom wolnorynkowym.
WPROWADZENIE LIMITU 4 APTEK
Kolejną zasadniczą zmianą wprowadzoną
w ustawie - Prawo farmaceutyczne jest dodanie
ust. 3a w art. 99 w brzmieniu:
„3a. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie
wydaje się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub
partner spółki będącej wnioskodawcą:
1) jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce
lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4
apteki ogólnodostępne lub;
2) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego
kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji
www.nia.org.pl

i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki
ogólnodostępne, lub
3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4
apteki ogólnodostępne, lub
4) wchodzi w skład organów spółki posiadającej
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.”.
Wprowadzenie przepisu w powyższym brzmieniu miało na celu zahamowanie unicestwianie dużego i ważnego segmentu systemu ochrony zdrowia publicznego,
tj. niezależnych aptek ogólnodostępnych, będących placówkami ochrony zdrowia publicznego.
Przepis ten miał na celu zapobieganie niebezpieczeństwu całkowitej monopolizacji rynku usług
farmaceutycznych i przejęcia go przez duże, międzynarodowe podmioty.
WPROWADZENIE LIMITÓW
GEOGRAFICZNO-DEMOGRAFICZNYCH
Kolejną, istotną zmianą wprowadzoną w ustawie
Prawo farmaceutyczne jest dodanie ust. 3b w art. 99,
w brzmieniu:
„3b. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie,
w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób i odległość od miejsca
planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii
prostej, wynosi co najmniej 500 metrów. Liczbę
mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa się
na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu
Statystycznego”.
Wprowadzenie tzw. limitów geograficzno-demograficznych zapobiega nadmiernemu wzrostowi
liczby aptek ogólnodostępnych w Polsce, jak również zapobiega powstawaniu kuriozalnych sytuacji,
polegających na istnieniu w niewielkiej odległości
od siebie kilku aptek ogólnodostępnych. Nadmierny
wzrost liczby aptek ogólnodostępnych powodował
likwidację małych przedsiębiorców prowadzących
apteki. Przepis ten pozwala zatem na zahamowanie
tego zjawiska poprzez ograniczenie wzrostu liczby
aptek i uzależnienie możliwości ich powstania od
faktycznych potrzeb w danej miejscowości.
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Od powyższych ograniczeń przewidziano wyjątki, które zostały uregulowane w dodanym ust. 3d,
w brzmieniu: „3d. Ograniczeń, o których mowa
w ust. 3b, nie stosuje się:
1) jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia, odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliżej funkcjonującej apteki
ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do
izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co
najmniej 1000 metrów;
2) gdy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia występuje podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, od spadkobiercy podmiotu posiadającego zezwolenie i adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie”.
Ponadto w dodanym ust. 3e przewidziano specjalną kompetencję dla Ministra Zdrowia, zgodnie
z którym: „3e. Minister właściwy do spraw zdrowia
może, ze względu na ważny interes pacjentów i konieczność zapewnienia im dostępu do produktów
leczniczych, wyrazić zgodę na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń, o których mowa w ust. 3b”.

w województwie, orzecznictwo nie było jednolite. Kwestią sporną pozostawało, czy do zezwoleń
spółek przejmowanych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, czy należy uwzględniać
zakaz ich stosowania ze względu na normy zawarte w ustawie Prawo farmaceutyczne. W związku
z niejednolitą linią orzeczniczą w tym zakresie, dodanie niniejszego zakazu w ustawie Prawo farmaceutyczne rozwiało wszelkie wątpliwości w tym
zakresie.
ZABEZPIECZENIE INTERESÓW
FARMACEUTÓW PROWADZĄCYCH
APTEKI W PRZYPADKU ICH ŚMIERCI

Wprowadzenie nowych regulacji, polegających
na przyznaniu farmaceutom wyłącznego prawa do
uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wymagało także wypracowania odpowiednich rozwiązań, mających na celu zabezpieczenie interesów w przypadku ich śmierci. W art.
104 ustawy Prawo farmaceutyczne zmieniono treść
ust. 1a, który otrzymał brzmienie: „1a. W przypadku śmierci osoby fizycznej: 1) zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa, jeżeli chociażby jeden
z jej spadkobierców spełnia wymagania, o których
mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4 pkt 1, ust. 4a, 4b i art.
JEDNOZNACZNE WSKAZANIE, ŻE
W PRZYPADKU ŁĄCZENIA I PODZIAŁU 101 pkt 2–5;
2) zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygaSPÓŁEK NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW
sa
przez okres 24 miesięcy od dnia śmierci, jeżeli
K.S.H.
chociażby jeden z jej spadkobierców spełnia wyUstawa dokonała zmiany w art. 99 Prawa farma- magania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4a,
ceutycznego, polegającej także na dodaniu ust. 2a 4b i art. 101 pkt 2–5”.
w brzmieniu: „2a. Do zezwoleń, o których mowa
Przepis ten, w sytuacji zaistnienia przesłanek
w ust. 1, nie stosuje się przepisów:
w nim wskazanych, może stanowić wyjątek od
1) art. 494 § 2 i art. 531 § 2 ustawy z dnia 15 przypadków, w których zezwolenie na prowadzewrześnia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. nie apteki ogólnodostępnej wygasa.
U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz
z 2017 r. poz. 791);
MOŻLIWOŚĆ ZBYCIA LEKÓW
2) art. 553 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W APTECE
r. – Kodeks spółek handlowych w przypadku przeW PRZYPADKU WYGAŚNIĘCIA
kształcenia spółki, o której mowa w art. 860 ustawy
ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ
U. z 2017 r. poz. 459 i 933) w spółkę handlową,
oraz przekształcenia, o którym mowa w art. 551 § 1
Wprowadzono możliwość zbycia produktów
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
leczniczych do hurtowni farmaceutycznej, apteki
handlowych, chyba że spółka powstała w wyniku
lub punktu aptecznego w przypadku zaistnienia
przekształcenia spełnia warunki, o których mowa
w ust. 4 pkt 2 a nie zachodzą przesłanki z ust. 3a.”. zdarzenia, skutkującego wygaśnięciem zezwolenia
Wprowadzenie przepisu w powyższym brzmie- na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Zgodnie
niu jest istotne z tego względu, że w licznych po- z dodanym ust. 5 do art. 104: „5. W decyzji stwierstępowaniach sądowoadministracyjnych dotyczą- dzającej wygaśnięcie zezwolenia wojewódzki incych odmowy zmiany zezwolenia przez inspekcję spektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbyfarmaceutyczną, w przypadku przejmowania spół- cie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu
ek i przekraczania dozwolonego progu 1% aptek aptecznego produktów leczniczych znajdujących
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się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia. Decyzja zawiera wykaz produktów leczniczych, obejmujący w odniesieniu do każdego produktu: nazwę,
dawkę, wielkość opakowania, liczbę opakowań,
postać farmaceutyczną, kod identyfikacyjny EAN
lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, numer
serii oraz datę ważności.”.
Ponadto przewidziano możliwość przeniesienia
zezwolenia na rzecz podmiotu, który nabył całą
aptekę ogólnodostępną, jako zorganizowany zespół składników od podmiotu, na rzecz którego zezwolenie zostało wydane. Zgodnie z dodanym art.
104a ustawy Prawo farmaceutyczne: „Art. 104a. 1.
Organ zezwalający przenosi zezwolenie, o którym
mowa w art. 99 ust. 1, na rzecz podmiotu, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art.
551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny, od podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie, jeżeli:
1) nabywca apteki spełnia wymagania, o których
mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4–4b i art. 101 pkt 2–5
oraz przyjmuje w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu;
2) adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie”.
Wypracowanie projektu ustawy o zawodzie
farmaceuty i skierowanie go do rządowych
prac legislacyjnych
Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. powołano Zespół do spraw opracowania
projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Po trzyletnich pracach w ramach tego zespołu, w dniu 16 lipca 2019 r. przekazano do konsultacji publicznych
projekt ustawy o zawodzie farmaceuty z dnia 16
lipca 2019 r. (numer z wykazu: UD562).
Projekt zawiera regulacje prawne bardzo istotne
dla ochrony zdrowia publicznego, które są konieczne dla zapewnienia odpowiedniej roli farmaceutów
i odpowiedniego wykorzystania ich potencjału
w systemu opieki zdrowotnej.
Projekt ten stanowi także realizację postulatu określonego w dokumencie „Polityka Lekowa
Państwa w latach 2018 - 2022”, zgodnie z którym „rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych
przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać
aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią”.
Podkreślenia wymaga także fakt, że farmaceuci, praktycznie od momentu uchwalenia ustawy
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o izbach aptekarskich, oczekują na odrębną ustawę
o zawodzie farmaceuty i są ostatnim medycznym
zawodem zaufania publicznego, która takiej ustawy nie posiada.
Po przeprowadzonych konsultacjach publicznych, projekt ustawy o zawodzie farmaceuty
(UD562) z dnia 11 października 2019 r., przekazany został do rozpatrzenia na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów (dalej: „projekt” lub
„projekt ustawy”).
Powyższe działania stanowią realizację programu działalności samorządu aptekarskiego ustalonego przez VII Krajowy Zjazd Aptekarzy, który m.
in. w § 12 pkt 3 uchwały Nr VII/26/2016 z dnia
31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego zobowiązał Naczelna Radę
Aptekarska do podjęcia działań w celu uchwalenia
ustawy o zawodzie farmaceuty.
Wśród najważniejszych regulacji zawartych
w przedmiotowym projekcie należy wymienić:
PRECYZYJNE ZDEFINIOWANIE,
NA CZYM POLEGA CEL I ISTOTA
WYKONYWANIA ZAWODU
FARMACEUTY
Zgodnie z projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, farmaceuta wykonuje zawód w celu ochrony
zdrowia pacjenta oraz ochrony zdrowia publicznego. W art. 4 ust. 1 wskazano, że „wykonywanie
zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia
pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego i polega na:
1) sprawowaniu przez farmaceutę opieki farmaceutycznej, o której mowa w ust. 2;
2) udzielaniu usług farmaceutycznych, o których
mowa w ust. 3;
3) wykonywaniu zadań zawodowych, o których
mowa w ust. 4;
4) wykonywaniu czynności, o których mowa
w ust. 5”.
SPRECYZOWANIE POJĘCIA I ZASAD
OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ
Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w art. 4
ust. 2 definiuje i precyzuje, czym jest opieka farmaceutyczna. Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 4 ust. 2 projektu ustawy:
„2. Opieka farmaceutyczna to świadczenie zdro27

wotne, o którym mowa w art. 5 pkt 40 ustawy z dnia maceuty. W rozdziale 2 uregulowano zaś wszelkie
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro- kwestie związane z prawem wykonywania zawodu
wotnej finansowanych ze środków publicznych farmaceuty, tj.:
- który organ przyznaje prawo wykonywania za(Dz. U. 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), udzielawodu
farmaceuty oraz przesłanki jego uzyskania
ne przez farmaceutę, stanowiące dokumentowany
proces, w którym farmaceuta, współpracując z pa- (art. 13);
- prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odcjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenniesieniu
do cudzoziemca (art. 14);
ta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych
- określenie katalogu niezbędnych dokumentów
zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym
przebiegiem indywidualnej farmakoterapii. Opieka w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty (art. 15);
farmaceutyczna obejmuje:
- zasady składania i treść ślubowania (art. 16);
1) prowadzenie konsultacji farmaceutycznych
- zawartość dokumentu prawo wykonywania za– w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta
wodu
(art. 17);
w związku ze stosowaniem produktów leczniczych,
- określenie formy dokumentu przyznającego
wyrobów medycznych lub środków spożywczych
lub odmawiającego przyznania prawa wykonywaspecjalnego przeznaczenia żywieniowego;
nia zawodu farmaceuty oraz zasady jego wydawa2) wykonywanie przeglądów lekowych wraz
nia (art. 18);
z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem proble- zasady wydawania zaświadczeń potwierdzająmów lekowych pacjenta – w celu wykrywania i rozcych kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa UE
wiązywania problemów lekowych oraz zapewnienia
(art. 19);
bezpieczeństwa w procesie farmakoterapii;
- określenie zasad posługiwania się tytułem za3) opracowanie indywidualnego planu opieki wodowym „farmaceuta” (art. 20);
farmaceutycznej, z uwzględnieniem problemów
- określenie przypadków utraty prawa wykonylekowych pacjenta - w celu określenia celów tera- wania zawodu (art. 21);
peutycznych możliwych do osiągnięcia przez pa- zasady orzekania o stanie zdrowia farmaceuty
cjenta stosującego farmakoterapię oraz wskazania (art. 22);
sposobów rozwiązywania wykrytych problemów
- określenie trybu odwoławczego od uchwał dolekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edu- tyczących prawa wykonywania zawodu (art. 24).
kacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego
trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej
OKREŚLENIE RELACJI POMIĘDZY
4) wykonywanie badań diagnostycznych okre- ZAWODEM FARMACEUTY I ZAWODEM
ślonych w przepisach wydanych na podstawie ust.
TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO
7 – w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa
Projekt ustawy szczegółowo reguluje także restosowanej przez pacjenta farmakoterapii oraz
analizy problemów lekowych występujących u pa- lacje pomiędzy zawodem farmaceuty a zawodem
cjenta, oraz proponowaniu metod i badań diagno- technika farmaceutycznego, jako jedynych zawodów świadczących usługi farmaceutyczne w apstycznych;
5) wystawianie recept w ramach kontynuacji tece. W art. 4 ust. 4 pkt 8 projektu, określającym
katalog zadań zawodowych farmaceuty wskazano,
zlecenia lekarskiego.”.
że zadania zawodowe farmaceuty obejmują m. in.
nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez
UPORZĄDKOWANIE
technika farmaceutycznego lub studenta kierunku
I DOPRECYZOWANIE PRZESŁANEK
farmacja w aptece, punkcie aptecznym, dziale farUZYSKANIA, ZAWIESZENIA ORAZ
macji szpitalnej, oddziale szpitalnym lub hurtowni
UTRATY PRAWA WYKONYWANIA
farmaceutycznej.
ZAWODU FARMACEUTY ORAZ
Ponadto w art. 84 projektu ustawy o zawodzie
PROCEDURY DOTYCZĄCEJ TYCH
farmaceuty, zmieniającego art. 86 ustawy Prawo
ZAGADNIEŃ
farmaceutyczne, dokonano zmiany brzmienia ust.
W art. 5 ust. 1 projektu ustawy określono, kto 5 tegoż artykułu, określającego kompetencje kieposiada kwalifikacje do wykonywania zawodu far- rownika apteki, poprzez wskazanie w pkt 4 lit.
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a i e, że do zadań kierownika apteki należy osobiste kierowanie apteką, obejmujące nadzór nad pracownikami oraz innym personelem zatrudnionym
w aptece, w tym nadzór nad czynnościami, w tym
fachowymi, wykonywanymi przez technika farmaceutycznego oraz nadzór nad osobami odbywającymi praktyki studenckie oraz praktyki techników
farmaceutycznych.
W art. 84 projektu ustawy o zawodzie farmaceuty dodaje się ponadto do ustawy Prawo farmaceutyczne art. 99b, zgodnie z którym podmiot
prowadzący aptekę jest obowiązany zapewnić oraz
udokumentować wykonywanie czynności w aptece przez farmaceutów i techników farmaceutycznych w liczbie odpowiadającej zakresowi działalności oraz dniom i godzinom pracy apteki. Jeżeli
podmiot prowadzący aptekę narusza obowiązek,
którym mowa w ust. 1, kierownik apteki skraca
godziny pracy apteki odpowiednio do liczby farmaceutów i techników farmaceutycznych wykonujących czynności w aptece.
Przepis ten ma na celu dostosowanie działalności apteki do możliwości personalnych pracowników zatrudnionych w aptece i zapobieżeniu
sprzecznych z prawem sytuacji, w której praca magistra farmacji zastępowana jest pracą technika farmaceutycznego lub w godzinach czynności apteki
brak jest wymaganej obecności magistra farmacji.
JEDNOZNACZNE USTALENIE
WARUNKÓW WYKONYWANIA ZAWODU
FARMACEUTY
W art. 25 projektu ustawy wskazano, że zawód
farmaceuty, będący samodzielnym zawodem medycznym, może wykonywać osoba:
a) posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
b) która złożyła ślubowanie;
c) która jest wpisana do rejestru farmaceutów.
W art. 26 wskazano ponadto, że osoby wykonujące zawód farmaceuty są zrzeszone w samorządzie zawodu farmaceuty. Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty jest obowiązkowa dla
farmaceutów wykonujących zawód farmaceuty.
Zgodnie zaś z art. 27 projektu, farmaceuta ma
obowiązek wykonywać zawód z należytą starannością, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością
o jego bezpieczeństwo zgodnie ze wskazaniami
aktualnej wiedzy farmaceutycznej i medycznej,
dostępnymi mu metodami, oraz zgodnie z zasadawww.nia.org.pl

mi etyki i deontologii zawodowej.
W art. 28 wskazano ponadto, że farmaceuta
ma obowiązek udzielać, na podstawie dostępnej
wiedzy oraz informacji uzyskanych od pacjenta,
pełnej i przystępnej informacji w ramach wykonywanej usługi farmaceutycznej, a w szczególności informować o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, będących przedmiotem obrotu
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz
o ich działaniu, stosowaniu, środkach ostrożności
i ewentualnych interakcjach, a także o zasadach ich
przechowywania i ich utylizacji.
PRZYZNANIE MOŻLIWOŚCI
WYSTAWIANIA RECEPT PRZEZ
UPRAWNIONYCH FARMACEUTÓW
W RAMACH KONTYNUACJI ZLECENIA
LEKARSKIEGO
Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przewiduje wprowadzenie nowego uprawnienia zawodowego dla farmaceutów, polegającego na możliwości wystawiania recept w ramach kontynuacji
zlecenia lekarskiego, które będzie stanowić część
składową opieki farmaceutycznej. W art. 4 ust. 2
pkt 5 projektu ustawy wskazano, że opieka farmaceutyczna obejmuje m. in. wystawianie recept
w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.
Szczegółowy zapis dotyczący możliwości wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia
lekarskiego zawarty jest w art. 84 pkt 7 projektu
ustawy o zawodzie farmaceuty, w którym dokonuje się zmiany art. 96 ustawy Prawa farmaceutycznego, poprzez dodanie ust. 3a w brzmieniu: „3a.
W celu kontynuacji terapii produktem leczniczym,
środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobem medycznym, przepisanym przez lekarza na recepcie, zwanej dalej „receptą kontynuowaną”, farmaceuta może w ramach
sprawowania opieki farmaceutycznej wystawić
receptę na produkty lecznicze, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, do której stosuje się następujące
zasady:
1) jest wystawiana na podstawie zapisanego
w SIM zlecenia lekarza dotyczącego kontynuacji
terapii produktem leczniczym, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego
lub wyrobem medycznym, przepisanym na recepcie kontynuowanej;
2) jest wystawiana na produkty lecznicze, środki
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spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, przepisane na recepcie kontynuowanej;
3) jest wystawiana w terminie określonym przez
lekarza wystawiającego receptę kontynuowaną,
nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wystawienia
tej recepty;
4) łączna ilość produktu leczniczego, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, nie może przekroczyć ilości niezbędnej pacjentowi do 360 dniowego
okresu stosowania wyliczonego na podstawie sposobu dawkowania określonego na recepcie kontynuowanej, przy czym ilość produktu leczniczego
na jednej recepcie nie może przekraczać ilości niezbędnej do stosowania w okresie określonym przez
lekarza;
5) jest wystawiana po wykonaniu przez farmaceutę testu diagnostycznego, pomiaru ciśnienia
krwi lub innej czynności w ramach sprawowania
opieki farmaceutycznej – jeżeli lekarz wystawiający receptę kontynuowaną zleci ich wykonanie;
6) jest wystawiana w postaci elektronicznej;
7) może być wystawiona na produkty lecznicze
o kategorii dostępności Rp lub Rpz;
8) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust.
1 pkt 1–4, pkt 5 lit. a oraz pkt 6 i 7, a w przypadku
recepty, na której co najmniej jeden z przepisanych
produktów leczniczych, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję
o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być
wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6
ust. 2 tej ustawy, dodatkowo dane, o których mowa
w art. 96a ust. 8 pkt 1a¬–10;
9) na recepcie wskazuje się odpłatność określoną przez lekarza w recepcie kontynuowanej, chyba
że farmaceuta wystawiający receptę powziął wiedzę o konieczności zmiany odpłatności.”.
SPRECYZOWANIE ZASAD
REKLAMOWANIA USŁUG
FARMACEUTYCZNYCH PRZEZ
FARMACEUTÓW

w kontekście działań Komisji Unii Europejskiej,
która bada zgodność zakazu reklamy aptek i ich
działalności z prawem Unii Europejskiej.
W art. 29 projektu ustawy wskazano wprost, że
farmaceuta nie może prowadzić lub uczestniczyć
w reklamie produktów leczniczych skierowanej do
wiadomości publicznej.
UNORMOWANIE ZASAD TAJEMNICY
ZAWODOWEJ FARMACEUTÓW
Zgodnie z art. 35 projektu ustawy o zawodzie
farmaceuty: „1. Farmaceuta ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych
z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje
się w sytuacjach, o których mowa w art. 14 ust.
2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz, jeżeli jest
to niezbędne prawidłowego odbycia praktyk, przeprowadzanych podczas jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacji, pod nadzorem farmaceuty.
3. Farmaceuta jest związany tajemnicą również
po śmierci pacjenta.”
WPROWADZENIE NORM PRAWNYCH,
KTÓRE GWARANTUJĄ FARMACEUTOM
NIEZALEŻNE WYKONYWANIE
ZAWODU
Zgodnie z projektowanym art. 36, aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej oraz udzielania
usług farmaceutycznych, kierując się wyłącznie
dobrem pacjenta i nie jest związany w tym zakresie
poleceniem służbowym.
Ponadto podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej jest zobowiązany umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki
farmaceutycznej lub udzielania usług farmaceutycznych w zakresie, w jakim są one związane
z prowadzoną przez ten podmiot działalnością.
SPRECYZOWANIE ROLI SAMORZĄDU
APTEKARSKIEGO W USTANAWIANIU
KIEROWNIKÓW APTEK

Sprecyzowanie w projekcie ustawy o zawodzie
W art. 38 ust. 1 projektu ustawy o zawodzie
farmaceuty zasad reklamowania usług farmaceu- farmaceuty z dnia 16 lipca 2019 r. wskazano, że
tycznych przez farmaceutów jest niezwykle istotne okręgowa rada aptekarska opiniuje kandydata na
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pełnienie funkcji kierownika w określonej aptece,
punkcie aptecznym, dziale farmacji szpitalnej lub
hurtowni farmaceutycznej.
Zgodnie zaś z ust. 2, opinia, o której mowa
w ust. 1, jest podejmowana na pisemny wniosek
farmaceuty w formie uchwały przez okręgową
radę aptekarską.
Opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie adresu apteki, punkty apteczne,
działy farmacji szpitalnej oraz hurtownie farmaceutyczne, której zgoda dotyczy;
2) wskazanie nazwy, apteki, punktu aptecznego,
działu farmacji szpitalnej lub hurtowni farmaceutycznej, o ile taka występuje.
Ponadto zgodnie z ust. 6 od uchwał okręgowej
rady aptekarskiej w sprawach, o których mowa
w ust. 1, przysługuje odwołanie do Naczelnej
Rady Aptekarskiej, która podejmuje w tej sprawie
uchwałę. Jednocześnie w ust. 7 wskazano, że do
uchwał, o których mowa w ust. 1 i 4, stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
odnoszące się do decyzji administracyjnych, zaś na
uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej, służy zainteresowanemu skarga do sądu administracyjnego.
Przepis ten został jednak z projektu z dnia 11
października 2019 r. usunięty, mimo stanowczego
sprzeciwu samorządu aptekarskiego, który w dalszym ciągu wnioskuje o jego przywrócenie do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.
OKREŚLENIE FORM WYKONYWANIA
ZAWODU PRZEZ FARMACEUTÓW
W art. 37 ust. 1 projektu ustawy o zawodzie
wskazano, że zawód farmaceuty wykonuje się: 1)
w ramach stosunku pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 2) na
podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495); 3) w ramach wolontariatu zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570); 4) w formie
jednoosobowej działalności gospodarczej; 5) jako
wspólnik spółki jawnej, partner spółki partnerskiej
lub komplementariusz spółki komandytowej lub
komandytowo – akcyjnej, przedmiotem działalności której jest prowadzenie apteki; 6) w ramach
stosunku służbowego zgodnie z ustawą z dnia 11
www.nia.org.pl

września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726).
W art. 38 ust. 1 nałożono ponadto na farmaceutów obowiązek, w przypadku niewykonywania zawodu jako aptekarz przez okres dłuższy niż 5 lat
w okresie ostatnich 6 lat, i zamiarze podjęcia jego
wykonywania jako aptekarz, obowiązek zawiadomienia o tym właściwą okręgową radę aptekarską
i odbycia przeszkolenia uzupełniającego trwającego nie dłużej niż dwa miesiące.
Projekt ustawy w art. 38 ust. 2 określa także katalog czynności, których wykonywanie nie stanowi
przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty jako
aptekarza. Są to:
1) pełnienie funkcji na podstawie wyboru w organach izb aptekarskich;
2) praca w charakterze nauczyciela akademickiego przedmiotów dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty na uczelni prowadzącej studia na
kierunku farmacja;
3) praca w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej – na stanowisku związanym z wykonywaniem
zawodu farmaceuty;
4) praca w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach którego wykonuje się czynności
związane z przygotowywaniem, organizowaniem
lub nadzorem nad wykonywaniem czynności zawodowych farmaceuty;
5) praca w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym w jednostkach
podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia – na stanowisku związanym z wykonywaniem zawodu farmaceuty;
6) wykonywanie usług farmacji klinicznej
w podmiotach leczniczych, w zakresie czynności
zawodowych farmaceutów;
7) praca lub służba w urzędzie obsługującym
podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności powołane i utworzone przez Ministra Sprawiedliwości – na stanowisku związanym z wykonywaniem zawodu farmaceuty;
8) zatrudnienie lub pełnienie służby wojskowej
w urzędzie obsługującym Ministra obrony Narodowej, w jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych na stanowiskach wymagających
posiadania tytułu zawodowego farmaceuty;
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9) praca w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – na stanowisku związanym
z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
WPROWADZONO POJĘCIE
USTAWICZNEGO ROZWOJU
ZAWODOWEGO
W art. 3 ust. 2 projektu ustawy jednoznacznie
zdefiniowano pojęcie ustawicznego rozwoju zawodowego wskazując, że ilekroć w ustawie jest mowa
o ustawicznym rozwoju zawodowym, rozumie się
przez to:
1) kształcenie podyplomowe, które obejmuje
szkolenie specjalizacyjne, a także kursy kwalifikacyjne;
2) doskonalenie zawodowe, które obejmuje stałą
aktywność w zorganizowanych formach kształcenia i samokształcenia, potwierdzone odpowiednią
liczbą punktów edukacyjnych.
Ponadto w rozdziale 5 projektu ustawy szczegółowo opracowano zasady ustawicznego rozwoju
zawodowego farmaceutów.
W art. 44. ust. 1 zawarto generalne prawo i zobowiązanie farmaceutów stanowiące, że farmaceuta
ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Zgodnie zaś z ust. 2 tego przepisu
ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez doskonalenie zawodowe lub kształcenie podyplomowe.
Ponadto w art. 45 wskazano, że farmaceuta ma
prawo do stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w następujących formach
kształcenia podyplomowego:
1) w szkoleniu specjalizacyjnym;
2) kursach kwalifikacyjnych;
3) studiach podyplomowych.
SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE
ZADAŃ KIEROWNIKÓW APTEK
I PUNKTÓW APTECZNYCH ORAZ
ICH STOSUNKI WOBEC PODMIOTÓW
PROWADZĄCYCH APTEKI
Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty precyzuje katalog uprawnień kierownika apteki ogólnodostępnej, określając także jego stosunki względem
podmiotu prowadzącego aptekę, mając na celu
zagwarantowanie pacjentom najwyższej jakości
usług farmaceutycznych. Art. 84 pkt 4 lit. d projektu ustawy o zawodzie farmaceuty dokonuje zmiany
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brzmienia art. 88 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodnie, z którym do zadań kierownika apteki będzie należało m. in.:
- wskazywanie podmiotowi prowadzącemu aptekę potrzeb albo zastrzeżeń w zakresie asortymentu
apteki, zakupu leków, tworzenia zapasów, przechowywania leków i wydawania leków, zatrudniania
personelu fachowego w aptece oraz zawierania
i modyfikowania umów refundacyjnych;
- zapewnienie prawidłowego wykonywania procedur;
- nadzór nad bieżącą działalnością apteki,
w szczególności nad przyjmowaniem, wydawaniem, przechowywaniem i identyfikacją produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzaniem leków recepturowych i leków aptecznych
oraz udzielaniem informacji o lekach;
- nadzór nad pracownikami oraz innym personelem zatrudnionym w aptece, w tym wskazywanie
podmiotowi prowadzącemu aptekę odpowiedniej
liczby kompetentnego personelu, w zależności od
skali oraz zakresu działalności apteki;
- zatwierdzanie struktury organizacyjnej apteki
w formie schematu organizacyjnego;
- opiniowanie pisemnych opisów stanowisk,
określających role i obowiązki personelu, a także
zasady ich zastępowania;
- prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób wymienionych w art. 90;
- wyłączne reprezentowanie apteki względem
podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych w zakresie zadań
realizowanych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
- zapewnienie w regularnych odstępach czasu,
nie rzadziej niż raz na rok, przeprowadzania kontroli wewnętrznych według ustalonego programu
i zapewnienie wprowadzania odpowiednich środków naprawczych i zapobiegawczych.
Oprócz powyższych, projektowany art. 88 ust.
5 ustawy Prawo farmaceutyczne zawiera szereg
innych kompetencji przewidzianych dla kierowników aptek ogólnodostępnych.
Przygotowywanie licznych oficjalnych
stanowisk, wystąpień i projektów przepisów
dotyczących wysyłkowej sprzedaży produktów
leczniczych wydawanych z przepisu lekarza –
art. 68 ustawy Prawo farmaceutyczne
www.nia.org.pl

19 marca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum
Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta (numer z wykazu: UD
364).
Projekt tejże ustawy z dnia 16 marca 2018 r., nie
zawierał żadnych przepisów zmieniających zasady
wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.
15 czerwca 2018 r. dokonano zmiany tytułu ustawy na projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
17 lipca 2018 r. podczas posiedzenia Komisji
Zdrowia, na którym dokonano pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 2674), przegłosowano poprawkę nr 5 umożliwiającą sprzedaż
wysyłkową leków na receptę na rzecz osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu tego posiedzenia,
Komisja Zdrowia wniosła do Wysokiego Sejmu
o przyjęcie projektu ustawy z dnia 17 lipca 2018 r.,
w którym zgodnie z przyjętą poprawką nr 5, dokonano zmiany w art. 68 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, w brzmieniu: „1) w art. 68:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki
ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej
sprzedaży produktów leczniczych wydawanych:
1) bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów
leczniczych, których wydawanie jest ograniczone
wiekiem pacjenta;
2) z przepisu lekarza, jeżeli produkty te zostały
przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.”,
b) po ust. 3m dodaje się ust. 3n w brzmieniu:
„3n. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt
2, weryfikacja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności może nastąpić na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę dokonującą zakupu
produktów leczniczych.”.
18 lipca 2018 podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu, skierowano projekt ustawy ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.
Naczelna Izba Aptekarska pismem z dnia 18
lipca 2018 r., skierowanym do Przewodniczącego
Sejmowej Komisji Zdrowia – Bartosza Arłukowicza, kategorycznie sprzeciwiła się wprowadzeniu
ww. przepisu, z uwagi na szereg niebezpieczeństw,
które po wejściu w życie ustawy groziłyby zarówwww.nia.org.pl

no pacjentowi, jak i całemu systemowi obrotu produktami leczniczymi. Naczelna Izba Aptekarska
podkreśliła, że proponowana poprawka oznaczać,
że będzie można sprzedawać za pośrednictwem
sieci Internet wszystkie leki dostępne w aptekach,
w tym leki narkotyczne, psychotropowe i trucizny.
Poprawka zakładała, że do potwierdzenia niepełnosprawności potrzebne jest jedynie oświadczenie
samego pacjenta, bez rygoru odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
W przedmiotowym piśmie wskazano, że nie
ma żadnych mechanizmów weryfikujących tożsamość, czy prawdziwość składanego oświadczenia
ani mechanizmów sankcjonujących. Podkreślono,
że kupić leki i złożyć takie oświadczenie mógłby
każdy, bez żadnej kary. Wskazano także na niebezpieczeństwo otwarcia furtki związanej ze sprzedażą sfałszowanych leków oraz na brak właściwego
nadzoru ze strony inspekcji farmaceutycznej nad
wysyłkową sprzedażą produktów leczniczych.
Podkreślono wątpliwości dotyczące m. in. tego,
kto będzie zajmował się kontrolą tego kanału
sprzedaży w sytuacji, gdy od wielu lat inspektorzy
farmaceutyczni nie mogą poradzić sobie choćby
z kontrolą rynku pozaaptecznego, pozostającego
bez jakiegokolwiek nadzoru. Wskazano także, że
inspekcja farmaceutyczna nie ma odpowiednich
uprawnień i zasobów personalnych do kontroli wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.
Wyrażono obawę stworzenia niebezpiecznego
precedensu, jakim jest otwarcie kolejnego kanału
dystrybucji, poza jakąkolwiek kontrolą ze strony
odpowiednich organów.
Takie rozwiązanie mogło stanowić w ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej furtkę dla podmiotów
trudniących się nielegalnym wywozem leków, m.
in. poprzez brak mechanizmów do weryfikacji fikcyjnie wystawionych recept i kontroli całego łańcucha dystrybucji. Kolejną wątpliwością wskazaną
w przedmiotowym piśmie był brak mechanizmów
pozwalających na kontrolę firm kurierskich i pocztowych w zakresie obrotu produktami leczniczymi.
Wyjaśnienia wymagało wiele kwestii, w tym kto
będzie sprawował kontrolę w powyższym zakresie, w tym przede wszystkim parametry, w jakich
transportowane byłyby produkty lecznicze.
Zadano także pytanie, kto poniesie odpowiedzialność w przypadku, gdy produkt leczniczy
trafi pod błędny adres lub jeśli straci swoje właściwości z powodu niewłaściwego przechowywania. Problematyczna pozostawała również kwestia
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odpowiedzialności podmiotu za niedostarczenie
produktu leczniczego na czas zaginięcia lub uszkodzenia leku w trakcie transportu.
Przyjęta poprawka stwarzała także w ocenie
Naczelnej Izby Aptekarskiej szereg problemów
związanych z realizacją recept, m. in. w zakresie
obowiązku proponowania tańszego odpowiednika leku, czy dokonywania koniecznych korekt na
receptach w przypadku sprzedaży leków na odległość. Nierozwiązanymi kwestiami pozostały także sposób postępowania w sytuacji konieczności
zwrotu recepty lekarzowi lub pacjentowi celem
jej poprawy pod kątem wymagań formalnych oraz
sposobu postępowania w sytuacji, w której adres
na recepcie nie pokrywa się z adresem wysyłki,
na który lek powinien być dostarczony, czy koszty
przesyłki dla osób, które z mocy ustawy uprawnione są do zakupu produktów leczniczych z określonym poziomem odpłatności, np. inwalidzi wojenni,
dawcy krwi, seniorzy, dawcy przeszczepów.
W związku z wprowadzoną poprawką Naczelna
Izba Aptekarska zwróciła uwagę na szereg kwestii
wymagających pilnego wyjaśnienia. Propozycja
wprowadzenia dodatkowego rozporządzenia nie
była w ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej wystarczająca z uwagi na fakt, że stała w kolizji do obecnie obowiązujących przepisów. Pomimo faktu, iż
cel ustawodawcy był szczytny, niemniej mając na
uwadze przedstawione ryzyka, Naczelna Izba Aptekarska wniosła o uchylenie tej propozycji, celem dokładnej jej analizy, pod kątem oszacowania
potencjalnego ryzyka oraz rozwiania wszelkich
wątpliwości, co do zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa oraz realiami rynku farmaceutycznego.
Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu poprawek na
posiedzeniu w dniu 19 lipca 2018 r. wniosła do
Wysokiego Sejmu o przyjęcie poprawki w brzmieniu z projektu z dnia 17 lipca 2018 r. z tą zmianą, że
wysyłkowa sprzedaż będzie dotyczyła wyłącznie
recept w postaci elektronicznej, zaś Minister Zdrowia upoważniony będzie do określenia jej szczegółowych wymogów.
20 lipca 2018 podczas trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu i głosowania za przyjęciem całości projektu ustawy, uchwalono projekt ustawy,
w związku z czym ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.
Pismem z dnia 23 lipca 2018 r. skierowanym do
Łukasza Szumowskiego – Ministra Zdrowia, Naczelna Izba Aptekarska ponownie kategorycznie
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sprzeciwiła się wprowadzeniu poprawki przyjętej
przez Sejm w dniu 20 lipca 2018 r., po rozpatrzeniu
stanowiska Komisji Zdrowia przyjętego na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2018 r., z uwagi na szereg
niebezpieczeństw, które po wejściu w życie ustawy
będą groziły zarówno pacjentowi, jak i całemu systemowi obrotu produktami leczniczymi.
Przede wszystkim podkreślono, że powyższa
poprawka została przyjęta przez sejmową komisję zdrowia, a następnie przez Sejm, bez żadnych
wcześniejszych konsultacji ze środowiskiem zawodowym farmaceutów, czy inspekcji farmaceutycznej. Ponownie wskazano na wszelkie niebezpieczeństwa związane z wprowadzeniem wysyłkowej
sprzedaży produktów leczniczych na receptę jak
i na brak odpowiednich rozwiązań prawnych, całościowo regulujących daną kwestię. W ocenie
Naczelnej Izby Aptekarskiej należało rozważyć
przyjęcie rozwiązania, w którym to apteka i pracujący w niej farmaceuci byliby odpowiedzialni za
dowóz leków zamówionych przez pacjenta. Takie
rozwiązanie pozwoliłoby ponadto farmaceutom
na sprawowanie fachowego doradztwa w zakresie
sposobu przyjmowania zamówionych produktów
leczniczych.
W związku z powyższym, Naczelna Izba Aptekarska zaproponowała wprowadzenie do procedowanej ustawy poprawki mającej na celu wprowadzenie zasady, że leki, które mogą być wysłane
do pacjenta, a więc te, które zostały przepisane na
recepcie w postaci elektronicznej, są dostarczane
i wydawane w miejscu pobytu osoby posiadającej
orzeczenie o niepełnosprawności wyłącznie przez
farmaceutę. Zmiana korespondowała z obowiązującym przepisem prawa, który wymaga stałej obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki
(vide art. 92 ustawy - Prawo farmaceutyczne).
Ponadto podkreślono, że jedynie dostarczenie
i bezpośrednie wydanie przez farmaceutę produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza
gwarantuje odpowiednią jakość udzielonej usługi
farmaceutycznej i bezpieczeństwo pacjenta.
Poprawka przywidywała także, że wysyłkowa
sprzedaż dotyczyć będzie refundowanych wyrobów medycznych objętych wykazem, o którym
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych, jeżeli wyroby te zostały
zlecone osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.
www.nia.org.pl

Poprawka przewidywała ponadto, że w przypadku, wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
wydawanych z przepisu lekarza oraz wyrobów
medycznych osobom niepełnosprawnym, weryfikacji posiadania orzeczenia o niepełnosprawności
dokonuje osoba wystawiająca receptę lub zlecenie. W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej takie
rozwiązanie niweluje niebezpieczeństwa związane
z weryfikacją orzeczenia o niepełnosprawności na
podstawie oświadczenia złożonego przez osobę
dokonującą zakupu produktów leczniczych.
Naczelna Izba Aptekarska ponadto podkreśliła,
że przyjęta przez sejmową komisję zdrowia, a następnie przez Sejm, poprawka do ustawy - Prawo
farmaceutyczne nie może powodować powstania
po stronie farmaceutów odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z dostarczaniem niepełnosprawnym pacjentom produktów leczniczych
przez podmioty trzecie. Prawo farmaceutyczne
oraz wydane na jego podstawie rozporządzenia
ściśle określają zakres odpowiedzialności farmaceutów i ich uprawnienia, w związku z czym nie
można było od tych zasad tworzyć wyłomów,
zwłaszcza poprzez obarczanie farmaceutów dodatkową odpowiedzialnością za działania podmiotów
trzecich. Nieprawidłowym było cedowanie uprawnień przyznanych na gruncie ustawy farmaceutom
na podmioty nieposiadające wykształcenia farmaceutycznego.
W związku z wprowadzoną poprawką, Naczelna Izba Aptekarska podkreśliła, że istnieje szereg kwestii wymagających pilnego uregulowania.
Przede wszystkim należało wprowadzić w ustawie
- Prawo farmaceutyczne odpowiednie zmiany, które pozwoliłyby na realizację wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych z przepisu
lekarza osobom niepełnosprawnym. Bez takich
zmian legalizacja zmian przyjętych poprawką jest
była w ocenie Naczelne Izby Aptekarskiej niemożliwa.
Podczas posiedzenia Senatu w dniu 27 lipca
2018 r. nie wniesiono poprawek do projektu ustawy. Dnia 27 lipca 2018 r. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu, który 3 sierpnia 2018 r.
podpisał ustawę.
W związku z podpisaną przez Prezydenta w dniu
3 sierpnia 2018 r. ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw oraz
w związku z przesłaną do Naczelnej Izby Aptekarskiej propozycją Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą
www.nia.org.pl

kolejnej zmiany art. 68 ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r. ponownie zwróciła się do Ministra Zdrowia wskazując,
że zarówno przyjęte przepisy, jak i przedstawiona,
przez Ministerstwo Zdrowia propozycja zmian,
w żaden sposób nie reguluje całościowo zagadnień
związanych z wysyłkową sprzedażą produktów
leczniczych o kategorii dostępności Rp osobom niepełnosprawnym, pozostawiając wiele wątpliwości,
których nierozwiązanie na tym etapie postępowania legislacyjnego utrudniłoby osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania z przyznanych
uprawnień. Jednocześnie, w ocenie Naczelnej Izby
Aptekarskiej otwarto pola do kolejnych naruszeń
prawa, stanowiących wprost zagrożenia dla życia
i zdrowia pacjentów.
Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej tylko
związanie wysyłkowej sprzedaży produktu leczniczego z określonym farmaceutą dostarczającym
produkt leczniczy bezpośrednio do pacjenta w ramach udzielanej przez farmaceutę usługi farmaceutycznej byłoby gwarantem:
- realizacji uprawnienia osób niepełnosprawnych w pełnym zakresie obejmującym dostęp do
pełnego asortymentu aptecznego oraz do usługi
obejmującej informacje o leku ;
- dostarczania pacjentowi bezpiecznego produktu leczniczego;
- eliminacji osób trzecich, nie podlegających
kontroli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej
z łańcucha dystrybucji;
- dodatkowej kontroli kanału dystrybucji w zakresie wywozu leku za granicę oraz minimalizacji
ryzyka dostępu pacjenta do produktu leczniczego
sfałszowanego.
Naczelna Izba Aptekarska podkreśliła w przedmiotowym piśmie, że przesłane przez Ministerstwo
Zdrowia propozycje zmian w zakresie wysyłkowej
sprzedaży produktów leczniczych osobom niepełnosprawnym, nie rozwiązują żadnych problemów,
wręcz generują kolejne. Wprowadzenie zmian postulowanych przez Ministerstwo wymagało w ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej dużej nowelizacji
ustawy - Prawo farmaceutyczne, a nie drobnych
zmian kosmetycznych.
Biorąc pod uwagę charakter produktu, który ma
być przedmiotem dostarczenia (produkt leczniczy,
w tym wydawany jedynie z przepisu lekarza), bezpieczeństwo dostarczanego produktu leczniczego
oraz bezpieczeństwo pacjenta, któremu produkt
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jest dostarczany, Naczelna Izba Aptekarska zaproponowała rozważenie przyjęcia rozwiązań bezpiecznych, idących dalej i realnie rozwiązujących
problem utrudnionego dostępu do leków przez
osoby niepełnosprawne, znajdujących się w załączonej do przedmiotowego pisma poprawce.
Zawarta w załączniku do niniejszego pisma poprawka proponowała wprowadzenie nowej usługi, realizowanej przez farmaceutę na rzecz osób
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
obejmującej:
1) dostarczenie produktu leczniczego, w tym
wydawanego z przepisu lekarza, bezpośrednio do
pacjenta;
2) wydanie pacjentowi dostarczonego produktu
leczniczego;
3) udzielanie porady dotyczącej działania, stosowania i przechowywania produktów leczniczych:
Naczelna Izba Aptekarska podkreśliła, iż jedynie
dostarczenie i bezpośrednie wydanie przez farmaceutę produktów leczniczych, w tym wydawanych
z przepisu lekarza, gwarantuje odpowiednią jakość
udzielonej usługi farmaceutycznej i bezpieczeństwo pacjenta.
Poprawka przewidywała także, że wysyłkowa
sprzedaż dotyczyć będzie wyrobów medycznych,
jeżeli wyroby te zostały zlecone osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.
Poprawka wprowadziła ponadto zmianę, w zakresie dotyczącym weryfikacji uprawnienia posiadanego przez osobę niepełnosprawną. Zgodnie
z zaproponowaną przez Naczelną Izbę Aptekarską
zmianą, weryfikacji posiadania orzeczenia o niepełnosprawności dokonuje osoba wystawiająca receptę lub zlecenie.
Po kilku miesiącach od podpisania przez Prezydenta RP w dniu 3 sierpnia 2018 r. ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych
ustaw, w celu uzupełnienia regulacji dotyczących
wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
wydawanych z przepisu lekarza, do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu:
UD374) postanowiono dokonać kolejnych zmian
w art. 68 ustawy Prawo farmaceutyczne.
Do projektu tejże ustawy z dnia 1 października
2018 r. dodano przepisy zmieniające art. 68 Prawa
farmaceutycznego.
Po odbyciu konsultacji publicznych i opiniowania przedmiotowego projektu podczas rządowego
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procesu legislacyjnego, Naczelna Izba Aptekarska
pismem z dnia 13 marca 2019 r., skierowanym do
podsekretarza stanu – Janusza Cieszyńskiego, do
projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (nr
w wykazie prac Rady Ministrów: UD374 - wersja
z dnia 6 lutego 2019 r.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprzedaży wysyłkowej
i dostarczania produktów leczniczych i wyrobów
medycznych, zgłosiła szereg uwag.
W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej przedstawione w projekcie ustawy rozwiązania:
1) nie realizowały podstawowych założeń,
które gwarantowałyby bezpieczne realizowanie
sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza;
2) powodowały, że czynności w ramach sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, dokonywane poza apteka,
nie będą podlegać żadnej kontroli;
3) nie przewidywały żadnych kompetencji
kontrolnych dla innych organów kontroli lub nadzoru;
4) nie ograniczyły sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza do terytorium Polski;
5) nie przewidywały żadnych realnych sankcji za naruszenie przepisów dotyczących wysyłkowej sprzedaży, a w szczególności nie wprowadziły
żadnych sankcji karnych.
W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej należało odłączyć regulacje antywywozowe i prowadzić
nad nimi pilne prace legislacyjne w Parlamencie.
Jednocześnie Naczelna Izba Aptekarska wskazała, że należy przesunąć termin wejścia w życie
przepisów o wysyłkowej sprzedaży leków na receptę o kilkanaście miesięcy, do czasu zakończenia
procesu notyfikacji. Brak wskazywanego podziału projektu spowoduje, że nowelizacja w zakresie
przepisów antywywozowych oraz realna walka
z mafią lekową zostaną odłożone w czasie, a leki
o wartości setek milionów miesięcznie nadal będą
wywożone z terytorium RP. Jeżeli notyfikacja
potrwa dłużej niż sześć miesięcy, co było bardzo
prawdopodobne, przy przepisach dotyczących
ograniczania swobody przepływu towarów, to nowelizacja antywywozowa nie weszłaby w życie
w ówczesnej kadencji Sejmu. Wskazano, że jeżeli prace nad projektem nie zostaną ukończone do
czerwca 2019 r., to zaistnieje konieczność zmiany
terminu wejścia w życie przepisów dotyczących
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sprzedaży wysyłkowej.
Ponadto przedstawiono szereg innych uwag
i wątpliwości do zaproponowanych rozwiązań.
Po kilkumiesięcznych interwencjach Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie wysyłkowej
sprzedaży produktów leczniczych wydawanych
z przepisu lekarza, na posiedzeniu Komisji
Zdrowia w dniu 3 kwietnia 2019 r., podczas którego dokonywane było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności
leczniczej, przegłosowano poprawki, dzięki którym zaniechano dalszego procedowania zmian
przepisów dotyczących wysyłkowej sprzedaży
produktów leczniczych wydawanych z przepisu
lekarza osobom niepełnosprawnym oraz dokonano usunięcia zmian w tym zakresie, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, dzięki czemu
powrócono do stanu prawnego sprzed wejścia
w życie tejże ustawy.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi
implementacji przepisów w zakresie sprzedaży
wysyłkowej produktów leczniczych i wyrobów
medycznych, zaproponowano na posiedzeniu Komisji Zdrowia rezygnację z proponowanych zmian
w zakresie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych osobom niepełnosprawnym. Zaproponowano także uchylenie pkt 1 w art. 3 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych
ustaw, które miały wejść w życie z dniem 1 lipca
2019 r. Uchylenie tego punktu w okresie jego vacatio legis pozwoliło na powrót do stanu prawnego
sprzed uchwalenia tejże ustawy.
Ponadto na posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu
3 kwietnia 2019 r. podkreślono, że poprawka
w proponowanej treści pozwoli Ministrowi Zdrowia na przyspieszenie prac legislacyjnych związanych z ustawą o zawodzie farmaceuty, a także pozwoli na przyspieszenie wejścia w życie przepisów
związanych z nielegalnym wywozem produktów
leczniczych.
Przygotowywanie licznych oficjalnych
stanowisk, wystąpień i projektów przepisów
dotyczących sprzedaży leków innym
podmiotom
– art. 86a ust. 1 pkt 4 Prawa farmaceutycznego
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W dniu 6 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa
z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2019 poz. 959), potocznie zwana „nowelizacją antywywozową”.
Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art.
86a ust. 1 pkt 4 tejże ustawy: „Art. 86a. 1. Apteka
ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć, na
zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, produkt leczniczy wyłącznie w celu zaopatrzenia podmiotów
innych niż wymienione w pkt 1 i 2, niebędących
podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami
leczniczymi, w produkty lecznicze dopuszczone do
obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego,
wymienione w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 2”.
Ponadto zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 126 b ust. 1: „Art. 126b. 1. Kto zbywa
produkt leczniczy z naruszeniem warunków określonych w art. 86a ust. 1–4 lub z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 87 ust. 5a, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Naczelna Izba Aptekarska pismem z dnia 10
czerwca 2019 r. zwróciła się z prośbą do Ministra
Zdrowia o pilne zajęcie stanowiska dotyczącego
wykładni i stosowania zmienionego przepisu art.
86a ustawy - Prawo farmaceutyczne.
Wyjaśnienia wymagał w szczególności przypadek, gdy recepta na refundowany produkt leczniczy wystawiona jest dla pacjenta umieszczonego
w domu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 6. ust.
2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(tj. Dz.U. z 2019 poz. 784) lek, dla którego wydana
została decyzja administracyjna o objęciu refundacją w zakresie nadanej kategorii dostępności refundacyjnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, jest
wydawany świadczeniobiorcy:
1) bezpłatnie,
2) za odpłatnością ryczałtową,
3) za odpłatnością w wysokości 30% albo 50%
ich limitu finansowania
- do wysokości limitu finansowania i za dopłatą
w wysokości różnicy między ceną detaliczną a wysokością limitu finansowania.
Naczelna Izba Aptekarska za uzasadnione wska37

zała następujące stanowisko:
1) czynność apteki lub punktu aptecznego polegająca na zbyciu produktu leczniczego w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi - wyłącznie na potrzeby jego
leczenia”, dopuszczalna na podstawie art. 86a ust.
1 pkt 1 Prawa farmaceutycznego, obejmuje przypadek wydania leku na podstawie recepty na refundowany produkt leczniczy gdy wystawiona jest
ona dla pacjenta umieszczonego w domu pomocy
społecznej;
2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, zbywcą jest apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny (dokładnie podmiot prowadzący te placówki),
a nabywca osoba, na rzecz której recepta została
wystawiona:
3) dopuszczalne jest, aby dom pomocy społecznej, działając na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy
o pomocy społecznej i realizując swój ustawowy
obowiązek pokrył opłaty ryczałtowe i częściową
odpłatność do wysokości limitu ceny;
4) nie ma przeszkód prawnych, aby płatność dokonywana przez dom pomocy społecznej została
udokumentowana fakturą, w której jako płatnik
wskazany zostanie dom pomocy społecznej.
Pismem z dnia 12 czerwca 2019 r. Naczelna
Izba Aptekarska zwróciła się do Ministra Zdrowia
o podjęcie pilnych działań w celu zmiany przepisu
art. 86a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne.
W przedmiotowym piśmie wskazano, że po
wejściu w życie w dniu 6 czerwca 2019 r. ustawy
z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 959) znowelizowany przepis art. 86a
Prawa farmaceutycznego oraz powiązany z nim
przepis kamy z art. 126b ust. 1 tej ustawy spowodowały istotne trudności w funkcjonowaniu aptek
ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych w zakresie zbywania produktów leczniczych.
Naczelna Izba Aptekarska w piśmie założyła, że
z przepisu art. 86a ust. 1 pkt 1 Prawa farmaceutycznego wynika norma, zgodnie z którą czynność
apteki lub punktu aptecznego polegająca na „zbyciu produktu leczniczego w celu bezpośredniego
zaopatrywania ludności, w tym nieodpłatnie pacjentowi - wyłącznie na potrzeby jego leczenia”
jest dozwolona i zgodna z prawem w każdym przypadku, gdy wydanie leku następuje na podstawie
recepty, niezależnie od tego, gdzie pacjent przebywa (dom pomocy społecznej, dom dziecka) i nie38

zależnie od podmiotu, który dokonuje płatności na
rzecz apteki lub punktu aptecznego.
Zwrócono się w tym zakresie o jednoznaczne
stanowisko.
Naczelna Izba Aptekarska ponadto podkreśliła,
iż art. 86a wymagał zmiany w zakresie dotyczącym zbywania przez apteki i punkty apteczne produktów leczniczych na rzecz innych podmiotów
niż osoby fizyczne (pacjenci) i podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie są uprawnione
do obrotu produktami leczniczymi.
Chodzi przede wszystkim o zbywanie przez
apteki i punkty apteczne produktów leczniczych
o kategorii dostępności „wydawane bez przepisu
lekarza – OTC” wskazanej w art. 23a ust. 1 pkt 1
Prawa farmaceutycznego, na rzecz takich podmiotów, jak:
1) domy pomocy społecznej;
2) domy dziecka;
3) szkoły i przedszkola;
4) fundacje i stowarzyszenia realizujące zadania
w zakresie wpierania osób potrzebujących leków;
5) liczne podmioty, które dotychczas zaopatrywały się w aptekach w celu zaopatrzenia apteczek
i zabezpieczenia swojej działalności.
Wskazano także na dotychczas obowiązujący
art. 86a Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym apteki i punkty apteczne, a więc placówki powołane do obrotu produktami leczniczymi, których
prowadzenie wymaga spełnienia rygorystycznych
warunków i uzyskania odpowiednich zezwoleń,
mogą poza pacjentami i podmiotami leczniczymi
zaopatrywać inne podmioty (niebędące podmiotami uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi) wyłącznie w:
1) produkty lecznicze dopuszczone do obrotu
w sklepach ogólnodostępnych, wymienione w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 71 ust. 3 pkt 2;
2) produkty lecznicze dopuszczone do obrotu
w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego, wymienione w wykazie, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art, 71 ust. 3
pkt 2.
Powyższe wykazy zawierają łącznie tylko 52
substancje czynne, zaś odpowiedni wykaz dotyczący produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu w sklepach zielarsko-medycznych zawiera
599 substancji czynnych.
Ponadto zaznaczono, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r.
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w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz.U. z 2009, Nr 24, poz. 151)
jednym z kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych do wykazów produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz sklepach specjalistycznego zaopatrzenia
medycznego jest „maksymalna zawartość substancji czynnych w opakowaniu produktu leczniczego/
wielkość opakowania produktu leczniczego”.
Naczelna Izba Aptekarska zwróciła zatem uwagę
na fakt, że ten sam lek pacjent może nabyć w aptece bez ograniczenia, co do zawartości substancji
czynnej w opakowaniu, a inny podmiot, np. dom
pomocy społecznej tylko do maksymalnej wartości
wskazanej w rozporządzeniu.
W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej regulacja
ta nie miała żadnego uzasadnienia merytorycznego, gdyż naruszała zasadę równości, rażąco dyskryminując apteki i punkty apteczne w stosunku
do sklepów zielarsko-medycznych.
Wskazano także na treść znowelizowanego art.
126b ust. 1 Prawa farmaceutycznego, zgodnie
z którym ten, kto zbywa produkt leczniczy z naruszeniem warunków określonych w art. 86a ust. 1-4,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5. Tej samej karze podlega, kto nabywa lub
zbywa, wywozi poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przewozi, przechowuje produkt leczniczy
uzyskany za pomocą wyżej określonego czynu.
Z powyższej regulacji w ocenie Naczelnej Izby
Aptekarskiej wynikało, że w przypadku odpłatnego nabycia w aptece przez dom pomocy społecznej, szkołę lub przedszkole leków OTC innych niż
objęte wykazem 52 substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych
albo tychże leków tylko w większym opakowaniu,
zostaną wypełnione znamiona przestępstwa z przepisu art. 126b ust. 1, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Sprawcami tego przestępstwa byłby zarówno
zbywający - osoba działająca w aptece, jak i nabywca - kierownik DPS, przedszkola lub szkoły.
Co istotne, zgodnie z ww. art. 126b ust. 3, ten kto
przechowuje produkt leczniczy uzyskany za pomocą wyżej określonego czynu, także podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
W konsekwencji wskazano na absurdalną sytuację, w której w przypadku odpłatnego nabycia
w aptece przez starostwo leku dla domu pomocy
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społecznej, zbywcą jest osoba działająca w aptece,
nabywcą starosta reprezentujący powiat, a przechowującym kierownik DPS, wobec czego wszyscy podlegaliby odpowiedzialności karnej i byliby
zagrożeni karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Mając na uwadze powyższe, Naczelna Rada Aptekarska wniosła o pilną zmianę art 86a ust 1 pkt 4
Prawa farmaceutycznego i nadanie mu brzmienia
zgodnego z zaproponowaną poprawką:
„- w art. 86a w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż
wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami
uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze o kategorii dostępności,
o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1”.
Po systematycznych interwencjach Naczelnej Izby Aptekarskiej w powyższym zakresie,
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne dokonano zmiany
brzmienia art. 86a ust. 1 pkt 4, który otrzymał
brzmienie:
„4) w celu zaopatrzenia podmiotów innych niż
wymienione w pkt 1 i 2, niebędących podmiotami
uprawnionymi do obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze o kategorii dostępności,
o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem
produktów leczniczych zawierających w składzie
substancje o działaniu psychoaktywnym, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 71a
ust. 5.”
Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, ma ona na
celu rozszerzenie katalogu produktów leczniczych,
które są dostępne w aptece dla podmiotów innych
niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność
leczniczą, o wszystkie produkty lecznicze dostępne
bez recepty (OTC), z wyłączeniem produktów zawierających substancje psychoaktywne, określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 71a ust.
5 Prawa farmaceutycznego, tj. produktów leczniczych, których obrót jest dodatkowo ograniczony
(pseudoefedryna, kodeina, dekstrometorfan).
Taka zmiana rozwiązała problem z zaopatrywaniem w produkty lecznicze takich podmiotów jak
domy pomocy społecznej, domy dziecka, szkoły
i przedszkola, fundacje i stowarzyszenia realizujące
zadania w zakresie wpierania osób potrzebujących
leków oraz licznych podmiotów, które dotychczas
zaopatrywały się w aptekach w celu zaopatrzenia
apteczek i zabezpieczenia swojej działalności.
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Przygotowywanie licznych oficjalnych
stanowisk, wystąpień i projektów przepisów
dotyczących zapewnienia farmaceutom
rekompensaty finansowej za pełnienie dyżurów
nocnych
Komisja ds. legislacji podejmowała próby wypracowania generalnego rozwiązania w zakresie
wynagradzania farmaceutów za dostępność usług
farmaceutycznych w porze nocnej i święta. Uznano, że ponoszone przez przedsiębiorcę koszty
związane z dyżurami apteki w porze nocnej powinny być pokrywane przez podmiot zobowiązujący
aptekę do pełnienia takiego dyżuru.
Już na początku kadencji (24 lutego 2016 r.)
w piśmie nr L.dz.P-89/2019 komisja przekazała
Ministrowi Zdrowia propozycję zmiany przepisu
art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne, w zakresie
zapewnienia aptekom ogólnodostępnym wynagrodzenia za pełnienie dyżurów w święta i w porze
nocnej.
Zaproponowano rozwiązania, w którym dyżury
w porze nocnej, w niedziele, święta lub inne dni
wolne od pracy będą ustalane wyłącznie w przypadku, gdy rada powiatu uzna, że jest to niezbędne dla zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej
mieszkańcom danego powiatu.
Propozycja opracowana przez komisję ds. legislacji zakładała również, że podmiotowi prowadzącemu aptekę przysługiwać będzie od powiatu,
którego rada nałożyła obowiązek wykonywania
pracy w porze nocnej, w niedzielę, w święta lub
inne dni wolne od pracy, zwrot koniecznych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami,
poniesionych w związku z wykonywaniem pracy
w porze nocnej, w niedzielę, w święta lub inne dni
wolne od pracy.
Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość obciążenia podmiotu prowadzącego aptekę obowiązkiem pracy w porze nocnej,
w niedzielę, w święta lub inne dni wolne od pracy, a równocześnie nie przewiduje się żadnej formy pokrycia wydatków i nakładów ponoszonych
w celu realizacji uchwał rad powiatu w sprawie
rozkładu godzin pracy aptek. Komisja ds. legislacji podkreślała wielokrotnie, że w polskim systemie prawnym przyjęta jest ogólna zasada, zgodnie
z którą każdy podmiot, zarówno publiczny, jak
i tym bardziej prywatny, który realizuje zadania
publiczne, otrzymuje z tego tytułu stosowne wynagrodzenie, lub co najmniej zwrot poniesionych
40

kosztów. Regulacja, zgodnie z którą przedsiębiorca zobligowany jest do ponoszenia kosztów w celu
realizacji zadania publicznego, w tym przypadku
zapewnienia usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, w święta lub inne dni wolne od
pracy, nie jest zgodna z Konstytucją RP.
W wielu wystąpieniach do organów administracji publicznej Naczelna Rada Aptekarska wskazywała, że obowiązujący system ustalania tzw. dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni
wolne od pracy jest niekonstytucyjny, niesprawiedliwy, nieadekwatny do potrzeb pacjentów oraz
praktycznie niemożliwy do prawidłowego realizowania.
Obecnie obowiązujące przepisy prawa legitymizują częste sytuacje, w których w wyniku decyzji
podmiotu władzy publicznej, podmiot prowadzący
aptekę zobowiązany jest do ponoszenia strat, utraty
rentowności prowadzonej działalności, a w konsekwencji do jej zakończenia, W takich przypadkach
w sposób ewidentny dochodzi do naruszenia konstytucyjne zagwarantowanej swobody działalności
gospodarczej.
Mając na uwadze powyższe, Naczelna Rada Aptekarska wnosiła o podjęcie przez Ministra Zdrowia inicjatywy zmiany przepisów. Przygotowane
przez Komisję ds. Legislacji NRA wraz ze Związkiem Powiatów Polski propozycje przepisów zakładały zmianę art. 94 Prawa farmaceutycznego.
VII Kadencja działalności samorządu zawodowego farmaceutów to w dużej części czas poświęcony na informowanie i przekonywanie do
konieczności zmiany przepisów ustawy - Prawo
farmaceutyczne w zakresie dotyczącym rzeczywistego wynagradzania za pracę aptekarzy w imię
dobra wspólnego na rzecz zaspakajania potrzeb
miejscowej ludności.
Przygotowywanie stanowisk, wystąpień
i projektów przepisów dotyczących
zapewnienia wszystkim pacjentom i aptekom
dostępu do produktu leczniczego
Problem braku dostępności do niektórych produktów leczniczych występował w Polsce już od
kilku lat. W czasie trwania VII kadencji organów
samorządu aptekarskiego, głównie w 2019 roku,
ten problem dramatycznie przybrał na sile. Do Naczelnej Izby Aptekarskiej docierało wiele sygnałów, wskazujących na brak dostępności do produktów leczniczych, przede wszystkim wydawanych
www.nia.org.pl

na podstawie recepty w aptekach ogólnodostępnych.
W aptekach brakowało leków stosowanych
w takich chorobach jak: cukrzyca, nadciśnienie,
choroby tarczycy, astma, POChP, alergia. Początkowo problem dotyczył niemal wyłącznie drogich
leków oryginalnych, jednakże z czasem zaczęło
również brakować popularnych leków generycznych.
Naczelna Izba Aptekarska apelowała do Ministra
Zdrowia oraz do organów inspekcji farmaceutycznej informacje o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań, mających na celu wyeliminowanie
zaistniałego problemu i zapewnienie pacjentom
ciągłego dostępu do leków. Tylko na przestrzeni
trzech miesięcy 2019 roku (od 7 marca 2019 r. do
26 czerwca 2019 r.) NIA wystosowała 6 pism do
Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie braku leków w aptekach.
Mając na uwadze powyższe, Naczelna Izba Aptekarska wystosowała do Ministra Zdrowia pismo
z dnia 8 lipca 2019 r. (L.dz. P-287/2019) zawierające apel o podjęcie pilnych działań, mających
na celu wyeliminowanie zaistniałego problemu
braku dostępności do produktów leczniczych dla
pacjentów. W odpowiedzi na powyższą korespondencję Minister Zdrowia zwrócił się do Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej o przekazywanie
zgłoszeń farmaceutów do resortu zdrowia, wraz
z informacjami dotyczącymi hurtowni, najczęściej
odmawiających realizacji zamówień, podkreślając
jednocześnie, że dane, jakich dostarcza analiza stanów magazynowych hurtowni farmaceutycznych,
dotyczących wybranych produktów leczniczych
uwidocznionych w systemie ZSMOPL, wskazują,
że na rynku polskim powinna być zapewniona stała
dostępność do tych produktów leczniczych, ponieważ są one dostępne w obrocie. Ponadto Główny
Inspektor Farmaceutyczny został zobligowany do
przeprowadzenia analizy wpływających zgłoszeń
o braku możliwości realizacji zamówień przez apteki, na podstawie zaś wyników tej analizy miały
zostać skierowane szczegółowe kontrole realizacji
ustawowych obowiązków przez poszczególne hurtownie farmaceutyczne, które odmówiły realizacji
zamówień mając jednocześnie na stanie dany produkt leczniczy.
Ignorowanie sygnałów wysyłanych przez NIA
do GIF i MZ doprowadziło w 2019 roku do bardzo
poważnych braków leków. Resort zdrowia musiał
wprowadzić generalne rozstrzygnięcia, które negatywnie zostały ocenione przez NIA.
www.nia.org.pl

W celu udzielenia pomocy pacjentom, poszukującym niedostępnych leków, Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w lipcu 2019 r. Telefoniczną Informację Pacjenta, zwaną „TIP”, która przekazywała
pacjentom informacje o dostępności produktów
leczniczych w aptekach ogólnodostępnych.
Komisja ds. legislacji wypracowała wystąpienie
do Ministra Zdrowia w powyższej kwestii, wskazując na niewiarygodność informacji udzielanych
w ramach TIP oraz negatywne skutki przyjętego
rozwiązania do bardzo wielu aptek. Naczelna Izba
Aptekarska podkreślała, że w wyniku przyjętego
sposobu informowania o lekach, pacjenci kierowani byli przede wszystkim do aptek, które zdecydowały się na współpracę z portalami komercyjnymi
i wyraziły zgodę na przekazywanie tym podmiotom danych dotyczących stanów magazynowych.
Takie rozwiązanie spowodowało marginalizację
aptek, które na taką współpracę się nie zdecydowały. W ocenie samorządu aptekarskiego takie
działania, polegające na informowaniu pacjentów
o dostępności do produktów leczniczych jedynie
w niektórych aptekach, mogą być uznane za spełniające przesłanki naruszenia zakazu reklamy aptek, zawartego w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne.
Na mocy zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia
19 lipca 2019 r. utworzony został Zespół do spraw
przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych. W skład tego zespołu weszli m.in.
przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Komisja do spraw legislacji NRA wypracowała propozycję zmiany obowiązujących przepisów,
w zakresie zobowiązania hurtowni do równego zaopatrywania aptek w leki. Stosowny projekt został
przekazany do Ministerstwa Zdrowia.
Od początku kadencji Naczelna Izba Aptekarska kierowała również do resortu zdrowia oraz do
organów inspekcji farmaceutycznej informacje od
farmaceutów, wskazujące na brak dostępu do produktów leczniczych w aptekach ogólnodostępnych.
W kierowanej korespondencji samorząd aptekarski
zwracał się do właściwych organów m.in. o wskazanie, czy zgodna z obowiązującymi przepisami
jest stosowana przez niektóre firmy farmaceutyczne praktyka uzależniania realizacji zamówienia na
określony produkt leczniczy od przedstawienia recepty lekarskiej.
W wielu wystąpieniach podnoszono, że obrót
hurtowy produktem leczniczym dokonywany musi
być za pośrednictwem każdej działającej na podstawie stosownego zezwolenia hurtowni farma41

ceutycznej, a nie poprzez kilka wybranych przez
podmiot odpowiedzialny. Zdaniem NIA, stworzony przez podmioty odpowiedzialne system dystrybucji, ograniczający prawo sprzedaży danego produktu leczniczego jedynie do wybranych hurtowni,
nie sprzyja dostępności produktu leczniczego dla
pacjenta, pozwala na nieuprawniony obrót tym
produktem, w tym jego wywóz poza granice państwa, ze szkodą dla polskich pacjentów, uniemożliwia wszystkim hurtowniom działającym na terenie
Polski realizację ich ustawowych zadań, czyli zaspokajanie potrzeb apteki, co w konsekwencji również ogranicza dostęp leku do pacjenta.
Ponadto Komisja ds. legislacji analizowała zgłoszenia farmaceutów, wskazujące, że producenci leków tworzyli specjalne regulaminy lub kampanie
promocyjne, do których przystąpić mogły jedynie
apteki, które spełniały szereg narzuconych im warunków. Taka sytuacja również przyczyniała się do
ograniczonego dostępu do oryginalnych leków deficytowych.
W marcu 2018 r. Komisja ds. legislacji wypracowała założenia, który były podstawą dla wniosku
o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w celu
wstępnego ustalenia, czy w wyniku prowadzenia
przez Bayer Sp. z o.o. Kampanii promocyjnej produktów „Xarelto 15 mg, 20 mg x 28”, nie nastąpiło naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, uzasadniające wszczęcie
postępowania antymonopolowego. NIA poddała
analizie regulamin sprzedaży deficytowego leku
Xarelto, który oferował specjalne, korzystne, warunki sprzedaży tego leku dla aptek, które spełniały szereg warunków przewidzianych w niniejszym
regulaminie. W ocenie NIA takie działanie narusza
art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym oraz art. 9 ust. 2 pkt 1
ww. ustawy, poprzez bezpośrednie lub pośrednie
narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich.
NIA interweniowała także do UOKiK pismem
z dnia 9 kwietnia 2018 r., w którym wniosła
o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w celu
ustalenia, czy w wyniku prowadzenia przez BOEHRINGER INGELHEIM Sp. z o.o., programu
rabatowego dotyczącego takich leków jak Pradaxa, Trajenta, czy Jardiance, nie nastąpiło naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, uzasadniające wszczęcie postępowania antymonopolowego. W tym przypadku NIA
również poddała analizie regulamin uczestnictwa
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aptek w programie dostępności leków Boehringer
Ingelheim sp. z o.o., która to spółka uzależniała
dostępność leków od spełnienia przez aptekę szeregu pozaprawnych warunków i przystąpienia do
programu. W ocenie NIA takie działanie narusza
art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym oraz art. 9 ust. 2 pkt 1
ww. ustawy, poprzez bezpośrednie lub pośrednie
narzucanie nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich.
Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów UOKiK może nakładać na przedsiębiorców kary pieniężne za naruszenia reguł konkurencji. Maksymalna wysokość kary, jaka może zostać
nałożona na przedsiębiorcę, wynosi 10% obrotu
osiągniętego przez niego w roku obrotowym poprzedzającym rok wydania decyzji stwierdzającej
stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję.
Naczelna Izba Aptekarska otrzymała informacje
od pracowników UOKiK, iż obie sprawy są obecnie w toku, a zgromadzony materiał dowodowy
jest badany.
Przygotowywanie stanowisk, wystąpień
i projektów przepisów dotyczących nadmiernej
koncentracji aptek na rynku, w tym udział
Naczelnej Izby Aptekarskiej w postępowaniach
sądowoadministracyjnych dotyczących
naruszania limitu 1%
Problem nadmiernej koncentracji podmiotów na
rynku aptecznym był niejednokrotnie przedmiotem
działań komisji legislacyjnej VII Kadencji Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Pismem z dnia 22 lutego 2016 r. Naczelna Izba
Aptekarska zwróciła się do Głównego Inspektora
Farmaceutycznego, w związku z podjęciem przez
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trzech decyzji dotyczących wyrażenia
zgody na koncentrację na rynku farmaceutycznym,
tj.:
1) decyzji nr DKK-12/2016 dotyczącej koncentracji, polegającej na przejęciu przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CefarmWarszawa” S.A. kontroli nad Gama Farmacia Sp.
z o. o.;
2) decyzji nr DKK 13/20016 dotyczącej koncentracji polegającej na przejęciu przez BRL Center
- Polska Sp. z o.o. kontroli nad Medea Holding Sp.
z o.o. oraz,
3) decyzji nr DKK - 14/2016 - dotyczącej konwww.nia.org.pl

centracji, polegającej na przejęciu przez Value
Pharmacy B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) kontroli nad Apteki Gdańskie sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, GEMINI DRUGSTORE sp.
z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Apteka WZGEM sp.
z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Apteka MCGEM sp.
z o.o. z siedzibą w Kozienicach, powstałą z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą Apteka Gemini Marcin
Chamerski, i Apteka Dworcowa w Wejherowie sp.
z o.o. z siedzibą w Wejherowie, a także przejęciu
przez Value Pharmacy B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) i OKGEM sp. z o.o. z siedzibą
w Wejherowie wspólnej kontroli nad Gemini sp.
z o.o. z siedzibą w Wejherowie, Gemini Hutter sp.
z o.o. z siedzibą w Wejherowie i Apteka Gemini
Hutter sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie,
- o zobowiązanie wojewódzkich inspektorów
farmaceutycznych do podjęcia działań zmierzających do skontrolowania, czy w wyniku dokonanych połączeń nie doszło do:
1) przekroczenia określonego przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, dozwolonego wymogu
prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę nie więcej niż 1 % aptek na terenie danego województwa,
oraz
2) niedozwolonego skupienia w rękach jednego
przedsiębiorcy powstałego w wyniku dokonanej
koncentracji obrotu na poziomie hurtu i detalu.
Ponadto pismem z dnia 2 sierpnia 2016 r. Naczelna Izba Aptekarska złożyła do Głównego Inspektora Farmaceutycznego zawiadomienie o istnieniu
okoliczności uzasadniających wszczęcie, z urzędu,
postępowań administracyjnych w sprawie zbadania, czy istnieją podstawy do cofnięcia zezwoleń
na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, w związku z faktem, że przedsiębiorcy stanowiący grupę
kapitałową, tj. spółka BRL CENTER - POLSKA
sp. z o.o. – jako przedsiębiorca dominujący i 26 innych powiązanych spółek - mogą naruszać art. 99
ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne.
Po wejściu w życie z dniem 25 czerwca 2017 r.
ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy
Prawo farmaceutyczne, potocznie zwanej „apteką
dla aptekarza”, w związku z niepokojącymi sygnałami o dalszej, intensywnej konsolidacji podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, następującej poprzez przejmowanie kontroli przez sieci
nad podmiotami prowadzącymi apteki, Naczelna
Izba Aptekarska pismem z dnia 4 września 2017
r. zwróciła się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o jednoznaczne wskazanie, że:
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1) zawarta w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. poz. 1015), zasada, że „Zezwolenia
na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane
przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują
ważność nie oznacza, że zezwolenia, które zostały
nabyte z naruszeniem prawa, w tym z przekroczeniem limitu 1% aptek w skali województwa, nie
będą mogły być uchylone lub nie będzie mogła być
stwierdzona ich nieważność;
2) przejmowanie kontroli nad podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne, w tym m. in.
poprzez nabywanie udziałów lub akcji spółek prowadzących apteki, które łączy się z przekroczeniem limit 1% (art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 Pr. farm.)
lub limitu 4 aptek (art. 99 ust. 3a Pr. farm.) stanowi
podstawę do cofnięcia zezwoleń na prowadzenie
aptek ogólnodostępnych.
W odpowiedzi na przedmiotowe pismo Główny
Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że:
1) zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia
2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1050) zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed
dniem 25 czerwca 2017 r. zachowują ważność;
2) powyższy zapis nie oznacza jednak, że wyłączone jest zastosowanie art. 99 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142) do zezwoleń
wydanych przez dniem 25 czerwca 2017 r., dlatego
w przypadku stwierdzenia przekroczenia 1% prowadzonych aptek na terenie województwa (także
jako podmiot kontrolujący w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów), właściwy wojewódzki inspektor
farmaceutyczny powinien rozważyć wszczęcie postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na podstawie art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2142) w związku z zaprzestaniem spełniania
warunków określonych przepisami prawa, wymaganymi do prowadzenia działalności gospodarczej
określonej w zezwoleniu;
3) przywołany w pkt. 1 przepis nie stanowi także
ograniczenia do zastosowania art. 99 ust. 3a ustawy
z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2142) wobec podmiotów,
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej przed dniem 25 czerwca 2017 r.,
lecz na skutek czynności prawnych dokonanych po
dniu 24 czerwca 2017 r. prowadzą więcej niż czte43

ry apteki;
4) w przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 25
czerwca 2017 r. prowadzą więcej niż cztery apteki
ogólnodostępne (także jako podmioty kontrolujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów) nie ma
podstaw do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej;
5) w przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 25
czerwca 2017 r. prowadzą więcej niż cztery apteki
ogólnodostępne (także jako podmioty kontrolujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów) są podstawy do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia, jeżeli podmiot zwiększył liczbę
prowadzonych aptek ogólnodostępnych na skutek czynności prawnych dokonanych po dniu 24
czerwca 2017 r., lecz postępowanie w przedmiocie
cofnięcia zezwolenia może dotyczyć tylko tych
aptek, które zaczęły być prowadzone przez wyżej
wskazane podmioty na skutek czynności prawnych
dokonanych po dniu 24 czerwca 2017 r.
Główny Inspektor Farmaceutyczny zaznaczył
ponadto, że wskazany w punkcie 5 sposób postępowania organów inspekcji farmaceutycznej ma prowadzić do uniknięcia sytuacji, w której podmioty
prowadzące więcej niż cztery apteki ogólnodostępne przed 25 czerwca 2017 r., będą wykorzystywać
postanowienia art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia
2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1050) do omijania prawa
poprzez przejmowanie kontroli lub przejmowanie
kolejnych podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, po dniu 24 czerwca 2017 r.
Naczelna Izba Aptekarska pismem z dnia 8 lutego 2018 r. ponownie zwróciła się do Głównego
Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie, że:
- organ zezwalający, zgodnie z art. 37ap ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2211, z późn.
zm.), ma obowiązek cofnąć zezwolenie lub zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych,
w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę
poprzez nabycie udziałów lub akcji w innej spółce
lub spółkach prowadzących apteki doprowadzi do
sytuacji, w której:
a) podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szcze44

gólności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie
województwa lub,
b) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych lub,
c) jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce
lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4
apteki ogólnodostępne lub,
d) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub,
e) podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni,
w szczególności podmiot lub podmioty zależne
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki
ogólnodostępne lub
f) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4
apteki ogólnodostępne.
W odpowiedzi na powyższe pismo, Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że:
1) w przypadku stwierdzenia przekroczenia 1%
prowadzonych aptek na terenie województwa (także jako podmiot kontrolujący w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów), właściwy wojewódzki inspektor
farmaceutyczny powinien rozważyć wszczęcie postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na podstawie
art. 37ap ust. 1 pkt 2 oraz art. 99 ust. 2 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142) w związku
z zaprzestaniem spełniania warunków określonych
przepisami prawa, wymaganymi do prowadzenia
działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu;
2) zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia
2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1050) zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed
dniem 25 czerwca 2017 r. zachowują ważność;
3) przywołany powyżej przepis nie stanowi
ograniczenia do zastosowania art. 99 ust. 3a ustawy
z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2142) wobec podmiotów,
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej przed dniem 25 czerwca 2017 r.,
lecz na skutek czynności prawnych (nabycie udziawww.nia.org.pl

łów lub akcji) dokonanych po dniu 24 czerwca
2017 r. prowadzą co najmniej cztery apteki (także
jako podmioty kontrolujące w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów.);
4) w przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 25
czerwca 2017 r. prowadzą co najmniej cztery apteki ogólnodostępne (także jako podmioty kontrolujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów) nie ma
podstaw do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej;
5) w przypadku podmiotów, które na podstawie
przepisów obowiązujących przed dniem 25 czerwca 2017 r. prowadzą co najmniej cztery apteki
ogólnodostępne (także jako podmioty kontrolujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów) są podstawy do wszczęcia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia, jeżeli podmiot zwiększył liczbę
prowadzonych aptek ogólnodostępnych na skutek czynności prawnych dokonanych po dniu 24
czerwca 2017 r., lecz postępowanie w przedmiocie
cofnięcia zezwolenia może dotyczyć tylko tych
aptek, które zaczęły być prowadzone przez wyżej
wskazane podmioty na skutek czynności prawnych
dokonanych po dniu 24 czerwca 2017 r.
Główny Inspektor Farmaceutyczny zaznaczył
ponadto, że wskazany w punkcie 5 sposób postępowania organów inspekcji farmaceutycznej ma prowadzić do uniknięcia sytuacji, w której podmioty
prowadzące więcej niż cztery apteki ogólnodostępne przed 25 czerwca 2017 r., będą wykorzystywać
postanowienia art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia
2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1050) do omijania prawa
poprzez przejmowanie kontroli lub przejmowanie
kolejnych podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, po dniu 24 czerwca 2017 r.
Naczelna Izba Aptekarska przedłożyła ponadto
Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. propozycję projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne, mającego na celu doprecyzowanie zasad
i form współpracy Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z organami Państwowej
Inspekcji Farmaceutycznej.
Projekt ten przewidywał, że w ramach współpracy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konwww.nia.org.pl

sumentów badać będzie rynek, w tym poprzez
określanie jego struktury i stopnia koncentracji
w zakresie zadań niezbędnych do realizacji zadań
Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
Ponadto pismem z dnia 29 lipca 2019 r. Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o podjęcie pilnych działań w celu
wyeliminowania narastającego problemu konsolidacji rynku aptecznego w Polsce, która następuje
poprzez przejmowanie aptek ogólnodostępnych
przez podmioty nieuprawnione obecnie do tworzenia nowych aptek, w tym przede wszystkim przez
podmioty tworzące tzw. „sieci apteczne”.
W przedmiotowym piśmie wskazano na omijanie lub łamanie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.
z 2019, poz. 499, z poźn.zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie
ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2017 poz.
1015), która potocznie zwana jest „ustawą o aptece
dla aptekarza”. Działania podmiotów sieciowych
wobec aptek prowadzonych przez spółki kapitałowe, w tym przede wszystkim przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, polegały na przejmowaniu nad nimi kontroli, tzn. do uzyskiwania przez
przedsiębiorcę sieciowego uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływu na
podmiot bezpośrednio prowadzący aptekę. Skutek
taki osiągany był najczęściej poprzez nabywanie
udziałów lub akcji i uzyskiwanie większości głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym
zgromadzeniu.
Naczelna Izba Aptekarska wskazała, że wyniku
nabycia udziałów lub akcji spółka prowadząca aptekę traci niezależność i staje się podmiotem zależnym w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jeżeli dochodziło do sytuacji,
że spółka prowadząca aptekę stawała się zależna
w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów od
podmiotu, który był nieuprawniony do uzyskania
zezwolenia z uwagi na przekroczenie limitu 1%
w województwie lub 4 aptek w kraju, to przestawała ona w ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej
spełniać warunki prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Wskazano także, iż organy nadzoru farmaceutycznego nie są przygotowane do efektywnego
prowadzenia kontroli przestrzegania limitów koncentracyjnych przez podmioty posiadające już
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zezwolenia na prowadzenie aptek, zwłaszcza że
posiadane przez te organy kompetencje są ukształtowane w relacji do poszczególnych podmiotów
prowadzących apteki, nie zaś grup kapitałowych,
w ramach których ma miejsce naruszanie limitów.
Podkreślono ponadto, że obowiązujące przepisy
nie są wystarczająco skuteczne przy zapobieganiu
naruszeniom limitów koncentracyjnych. Stan ten
przyczynił się to do niekontrolowanego wzrostu
liczby aptek prowadzonych przez poszczególnych
przedsiębiorców i ich grupy kapitałowe, niekiedy
wręcz rażąco przekraczających dopuszczalne limity.
W celu skutecznego egzekwowania obowiązujących limitów koncentracji aptek w ramach jednej
grupy, Naczelna Izba Aptekarska wniosła o uzupełnienie przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne o nowe normy proceduralne, które umożliwią
łatwiejsze stosowanie norm ustanawiających ograniczania w zakresie koncentracji aptek w ramach
jednego podmiotu lub grupy kapitałowej.
Zaproponowano, aby w postępowaniu w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej, dotyczącym przedsiębiorcy, który przestał spełniać warunki określone przepisami
prawa, wymagane do wykonywania działalności
gospodarczej określonej w zezwoleniu, w szczególności w przypadku, gdy liczba aptek prowadzonych lub kontrolowanych przez przedsiębiorcę,
jego wspólnika lub wspólników lub przez członków grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów przekracza
liczbę dopuszczoną prawem, przedsiębiorca mógł,
za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zobowiązać się do podjęcia w wyznaczonym
terminie, nie dłuższym niż cztery miesiące, działań
zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego
z warunkami określonymi przepisami prawa.
Katalog działań zmierzających do przywrócenia
stanu zgodnego z warunkami określonymi przepisami prawa mógłby obejmować m. in.:
1) przeniesienie lub wygaszenie wskazanych
przez przedsiębiorcę zezwoleń;
2) zbycie przez przedsiębiorcę udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą
prowadzącym aptekę ogólnodostępną;
3) zaprzestanie przez przedsiębiorcę działalności, której równoczesne prowadzenie jest zabronione.
Jeżeli natomiast w postępowaniu w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, przedsiębiorca:
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1) nie zobowiąże się do podjęcia działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z warunkami określonymi przepisami prawa;
2) nie uzyska zgody wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego na zobowiązanie;
3) nie zrealizuje swojego zobowiązania lub
4) upłynie termin wyznaczony na jego realizację,
- wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofałby
zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, które przedsiębiorca zobowiązał się przenieść lub wygasić.
W przypadku niewskazania tych zezwoleń, wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofałby zezwolenia w liczbie koniecznej do przywrócenia
stanu zgodnego z warunkami określonymi przepisami prawa, począwszy od zezwoleń wydanych
najpóźniej, chyba że szczególnie ważny interes
pacjentów korzystających z usług poszczególnych
aptek przemawia za cofnięciem innych zezwoleń.
Ponadto należy podkreślić, że Naczelna Izba Aptekarska w trakcie trwania VII kadencji brała udział
w 18 postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Warszawie na prawach strony, w których wspierała stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego w postępowaniach dotyczących przekraczania limitu 1 % aptek poprzez
łączenie się bądź przejmowanie spółek.
Wszystkie skargi podmiotów sieciowych w niniejszych sprawach oddalono, zaś w 16 wyrokach
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
uznał, że brak jest sukcesji generalnej (czyli, że
zezwolenia nie przechodzą automatycznie wskutek łączenia się spółek), a więc zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Farmaceutycznego
i Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 stycznia 2018 r., sygn.
VI SA/Wa 2905/15 potwierdził stanowisko NIA co
do zastosowania art. 37ap i możliwości cofania zezwolenia z powodu utraty rękojmi należytego prowadzenia apteki poprzez przekraczanie 1%: „Dalsze funkcjonowanie spornej apteki w warunkach
niezgodnych z limitem ilościowym wynikającym
z art. 99 ust. 3 pkt 3 P.f. jest niezgodne z przepisami prawa, co może dać organom Inspekcji Farmaceutycznej podstawę do wszczęcia postępowania
administracyjnego w przedmiocie cofnięcia przedmiotowego zezwolenia na prowadzenie spornej apteki w oparciu o przepisy art. 101 pkt 4 w związku
z art. 37ap ust. 1 pkt 2 P.f., prowadzenie bowiem
apteki w sposób naruszający przepisy prawa może
negatywnie rzutować na rękojmię należytego prowww.nia.org.pl

wadzenia apteki, stanowiącej niezbędny wymóg
do jej prowadzenia”.
Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokach o sygn. VI SA/Wa
425/16, VI SA/Wa 3197/15, VI SA/Wa 173/17, VI
SA/Wa 1945/16) wskazał, że w przypadku łączenia
się spółek i przekroczenia 1% zezwolenie wygasa, które to stanowisko WSA było również zbieżne ze stanowiskiem Naczelnej Izby Aptekarskiej
dotyczące 1%: „W ocenie Sądu omówione wyżej
przepisy, jak i przedstawione argumenty prowadzą
do wniosku, że w niniejszej sprawie wyłączone jest
stosowanie art. 494 § 2 k.s.h. W konsekwencji zezwolenie wygasa wskutek przejęcia lub zawiązania
nowej spółki wskutek połączenia spółek. Przepis
art. 104 ust. 1 p.f. potwierdza, że zezwolenie na
prowadzenie apteki jest związane z podmiotem,
który je uzyskał.”.
Ponadto w wyrokach o sygnaturach akt (VI
SA/Wa 399/15, VI SA/Wa 2472/16, VI SA/Wa
2581/16,VI SA/Wa 2582/16, VI SA/Wa 2907/15)
podzielił argumentację Naczelnej Izby Aptekarskiej co do generalnej zasady zakazu przekraczania 1% wskazując, że: „na zakończenie Sąd podkreśla, że w pełni akceptuje stanowisko wyrażone
w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie
o sygn. akt VI SA/Wa 399/15 z którego wynika,
że „Celem wprowadzenia art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego było zapobieżenie kartelizacji rynku aptecznego na terenie Polski. Przepis ten jak to
trafnie uznały organy samorządu bowiem określa
wielkość dozwolonej koncentracji na rynku aptek,
ustalając wyraźne limity skupienia obrotu detalicznego produktami leczniczymi w rękach jednego
przedsiębiorcy, wskazując wprost, że przekroczenie określonej liczby aptek niesie ze sobą sankcję
w postaci odmowy wydania zezwolenia. Skoro
ustawodawca wprowadził takie obostrzenie przy
wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki sens
tego przepisu byłby wypaczony, gdyby uznać dopuszczalność odstąpienia od tego zakazu w czasie
prowadzenia działalności na podstawie wydanego
zezwolenia.”

czych oraz znaczną redukcję obrotu w pozostałych
jednostkach pozaaptecznych oraz dopuszczenie
wydawania w tych jednostkach jedynie leków
w najmniejszych dopuszczonych do obrotu opakowaniach.
Już na początku kadencji (24 lutego 2016 r.) Naczelna Izba Aptekarska skierowała pismo do Ministra Zdrowia, w którym przesłała uwagi do ustawy
- Prawo farmaceutyczne w zakresie ograniczenia
obrotu pozaaptecznego. Celem zaproponowanej
zmiany było zwiększenie ochrony zdrowia publicznego poprzez unormowanie warunków podejmowania i wykonywania działalności w zakresie
obrotu lekami w placówkach obrotu pozaaptecznego i wprowadzenie skutecznych instrumentów
prawnych, umożliwiających kontrolę podmiotów
wykonujących tę działalność. Zaproponowane
zmiany dotyczyły m.in.:
1) wprowadzenia zasady, że w placówkach
obrotu pozaaptecznego nie wydaje się produktów
leczniczych osobom, które nie ukończyły 16 roku
życia,
2) wprowadzenia Krajowego Rejestru Placówek Obrotu Pozaaptecznego oraz obowiązku
dysponowania przez podmiot prowadzący obrót
pozaapteczny lekami usługami wykfalifikowanych
pracowników, tj. farmaceutów,
3) unormowania obowiązku dokształcania
osób wydających i przechowujących leki w placówkach obrotu pozaaptecznego, niebędących farmaceutami lub technikami farmaceutycznymi,
4) wprowadzenia obowiązku prowadzenia
w placówkach obrotu pozaaptecznego ewidencji
transakcji dotyczących produktów leczniczych nabytych i zbytych,
5) wyposażenie wojewódzkich inspektorów
farmaceutycznych w uprawnienia kontrolne wobec
podmiotów prowadzących placówki obrotu pozaaptecznego, w tym kontrole sprawdzające i decyzje zakazujące wykonywania działalności,
6) wprowadzenia przepisów karnych.
Komisja ds. legislacji opracowała projekty
dwóch rozporządzeń, które zostały wysłane do Ministerstwa Zdrowia wraz z pismem z 8.03.2016 r.
(L.dz. P-108/2016):
1) Projekt rozporządzenia zmieniającego rozPrzygotowywanie oficjalnych stanowisk,
wystąpień i projektów przepisów dotyczących porządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone
ograniczenia obrotu lekiem poza aptekami
do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego
Działania w tym obszarze zakładały ogranicze- oraz punktach aptecznych,
nie obrotu pozaaptecznego poprzez całkowitą eli2) Projekt rozporządzenie zmieniające rozpominację obrotu lekami w sklepach ogólnospożyw- rządzenie w sprawie kwalifikacji osób wydających
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produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz
punktów aptecznych.
Naczelna Rada Aptekarska apelowała wielokrotnie do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych działań legislacyjnych zmierzających do wyłączenia
lub bardzo istotnego ograniczenia pozaaptecznego
obrotu produktami leczniczymi. W dniu 2.02.2017
r. Naczelna Izba Aptekarska ponownie skierowała
pismo do Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia
(L.dz.P- 51/2017) w sprawie propozycji zmian do
rozporządzenia w sprawie kryteriów klasyfikacji
produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.
Komisja do spraw legislacji w opracowanych
wystąpieniach podkreślała, że priorytetem dla organów stanowiących prawo nie może być umożliwienie pewnej grupie przedsiębiorców maksymalizacji zysku, nawet kosztem pacjentów. Działania
podjęte przez NRA miały na celu uświadamianie
organom administracji publicznej, jaki ogrom spustoszeń następuje, gdy leki udostępniane poza apteką i przechowywanie w nieodpowiednich warunkach wydawane są pacjentom.
Przygotowywanie stanowisk, wystąpień
i projektów przepisów dotyczących kar za
nierealizowanie obowiązków określonych
w rozporządzeniu delegowanym nr 2016/161
dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego
dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady przez określenie
szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń
umieszczanych na opakowaniach produktów
leczniczych stosowanych u ludzi
4 stycznia 2019 r. skierowano do uzgodnień
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (numer z wykazu: UC146), służącej zapewnieniu stosowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października
2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie
szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń
umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 32
z 09.02.2016, str. 1), zwanego także „rozporządzeniem delegowanym nr 2016/161”.
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W projekcie ustawy z dnia 4 stycznia 2019 r. zawarto nowy art. 127cb, w którym zgodnie z ustępem 3 i 4:
„Art. 127cb. (…) 3. Karze pieniężnej podlega
podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub
dział farmacji szpitalnej, który wbrew przepisowi art. 94b nie realizuje obowiązków określonych
w rozporządzeniu delegowanym nr 2016/161.
4. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1–3, wymierza się w wysokości do 500 000 zł”.
Pismem z dnia 9 stycznia 2019 r., skierowanym
do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Naczelna Izba Aptekarska zgłosiła zastrzeżenia do
przepisów projektu nakładających kary za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161.
Sprzeciw Naczelnej Izby Aptekarskiej budził
projektowany przepis art. 127cb ust. 3 i 4 Prawa
farmaceutycznego, dodany w art. 1 pkt 9 projektu.
Zgodnie z tymi przepisami, karze pieniężnej podlega podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub
dział farmacji szpitalnej, który wbrew przepisowi
art. 94b nie realizuje obowiązków określonych
w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)
2016/161. Powyższą karę pieniężną wymierza się
zaś w wysokości do 500.000 zł.
W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej przewidziana w projekcie kara pieniężna była rażąco wygórowana i całkowicie nieadekwatna do działalności aptek ogólnodostępnych.
Wskazano, iż obecny stan przygotowania aptek
ogólnodostępnych do wdrożenia systemu weryfikacji zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi
determinowany był w istotnym zakresie i stopniu
działaniami podmiotów, które posiadają dominującą pozycję na rynku usług informatycznych
dedykowanych dla aptek. W konsekwencji, apteki ogólnodostępne uzależnione były od praktyk,
często – zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej niedozwolonych, stosowanych przez dostawców
oprogramowania informatycznego. Istniejąca sytuacja powodowała, że podmioty obsługujące apteki
wykorzystywały okoliczności do generowania wysokich zysków, które nie były uzasadnione względami merytorycznymi i zakresem środków, które
muszą być zaangażowane przez te podmioty.
Zwrócono uwagę na zagrożenie wysoką karą pieniężną dotyczące odbiorców takich usług, w tym
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podmiotów prowadzących apteki, które stanie się
faktem po wejściu w życie proponowanych przepisów. Realne niebezpieczeństwo zastosowania wysokiej kary pieniężnej spowodowałoby, że pozycja
aptek i pozostałych podmiotów wobec dostawców
usług ulegnie bardzo istotnemu osłabieniu i byłyby
zmuszone przyjmować nawet bardzo niekorzystne
warunki.
Wskazano także, iż projekt zakładał nierówne traktowanie podmiotów, w ramach których
działają osoby upoważnione lub uprawnione do
dostarczania pacjentom produktów leczniczych,
posiadające analogiczne obowiązki wynikające
z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)
2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych
zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych
na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
Zastrzeżenia Naczelnej Izby Aptekarskiej budził
również termin procedowania projektu i jego wejścia w życie w odniesieniu do terminu, od którego
podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi stosowanymi u ludzi mają obowiązek stosować
przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji
(UE) 2016/161. Projekt ustawy został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum
Legislacji w dniu 7 stycznia 2019 r., a więc na
miesiąc i dwa dni przed terminem wejścia w życie
obowiązków wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161.
Wskazano, iż tak krótki termin procedowania
projektu, zwłaszcza przewidującego kary pieniężne do wysokości 500.000 zł, jest niedopuszczalny. Uwaga ta pozostawała tym bardziej aktualna
w odniesieniu do wskazanych powyżej problemów
związanych z wdrażaniem systemów służących do
weryfikacji zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych wśród wielu
podmiotów.
Mając na uwadze powyższe, w ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej przewidziane w projekcie
ustawy kary w wysokości do 500.000 zł za niestosowanie się do rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) 2016/161, na obecnym etapie prac
związanych z wdrażaniem systemów weryfikacji
zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach
produktów leczniczych stosowanych u ludzi, były
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niedopuszczalne i rażąco wygórowane. Naczelna
Izba Aptekarska wniosła o zmianę przepisów projektu przewidujących kary.
Także w piśmie z dnia 11 stycznia 2019 r. skierowanym do Ministra Zdrowia, Naczelna Izba Aptekarska wyraziła stanowczy sprzeciw wobec zawartych w projekcie przepisów nakładających na
apteki ogólnodostępne kary za nieprzestrzeganie
obowiązków wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161.
W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej przewidziana w projekcie kara pieniężna dla podmiotów
prowadzących apteki ogólnodostępne za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/161 powinna zostać z niego wykreślona.
Wskazano, że obowiązujące przepisy ustawy
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
przewidują już sankcje dla aptek ogólnodostępnych
za niedostosowanie swojej działalności do wymogów związanych z obowiązkiem weryfikacji zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zgodnie
z art. 103 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie,
jeżeli nie usunięto w ustalonym terminie uchybień
wskazanych w decyzji wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego, wydanej na podstawie ustawy.
Podmiotowi prowadzącemu aptekę ogólnodostępną, który po uprzednim wezwaniu wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego do usunięcia uchybień wskazanych w decyzji administracyjnej nie
dostosował prowadzonej przez siebie działalności
do wskazanych w decyzji wymogów, może zostać
cofnięte zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Jest to najwyższa z możliwych kar,
jaką można nałożyć na podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępna.
Naczelna Izba Aptekarska podkreśliła ponadto,
że projektowane przepisy nie uwzględniają sytuacji niezależnych od podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, a wystąpienie których zgodnie z proponowanym brzmieniem ustawy może
narażać je na groźbę nałożenia kary w wysokości
do 500.000 zł.
Jako przykładową sytuację, o której mowa powyżej, wskazano wszelkiego rodzaju usterki techniczne występujące zarówno po stronie podmiotów
prowadzących apteki ogólnodostępne, jak i same49

go dostawcy oprogramowania aptecznego oraz
fakt, że większość aptek korzysta z oprogramowania jednego dostawcy.
Ponadto podkreślono, że stopień przygotowania
części dostawców oprogramowania aptecznego
w zakresie przygotowania ich własnych systemów
do obowiązku weryfikacji zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych
stosowanych u ludzi powoduje, że apteki używające takich systemów nie mogą dostosować swej
działalności w obowiązującym terminie do wymogów przewidzianych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/161.
Naczelna Izba Aptekarska stanowczo podkreśliła, że nie może zaakceptować sytuacji, w której
apteki ogólnodostępne, z przyczyn od nich niezależnych, będą ponosić odpowiedzialność za działania skutkujące niemożnością używania, bądź
niewdrożenia w wymaganym terminie, systemów
służących do weryfikacji zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.
Mając na uwadze powyższe, Naczelna Izba
Aptekarska wyraziła stanowczy sprzeciw wobec
projektowanych przepisów, tj. art. 127cb ust. 3 i 4
Prawa farmaceutycznego, dodanych w art. 1 pkt 9
projektu, zgodnie z którymi karze pieniężnej w wysokości do 500 000 zł podlegać miały podmioty
prowadzące apteki, punkty apteczne lub działy farmacji szpitalnej, które wbrew przepisowi art. 94b
nie będą realizowały obowiązków określonych
w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)
2016/161 i wniosła o ich usunięcie z projektu.
W projekcie niniejszej ustawy z dnia 8 maja 2019
r. dokonano zmiany brzmienia art. 127cb poprzez
obniżenie kary dla podmiotów prowadzących apteki do 100 tys. zł.:
„Art. 127cb. (…) 4. Podmiot prowadzący aptekę
ogólnodostępną, aptekę szpitalną, punkt apteczny
lub dział farmacji szpitalnej, który nie realizuje
obowiązków, o których mowa w art. 10–13 i art.
27–30 rozporządzenia nr 2016/161, podlega karze
pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.
5. Przy ustalaniu wysokości kary, o której mowa
w ust. 1–4, uwzględnia się okoliczności, zakres
oraz uprzednie naruszenie przepisów rozporządzenia nr 2016/161 lub art. 78 ust. 1 pkt 3a”.
Taka sama treść powyższych przepisów widniała w projekcie ustawy z dnia 2 sierpnia 2019 r. oraz
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w projekcie skierowanym do Sejmu.
W dniu 11 września 2019 r. podczas posiedzenia
Komisji Zdrowia, na którym dokonano rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
(druki nr 3762 i 3786), przyjęto poprawkę, zgodnie
z którą obniżono pięciokrotnie wysokość kary
dla podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne do 20 tys. zł.
Zgodnie z art. 127 cb ust. 4 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie
ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych
innych ustaw:
„Art. 127cb. (…) 4. Podmiot prowadzący aptekę
ogólnodostępną, aptekę szpitalną, punkt apteczny
lub dział farmacji szpitalnej, który nie realizuje
obowiązków, o których mowa w art. 10–13 i art.
27–30 rozporządzenia nr 2016/161, podlega karze
pieniężnej w wysokości do 20 000 zł”.
Ponadto usunięto z art. 127cb ustęp 5, który
brzmiał: „5. Przy ustalaniu wysokości kary, o której mowa w ust. 1–4, uwzględnia się okoliczności,
zakres oraz uprzednie naruszenie przepisów rozporządzenia nr 2016/161 lub art. 78 ust. 1 pkt 3a.”,
co powoduje, że kary będą nakładane zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
Przygotowywanie stanowisk, wystąpień
i projektów przepisów dotyczących
przeznaczenia środków finansowych na
informatyzację aptek
W trakcie trwania VII kadencji Naczelnej Izby
Aptekarskiej dokonywane były liczne zmiany,
mające na celu informatyzację służby zdrowia,
w tym samych aptek. Systemy takie jak Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami
Leczniczymi, system weryfikacji autentyczności
leków, czy moduł e-recepty zaczęły obowiązywać
w trakcie trwania VII kadencji NRA, co wiązało
się z koniecznością poniesienia licznych kosztów
przez podmioty funkcjonujące w służbie zdrowia,
w tym przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne.
W kwietniu 2018 r. pojawił się projekt ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
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i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym w art. 3 ust. 3 wskazano, że
Minister właściwy do spraw zdrowia może dofinansować w 2018 r., w formie dotacji celowej, do
kwoty 50 mln zł przekazywanej do Narodowego
Funduszu Zdrowia, zakup sprzętu komputerowego
i oprogramowania oraz koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy. Przepis ten odnosił się
jednak wyłącznie do możliwości dofinansowania
zakupu środków informatycznych świadczeniobiorcom. Taki zapis nie uprawniał jednak podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne do uzyskania odpowiednich dofinansowań.
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi
nad ustawą z dnia 13 września 2018 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych i normą prawną wynikającą z art. 4 ust. 3 tej ustawy, która ograniczała dofinansowanie Ministra Zdrowia jedynie do zakupu
urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz
kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców - Naczelna Izba Aptekarska wniosła o zmianę przepisu i objęcie nim innych usługodawców
uczestniczących w procesie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, tj. usługodawców prowadzących apteki.
Za niedopuszczalne Naczelna Izba Aptekarska
uznała nakładanie na podmioty, tj. świadczeniodawców oraz usługodawców, jakimi są podmioty
prowadzące apteki, udzielających tych samych
świadczeń, tj. świadczeń opieki zdrowotnej określonych obowiązków i dzielenie ich na tych, którzy
objęci będą dofinansowaniem Ministra Zdrowia
oraz tych, którzy całkowicie odcięci zostaną od
tego dofinansowania.
Wyodrębnienie - tak jak to uczynił Minister
Zdrowia w projekcie ww. ustawy - spośród grupy usługodawców węższego grona świadczeniodawców powodowało w ocenie Naczelnej Izby
Aptekarskiej faworyzowanie jednej kategorii podmiotów, kosztem pozostałych uczestniczących
w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.
Naczelna Izba Aptekarska przedstawiła zatem
projekt poprawki do ustawy z dnia 13 września
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2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W dniu 5 października 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 września 2018 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych uprawniającą Ministra
Zdrowia do dofinansowania w 2018 r., w formie
dotacji celowej, do kwoty 50 mln zł przekazywanej
do Narodowego Funduszu Zdrowia, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy.
Po licznych interwencjach Naczelnej Izby
Aptekarskiej, związanych z przeznaczeniem
środków finansowych wspierających świadczeniodawców w procesie informatyzacji służby
zdrowia i pominięciem podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, w ustawie z dnia
6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej uchwalono regulacje, zgodnie z którymi
podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne
mogły odliczyć od dochodu wydatki, pomniejszone o podatek od towarów i usług, które zostały poniesione w 2018 roku na nabycie towarów
lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiających podłączenie do Platformy P1.
Odliczeniu podlegały wydatki do wysokości
kwoty stanowiącej iloczyn 3 500 zł oraz liczby
stanowisk w aptece albo punkcie, z tym że liczba
uwzględnionych stanowisk nie mogła być większa niż cztery. W przypadku gdy podmiot poniósł
wydatki na więcej niż jedną aptekę lub punkt, odliczeniu podlegała suma wydatków osobno dla
każdej z tych aptek lub punktów, przy czym liczba
uwzględnionych aptek i punktów nie mogła być
większa niż cztery.
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Przygotowywanie stanowisk, wystąpień
i projektów przepisów dotyczących nowego
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
kwietnia 2018 r. w sprawie recept
18 kwietnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia
2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745).
Przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art.
96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Konieczność wydania nowego rozporządzenia na tej podstawie wynikała ze
zmiany treści przedmiotowego upoważnienia, dokonanej ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem
e-recepty (Dz.U. 2018 poz. 697).
Obowiązek wydania nowego rozporządzenia
wynikał dodatkowo z konieczności dostosowania
regulacji rozporządzenia do wymogów konstytucyjnych, określających podział między materię
ustawową a materię przepisów wykonawczych.
Mając na względzie powyższe z poziomu rozporządzenia do ustawy została przeniesiona większość danych jakie powinny znaleźć się na recepcie. Niezależnie od powyższego w rozporządzeniu
zostały uregulowane m.in. sposób realizacji recepty, nadawanie numerów receptom, czy wymiar
i wzór recepty.
Rozporządzenie zunifikowało zasady dotyczące wystawiania i realizacji recept dla wszystkich
osób, które mają uprawnienia do ich wystawiania
tj. lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, starszych
felczerów, pielęgniarek i położnych.
Określono ponadto sposób wystawiania oraz realizacji recept zarówno w postaci elektronicznej,
jak i w postaci papierowej. Nową regulację stanowią przepisy dotyczące recepty w postaci elektronicznej. W rozporządzeniu określono również
dane dotyczące realizacji recept i warunków ich
przechowywania.
Z uwagi na fakt, że zasady i tryb wystawiania
recept z poziomu rozporządzenia zostały przeniesione do ustawy, projektowane rozporządzenie
określa jedynie elementy niezbędne do realizacji
recept.
Naczelna Izba Aptekarska opiniując projekt
zgłosiła szereg uwag. Najbardziej istotną kwestią, zgłoszoną w trakcie konsultacji publicznych
przez Naczelną Izbę Aptekarską, był sprzeciw wobec propozycji obarczenia farmaceutów decyzją
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dotyczącą objęcia leku refundacją w przypadku,
gdy wystawiający receptę nie umieścił symbolu
grupy odpłatności. Zwalnianie lekarza z obowiązków określonych w ustawie, w ocenie Naczelnej
Izby Aptekarskiej było niedopuszczalne. Miało
to szczególne znaczenie, gdyż nałożenie na lekarza powyższych obowiązków nie sprowadza się
wyłącznie do technicznego naniesienia poziomu
odpłatności, lecz jest efektem zastosowanej przez
niego diagnozy i sposobu leczenia. Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej niezbędne było pozostanie w powyższym zakresie w zgodności z przepisami prawa farmaceutycznego.
Interwencja Naczelnej Izby Aptekarskiej
w powyższym zakresie okazała się skuteczna,
gdyż w ostatecznej wersji rozporządzenia przepisy obarczające farmaceutów decyzją dotyczącą objęcia leku refundacją w przypadku, gdy
wystawiający receptę nie umieścił symbolu grupy odpłatności, nie zostały zawarte.
14 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
(Dz.U. 2018 poz. 1773).
W rozporządzeniu tym doprecyzowana została
kwestia realizacji recept w postaci papierowej.
Naczelna Izba Aptekarska opiniując powyższe
rozporządzenie zgłosiła uwagi, m. in. w zakresie
przydzielania unikalnych numerów identyfikujących receptę, zasad taksacji recept, sposobu postępowania w przypadkach częściowej realizacji
recept, obowiązku nanoszenia kodu pocztowego,
dokumentów umożliwiających weryfikację uprawnień, czy przepisów abolicyjnych.
Dzięki interwencji Naczelnej Izby Aptekarskiej,
w rozporządzeniu zmieniającym zawarto zapis § 3,
zgodnie z którym „§ 3. Recepty wystawione lub
zrealizowane w okresie od dnia 18 kwietnia 2018 r.
do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
uznaje się za wystawione lub zrealizowane w sposób prawidłowy, jeżeli spełniają warunki określone
w § 7, § 8 i § 10 rozporządzenia zmienianego w §
1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem”. Z uwagi na liczne braki i rozbieżności interpretacyjne dotyczące rozporządzenia z dnia 13
kwietnia 2018 r. w sprawie recept, zapis taki pozwolił na usankcjonowanie recept zrealizowanych
w dobrej wierze, a sprzecznie z interpretacją dotychczasowych zapisów rozporządzenia.
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17
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kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie recept (Dz.U. 2019 poz. 718) wydłużono z 12 do 24 miesięcy okres, w którym druki recept odpowiadających wzorowi, jaki obowiązywał
przed dniem 18 kwietnia 2018 r., tj. przed wejściem
w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745
i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436), będą mogły być
stosowane.
Uchwalenie zmiany niniejszego rozporządzenia
było efektem sygnalizacji do Ministerstwa Zdrowia faktu, że znaczna część osób uprawnionych do
wystawiania recept odpowiadającym wcześniejszemu wzorowi recept wciąż dysponowała duża
liczbą druków recept zgodnych z wcześniejszym
wzorem i oczekiwała umożliwienia wykorzystania tych druków przez dłuższy czas, niż pierwotnie
było przewidziane.
Ponadto w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie recept (Dz. U. z 2019 r. poz. 1253), wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez
środowisko aptekarskie, które podnosiło problem
możliwości realizacji recepty wystawionej w postaci elektronicznej, w której brak np. postaci leku
czy sposobu jego dawkowania – umożliwiono
realizację obu postaci recepty, pomimo nieprawidłowości, pod warunkiem dokonania określonych
czynności przez osobę wydającą.
Przyjęcie takich rozwiązań było korzystne dla
pacjentów, którzy nie ponoszą konsekwencji nieprawidłowości w wystawieniu recepty w postaci
elektronicznej. Zagwarantowano także równą sytuację pacjentów bez względu na to, w jakiej postaci
została wystawiona ich recepta.
Przygotowano projekty przepisów dotyczących
zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie zapotrzebowani oraz wydawania
z apteki produktów leczniczych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobów medycznych
Wśród wypracowanych przez Komisję ds. legislacji NRA propozycji zmian przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań
oraz wydawania z apteki produktów leczniczych,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyrobów medycznych, znalazły
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się m.in.:
1) skreślenie zmiany nakładającej na aptekę
obowiązku sprawdzania, czy dany podmiot znajduje się w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą oraz weryfikacji autentyczności zapotrzebowania. Naczelna Izba Aptekarska
podkreślała, że uzależnienie realizacji zapotrzebowania od sprawdzania w rejestrze, jest kolejnym
elementem spowalniającym pracę w aptece, co
z kolei wpływa na efektywność pracy apteki. Ponadto apteka nie jest podmiotem uprawnionym do
określania autentyczności zapotrzebowania, szczególne z uwagi na brak możliwości określenia kryteriów, pozwalających na ocenę autentyczności lub
ewentualne przyjęcie zapotrzebowania za nieautentyczne,
2) dodanie możliwości wystawiania odpisu
recepty na lek recepturowy,
3) skreślenie konieczności informowania osoby, której wydawany jest lek recepturowy, o dokonanych zmianach. W uzasadnieniu wskazano, że
zmiana lub korekta składu leku recepturowego jest
dokonywania na podstawie najlepszej wiedzy zdobywanej przez farmaceutów w trakcie studiów na
Uniwersytecie Medycznym oraz w ramach zdobytego doświadczenia zawodowego. Zmiana składu
leku nie musi spotkać się ze zrozumieniem osoby,
której ten lek jest wydawany,
4) zmiana § 5. Wskazano, że po pierwsze
szczególne przepisy powinny być dostosowane
do uprawnień osób udzielających usług w aptece.
Inny jest zakres uprawnień technika farmaceutycznego, oraz inny jest zakres uprawnień farmaceuty.
Ujednolicenie w tym przepisie obowiązków spoczywających na farmaceucie wraz z obowiązkami
spoczywającymi na techniku farmaceutycznym
powoduje, że farmaceuta ograniczany jest w posiadanych przez siebie uprawnieniach, z drugiej
zaś strony powoduje, że technik farmaceutyczny
zyskuje dodatkowe uprawnienia, niewynikające
z przepisów Prawa. Ustawa - Prawo farmaceutyczne w sposób jednoznaczny określa zakres
czynności, do których uprawnieni są technicy farmaceutyczni. W związku z tym zaproponowano
rozdzielenie jednoznacznie obowiązków nałożonych na farmaceutę związanych z wydawaniem
produktów leczniczych, od uprawnień technika
farmaceutycznego,
5) skreślenie punktu dotyczącego oceny autentyczności recepty, z uwagi na fakt, że farmaceuta nie ma możliwości oceny autentyczności re53

cepty, ze względu na brak określonych kryteriów,
6) zmiana przepisu dotyczącego konieczności
sprawdzania wieku osoby, której wydaje się produkt leczniczy, aby weryfikacja ta odbywała się na
podstawie dokumentu stwierdzającego wiek osoby.
Ponadto w piśmie do Ministra Zdrowia, dotyczącym wymienionego rozporządzenia samorząd
aptekarski podkreślał, że zakres przedmiotowy delegacji stanowiący podstawę wydania powyższego
rozporządzenia nie może wykraczać poza art. 96
ust. 9 ustawy Prawo farmaceutyczne, który obejmuje wyłącznie prawo Ministra Zdrowia do określenia:
1) sposobu realizacji zapotrzebowania;
2) sposobu sporządzania leku recepturowego
i aptecznego;
3) sposobu wydawania z apteki produktów
leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobów medycznych;
4) wzoru zapotrzebowania oraz
5) sposobu prowadzenia oraz wzoru ewidencji
zapotrzebowani, ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowani.
Zaproponowany w ww. projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia przepis ujęty w § 5 pkt 5
i 6 tego rozporządzenia znacznie wykracza poza
zakres delegacji w tej części, w której przypisuje
technikom farmaceutycznym uprawnienia dużo
szersze niż ich uprawnienia szczegółowo określone w obowiązujących przepisach rangi ustawowej. Obowiązująca zasada hierarchiczności aktów
prawnych wymaga dochowania zgodności aktów
prawnych niższego rzędu, tj. rozporządzeń z aktami prawnymi wyższego rzędu.
Obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa
- Prawo farmaceutyczne, jednoznacznie określają
uprawnienia technika farmaceutycznego. Zgodnie
z tymi przepisami, technik farmaceutyczny uprawniony jest jedynie do czynności enumeratywnie
wskazanych w art. 91 ustawy - Prawo farmaceutyczne. Wśród wymienionych tam czynności nie
ma uprawnienia do udzielania informacji dotyczących przechowywania oraz stosowania wydawanego produktu leczniczego. Technika farmaceutyczny
nie jest również uprawniony do udzielania informacji o środkach ostrożności związanych z przyjmowaniem wydawanego produktu leczniczego,
środka spożywczego, specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobu medycznego. Jedynym
przepisem rangi ustawowej nadającym w tym za54

kresie kompetencje technikowi farmaceutycznemu
jest art. 71 a ust. 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne,
zobowiązujący do udzielenia informacji, że wydany produkt leczniczy zawiera substancję psychoaktywną, informacji o sposobie dawkowania oraz
o możliwych zagrożeniach i działaniach niepożądanych. Uprawnienie to dotyczy jednak jedynie
sytuacji jednostkowych i nie może stanowić podstawy do rozciągania tych kompetencji w zakresie
nie wskazanym przez ustawę.
Powyższego stanowiska nie zmienia również,
często przywoływany przez techników farmaceutycznych fakt, że przepisy § 2 pkt 3 rozporządzenia
z dnia 18 października 2002’r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz, U. z 2016 r. poz. 493), określające
obowiązki osoby wydającej produkty lecznicze,
wskazują na uprawnienie dotyczące udzielania
informacji odnoszących się do sposobu stosowania i przechowywania oraz innych dotyczących
działania farmakologicznego i ewentualnych interakcji. Przywołany przepis rozporządzenia, wskazujący ogólne uprawnienie osoby wydającej lek,
zawsze podlega bowiem weryfikacji poprzez jego
interpretację, uwzględniającą zakres uprawnień
poszczególnych osób, tj. farmaceuty lub technika
farmaceutycznego, wydających produkt leczniczy,
określony na poziomie ustawy. Przypisywanie sobie przez techników farmaceutycznych uprawnień
niewynikających z przepisów ustawowych lub
nieweryfikowanych poprzez te przepisy powoduje
nieuprawnione przypisywanie członkom tej grupy
zawodowej uprawnień, do których nie zostali upoważnieni z uwagi na posiadane kwalifikacje.
Nie należy zapominać, że udzielanie pacjentowi
informacji dotyczących stosowania produktu leczniczego, czy też dotyczących środków ostrożności
związanych z przyjmowaniem wydanego produktu
leczniczego, nierozerwalnie związane jest z pozyskiwaniem przez osobę informującą wiadomości
uzyskiwanych wprost od pacjenta. Informacje te
jako dotyczące stanu zdrowia pacjenta mogą być
pozyskiwane jedynie przez osobę do tego uprawnioną , zobowiązaną w drodze ustawy do dochowania tajemnicy.
W związku z powyższym, Naczelna Izba Aptekarska wnosi, aby celem uniknięcia powstałych
wątpliwości w zakresie uprawnień przysługujących farmaceucie oraz technikowi farmaceutycznemu w części dotyczące informacji kierowanej
do pacjenta wprowadzić do ww. rozporządzenia
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takie regulacje, które w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wskażą, jakie obowiązki posiada farmaceuta, a jakie technik farmaceutyczny.
Przepisy uwzględniać powinny:
1) zakres upoważnienia dla Ministra Zdrowia
wynikający z art. 96 ust. 9;
2) obowiązujące zasady zgodności aktu prawnego niższego rządu z aktem prawnym rzędu wyższego;
3) zakresy uprawnień poszczególnych grup
zawodowych, wynikające z obowiązujących już
przepisów;
4) prawne możliwości uzyskiwania przez
przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych
informacji od pacjenta dotyczących jego stanu
zdrowia, niezbędnych do udzielania pełnej, fachowej i opartej o posiadaną przez te osoby wiedzy
zdobytej w trakcie nauczania, a także;
5) prawo pacjenta do uzyskania bezpiecznego
i odpowiedniej jakości świadczenia w aptece lub
punkcie aptecznym.
Ustawa refundacyjna – propozycja zniesienia
obowiązku zawierania przez podmioty
prowadzące apteki ogólnodostępne umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
była w trakcie trwania VII kadencji Naczelnej
Rady Aptekarskiej kilkakrotnie przedmiotem opiniowania ze strony samorządu aptekarskiego.
Najważniejszym postulatem, stale zgłaszanym
przez Naczelną Izbę Aptekarską, była propozycja
zniesienia obowiązku zawierania przez podmioty
prowadzące apteki ogólnodostępne umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i odformalizowanie realizacji uprawnień do świadczeń, o których
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na
refundowane leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne,
w sposób odpowiadający wymogom Konstytucji
RP.
W związku z powyższym Naczelna Izba Aptekarska do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych proponowała wprowadzenie zmian, mawww.nia.org.pl

jących na celu odformalizowanie realizacji uprawnień do świadczeń, o których mowa w art. 15 ust.
2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o świadczeniach. Dotychczasowe doświadczenia wskazywały, że konstrukcja umowy była całkowicie zbędna.
W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej nie istniał żaden racjonalny argument za wprowadzeniem umów, jako warunku wydawania pacjentom
(świadczeniobiorcom) przez osoby uprawnione
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.
Wskazywano, że umowa, jako warunek wydawania w aptece przez uprawnione osoby, w tym
przede wszystkim farmaceutów, refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
jest rozwiązaniem zbędnym, nieefektywnym, wysoce biurokratycznym, które generuje dodatkowe
koszty po stronie NFZ i aptek, a w konsekwencji
prowadzić może do pogorszenia dostępu pacjentów do przysługujących im świadczeń.
Naczelna Izba Aptekarska podkreślała także, że
oparcie zakresu i sposobu realizacji konstytucyjnych praw pacjentów do refundowanych leków
na cywilno-prawnym zobowiązaniu apteki wobec
NFZ, a nie na powszechnie obowiązujących przepisach prawa, stanowić może naruszenie art. 68
Konstytucji RP.
Odnoszono się także do regulacji obowiązujących przed wejściem w życie ustawy refundacyjnej wskazując, że obowiązujący do dnia 31 grudnia
2011 r. bezumowny model, sprawdzony w ponad
dziesięcioletniej już praktyce funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
zapewniał w każdej aptece:
1) szeroki dostęp do refundowanych produktów
leczniczych;
2) realizację usług farmaceutycznych na jednakowych zasadach oraz;
3) jednakowe warunki realizacji świadczenia.
Wszystkie apteki, spełniając jednakowe warunki
zarówno w zakresie lokalu, wyposażenia, jak i personelu zapewniają realizację usług farmaceutycznych na jednakowym poziomie. W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej istniejące regulacje prawne,
określające te wymagania w sposób bardzo szczegółowy, czynią bezzasadnym stosowanie systemu
umów w odniesieniu do tych podmiotów.
Ponadto, Naczelna Izba Aptekarska szeroko
kwestionowała art. 41 ustawy o refundacji. Wska55

zywano, że art. 41 ust. 1 ustawy o refundacji leków
narusza zasadę wolności wykonywania zawodu,
określoną w art. 65 ust. 1 Konstytucji RP.
Zdaniem Naczelnej Izby aptekarskiej ograniczenia praw konstytucyjnych zawarte w przepisie art.
41 ust. 1 ustawy o refundacji leków nie jest konieczne, co oznacza, że zrealizowanie celów wskazanych w tym przepisie było realizowane, i możliwe jest, za pomocą mniej restryktywnych środków.
Przygotowano wiele stanowisk, wystąpień
i projektów przepisów dotyczących
problemu kształcenia w zawodzie technika
farmaceutycznego
Wielokrotnie występowano do Ministra Zdrowia
z wnioskiem o uregulowanie kwestii dotyczących
kształcenia technika farmaceutycznego. Naczelna
Izba Aptekarska we wszystkim swoich pismach
do organów administracji publicznej, stanowczo
opowiadała się za zakończeniem rekrutacji kandydatów na pierwszy semestr szkoły, kształcącej
w zawodzie technik farmaceutyczny. Samorząd
aptekarski w każdym wystąpieniu podkreślał, że
jedynie farmaceuta z mocy ustawy uprawniony jest
do wykonywania wszystkich czynności przynależnych zawodowi farmaceuty, a polegających m.in.
na sporządzaniu farmaceutycznej formy produkty
leczniczego, wytwarzaniu i testowaniu produktów
leczniczych, ocenie jakości, udzielaniu informacji
i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych, sprawowaniu opieki farmaceutycznej, kierowaniu apteką a nawet współuczestniczeniu w nadzorze nad gospodarką lekami, czy też
współudziale w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu. Nie może budzić wątpliwości, że
kwalifikacje posiadane przez farmaceutę nie mogą,
z uwagi na inny zakres kształcenia, być porównywane z wykształceniem technika farmaceutycznego.
Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym ostatni nabór miał być przeprowadzany w roku szkolnym 2018/2019 (rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego - Dz. U z 2014 r. poz.
1140).
W 2018 roku w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęto jednak prace nad przywróceniem kształcenia
techników farmaceutycznych. Efektem tych prac,
w Dzienniku Ustaw z 2019 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15
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lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, zgodnie z którym kształcenie techników farmaceutycznych ma być prowadzone wyłącznie w formie dziennej, a cały cykl nauczania będzie trwał
2,5 roku. Pomimo sprzeciwu całego środowiska
aptekarskiego rozporządzenie to zostało przyjęte
do polskiego porządku prawnego i obowiązuje od
dnia 1 września 2019 r.,
jest więc stosowane już do cyklu kształcenia
2019/2020.
W piśmie z dnia 11 grudnia 2018 r. Naczelna Izba
Aptekarska przekazała opracowane przez komisję
ds. legislacji NRA uwagi do wstępnego projektu
podstawy programowej kształcenia w zawodzie
technik farmaceutyczny. Uwagi można podzielić
na 4 grupy:
1) Uwagi do struktury zmodyfikowanej podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny w zakresie celów kształcenia
i efektów kształcenia:
Uwagi dotyczące części tabeli „MED. 17.1.
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)”,
Uwagi dotyczące części tabeli „MED. 17.2.
Propedeutyka wykonywania zawodu technik farmaceutyczny”,
Uwagi dotyczące części tabeli „MED. 17.3.
Współuczestniczenie w sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych i preparatów leczniczych, analizach i procesie
kontroli produktów leczniczych i wyrobów
medycznych w laboratoriach”,
Uwagi dotyczące części tabeli „MED. 17.4.
Współuczestniczenie w zaopatrywaniu
w wyroby medyczne, suplementy diety,
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz preparaty kosmetyczne”,
Uwagi dotyczące części tabeli „MED. 17.5.
Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach,
punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie przepisów obowiązujących na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej”,
2) Uwagi do warunków realizacji kształcenia
w zawodzie technika farmaceutyczny,
3) Uwagi do minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego.
www.nia.org.pl

Przygotowano wiele stanowisk, wystąpień
i projektów przepisów dotyczących problemu
wydawania przez techników substancji bardzo
silnie działających
Kolejną kwestią, jaką zajmowała się komisja
ds. legislacji w VII kadencji Naczelnej Rady Aptekarskiej to sprawa wydawania z apteki substancji
bardzo silnie działających przez techników farmaceutycznych.
W związku z podjętymi pracami legislacyjnymi
nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych
ustaw (druk sejmowy nr 1319), Naczelna Rada
Aptekarska informowała Ministra Zdrowia, popiera w pełni zmianę w art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo
farmaceutyczne, przyjętą podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 19 kwietnia 2017 r.
Komisja ds. legislacji opracowała poprawkę do
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w następującej treści:
„W art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu,
wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych
mających w swoim składzie:
1) środki odurzające określone w przepisach
o przeciwdziałaniu narkomanii;
2) substancje psychotropowe grupy I-P oraz
II-P określone w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii;
3) substancje bardzo silnie działające określone w Farmakopei Polskiej, o kategorii dostępności Rp.”.
Samorząd aptekarski jednoznacznie wskazywał,
że nieprawdziwe jest twierdzenie, że zmiana art. 91
ust. 1 ogranicza uprawnienia zawodowe techników
farmaceutycznych.
Początkowo Komisja Zdrowia na posiedzeniu
w dniu 19 kwietnia br. zdecydowała, że przepis art.
91 ust. 1 Prawa farmaceutycznego otrzyma następujące brzmienie:
„1. Technik farmaceutyczny, posiadający dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu,
wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów
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medycznych, z wyjątkiem produktów leczniczych
mających w swoim składzie:
1) środki odurzające określone w przepisach
o przeciwdziałaniu narkomanii;
2) substancje psychotropowe grupy I-P oraz
II-P określone w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii;
3) substancje bardzo silnie działające określone w Farmakopei Polskiej.”.
Samorząd aptekarski podkreślał wtedy, że zmiana ta jest konieczna i dostosowała art. 91 ust. 1 Pr.
farm. do innych, obowiązujących przepisów prawa.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 Pr. farm., technik
farmaceutyczny nie może wydawać produktów
leczniczych mających w swoim składzie substancje
bardzo silnie działające określone w Urzędowym
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepis ten nie może być stosowany. Zaznaczyć
należy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1718, z poźn. zm.), ogłaszany przez Prezesa Urzędu w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia,
Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera:
1) nazwę produktu leczniczego;
2) jego postać;
3) niezbędne informacje o składzie jakościowym;
4) kategorię dostępności;
5) wielkość opakowania;
6) numer pozwolenia;
7) kod EAN UCC;
8) nazwę podmiotu odpowiedzialnego za
wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu oraz
9) nazwę i kraj wytwórcy, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - także
gatunki zwierząt, dla których jest przeznaczony,
Z powyższego przepisu wynika, że Urzędowy
Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych
do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nie zawiera kwalifikacji poszczególnych produktów leczniczych należących do wykazu A (substancje bardzo silnie działające).
Obecnie, obowiązującym źródłem informa57

cji o substancjach bardzo silnie działających jest
Farmakopea Polska. Zgodnie z zaproponowanym
brzmieniem art. 91 ust. 1 pkt 3 Pr. farm. substancje
bardzo silnie działające określone byłyby w Farmakopei Polskiej. Naczelna Izba Aptekarska apelowała, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne technik farmaceutyczny, posiadający
dwuletnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze
czasu pracy, może wykonywać w aptece czynności
fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych, z wyjątkiem: substancji bardzo silnie
działających określonych w Urzędowym Wykazie
Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, substancji odurzających, substancji psychotropowe grupy
I-P oraz II-P.
Technicy farmaceutyczni ubiegali się natomiast
o rozszerzenie ich zakresu uprawnień zawodowych
o uprawnienie obejmujące możliwość wydawania
produktów leczniczych, zawierających substancje
bardzo silnie działające, uzasadniając to faktem
ujednolicenia przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych Urzędowego, Wykazu
Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co spowodowało likwidację wyodrębnionej grupy substancji określanych, jako substancje bardzo silnie
działających, na które powołuje się art. 91 ust. 1
ustawy - Prawo farmaceutyczne.
Samorząd aptekarski wielokrotnie podkreślał,
że zakres uprawnień zawodowych technika farmaceutycznego, określony w art. 91 ustawy - Prawo
farmaceutyczne jest odzwierciedleniem umiejętności, jakie technik farmaceutyczny nabywa w trakcie trwającej 2 lata nauki w szkole.
Zdaniem NIA wprowadzenie wnioskowanej
przez techników zmiany i wykreślenie z przepisów
ustawy Prawo farmaceutyczne przepisu ograniczającego uprawnienia technika farmaceutycznego
w zakresie wydawania produktów leczniczych zawierających substancje bardzo silnie działające jest
niemożliwe, niecelowe, a wręcz stwarzające zagrożenie dla pacjenta. Decydując się na taką zmianę
trzeba bowiem pamiętać, że zakres uprawnień
technika farmaceutycznego musi być odzwierciedleniem wiedzy, jaką technik farmaceutyczny nabył w trakcie nauki w szkole oraz gwarantować
musi bezpieczeństwo jakości usługi świadczonej
pacjentowi. Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej
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program kształcenia technika farmaceutycznego nie uprawnia go do uzyskania w tym zakresie
uprawnień równych uprawnieniom mgr farmacji.
Przygotowywanie stanowisk, opinii, wystąpień
i projektów dotyczących zachowania w całości
w polskim porządku prawnym zakazu reklamy
aptek i ich działalności. Problematyka Karty
Dużej Rodziny
Zakaz reklamy aptek, w aktualnym brzmieniu,
obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Pomimo tego,
w VII kadencji Komisja ds. legislacji podejmowała
szereg działań blokujących dążenie innych podmiotów do jego eliminacji lub zmiany.
W piśmie z dnia 15 marca 2016 r.
(L.dz.P-126/2016) Naczelna Rada Aptekarska
wskazała, że w związku z próbą ponownego rozpoczęcia dyskusji na temat zakazu reklamy aptek,
punktów aptecznych oraz ich działalności, podjętą
w ostatnich dniach w kontekście stanowiska Prokuratora Generalnego w sprawie zawisłej przed
Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. SK 23/15,
kwestionującego konstytucyjność zakazu, środowisko aptekarskie stanowczo sprzeciwia się wszelkim działaniom zmierzającym do złagodzenia
zakazu zawartego w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne.
W licznej korespondencji do Ministra Zdrowia
podnoszono, że zawarty w art. 94a ustawy – Prawo
farmaceutyczne zakaz reklamowania aptek (punktów aptecznych) oraz ich działalności stanowi najważniejszą podstawę i gwarancję prawidłowego
funkcjonowania aptek, jako placówek ochrony
zdrowia publicznego, oraz aptekarzy, jako przedstawicieli medycznego zawodu zaufania publicznego.
Początek VII kadencji to również czas, w którym pojawiła się informacja dotycząca stanowiska wyrażonego przez Prokuratora Generalnego
– Pana Andrzeja Seremeta, który w swojej opinii,
wydanej na podstawie art. 82 ust. 2 w zw. z art. 56
pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, zakwestionował zgodność art.
94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo
farmaceutyczne z art. 20 i art. 22 w zw. z art. 31
ust. 3 Konstytucji RP i z art. 54 ust. 1 w zw. z art.
31 ust. 3 Konstytucji RP.
Naczelna Rada Aptekarska stanowczo wskazywała, że opinia Prokuratora Generalnego jest
nietrafna, powierzchowna i nie uwzględnia skomwww.nia.org.pl

plikowanego kontekstu faktycznego i prawnego
zagadnienia, a przede wszystkim pomija fakty, które uzasadniały wprowadzenie całkowitego zakazu
reklamy aptek.
Nie podzielając stanowiska Prokuratora Generalnego, Naczelna Izba Aptekarska nie miała wątpliwości, że wprowadzony zakaz reklamy był niezbędny dla ograniczenia ilości leków spożywanych
przez polskich pacjentów. Zdaniem Naczelnej Izby
Aptekarskiej wprowadzenie całkowitego zakazu
reklamy aptek było również niezbędne z uwagi na
obowiązujące przepisy unijne, w tym dotyczące
dozwolonej prawem reklamy leków. Obowiązujący do 2012 r. ograniczony zakaz reklamy działalności aptek nie osiągnął zamierzonych rezultatów,
a dodatkowo służył do omijania ograniczeń w reklamie produktów leczniczych wynikających z dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów
leczniczych stosowanych u ludzi.
Na początku 2019 roku komisja ds. legislacji
opracowała również stanowisko w zakresie zarzutów Komisji Europejskiej odnośnie do zakazu
reklamy aptek. W wezwaniu z dnia 25 stycznia
2019 r. do usunięcia uchybienia - Uchybienie nr
2018/4028, Komisja Europejska zaprezentowała
stanowisko, że „Zakaz reklamowania aptek lub
punktów aptecznych oraz ich działalności w Polsce, wprowadzony w art. 94a ust. 1 ustawy Prawo
farmaceutyczne zmienionym art. 60 ust. 7 „ustawy
refundacyjnej”, narusza dyrektywę 2000/31 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000
r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności
handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”),
w zakresie, w jakim zabrania wszelkich form elektronicznej informacji handlowej, w tym za pomocą
strony internetowej stworzonej przez farmaceutę,
i ogranicza swobodę przedsiębiorczości i swobodę
świadczenia usług, wykraczając poza to, co jest odpowiednie i konieczne do osiągnięcia celu, jakim
jest ochrona zdrowia publicznego w Polsce.”.
Komisja Europejska stwierdziła, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrektywy o handlu elektronicznym oraz art. 49 i 56
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Naczelna Izba Aptekarska wyraziła stanowczo
swój pogląd w przedmiotowej sprawie, wskazując,
że art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001
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r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2017, poz.
2211, ze zm.), zawierający zakaz reklamy apteki
i punktów aptecznych oraz ich działalności jest
zgodny z prawem Unii Europejskiej. Naczelna
Izba Aptekarska stanęła na stanowisku, że pełny
zakaz reklamy apteki i punktów aptecznych oraz
ich działalności musi być utrzymany.
Naczelna Izba Aptekarska podkreśliła również,
że wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia
uchybienia nr 2018/4028 zawiera szereg nieprawdziwych założeń, które prowadzą w konsekwencji
do sformułowania nieprawidłowych ocen w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej przepisu
art. 94a ust. 1 Pf.
Reasumując samorząd aptekarski wskazał, że
zakaz reklamowania aptek lub punktów aptecznych oraz ich działalności w Polsce, wprowadzony w art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne
zmienionym art. 60 ust. 7 „ustawy refundacyjnej”,
nie narusza dyrektywy 2000/31 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu
elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego
(„dyrektywa o handlu elektronicznym”), w żadnym zakresie oraz nie ogranicza swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, ponieważ nie wykracza poza to, co jest odpowiednie
i konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest ochrona
zdrowia publicznego w Polsce.
Kolejną sprawą, która przez cały okres działalności Naczelnej Izby Aptekarskiej w latach 2016
- 2020 była przedmiotem zainteresowania organów
samorządowych, to Karta Dużej Rodziny w odniesieniu do reklamy aptek i ich działalności.
Naczelną Izbę Aptekarską już w maju 2018 r.
prezentowała Ministerstwu Zdrowia swoje stanowisko w sprawie wątpliwości, czy istnieją ograniczenia w stosunku do aptek ogólnodostępnych,
wynikające z zakazu reklamowania ich działalności, w zakresie realizacji uprawnień, o których
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2016 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832
z późn. zm.). Samorząd aptekarski wskazywał wtedy, że nie ma żadnych okoliczności faktycznych
lub prawnych, które uzasadniałyby zmiany w przepisach art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001 r.
- Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2211 z późn. zm.), statuujących zakaz reklamy
aptek i ich działalności. Z pewnością przepis art.
94a Pr. farm. nie wyłącza oraz nie ogranicza prawa
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aptek do przyznawania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych. Mając na uwadze powyższe
należy stwierdzić, że podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne mogą przyznawać członkom
rodzin wielodzietnych uprawnienia na zasadach
określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny,
a więc na podstawie umowy zawartej z ministrem
właściwym do spraw rodziny, który prowadzi wykaz instytucji i podmiotów realizujących Kartę Dużej Rodziny.
Ustawa o Karcie Dużej Rodziny przyjęła w art.
25 ust. 1 zasadę, że wszystkich wykaz uprawnień
realizowanych w ramach Karty Dużej Rodziny minister właściwy do spraw rodziny zamieszcza na
stronie internetowej urzędu go obsługującego. Wykaz jest aktualizowany każdorazowo w przypadku
zmiany uprawnień lub instytucji albo podmiotów,
które uprawnienia te przyznały.
Z art. 26 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny
wynika jednoznacznie, że podmioty oraz instytucje,
które na podstawie umowy zawartej z ministrem
właściwym do spraw rodzin, przyznają uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, oraz podległe
właściwym ministrom instytucje, w których zostały przyznane członkom rodzin wielodzietnych
uprawnienia mają prawo posługiwać się znakiem
„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Norma art. 94a ust. 1 zdanie drugie Pr. farm.,
zgodnie z którą „nie stanowi reklamy informacja
o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu
aptecznego” nie oznacza, że wszystkie inne informacje dotyczące aptek lub ich działalności są
zakazane. Norma ta wymienia tylko dwa przypadki informacji, które nie są reklamą. Przepisy
prawa, w szczególności przepisy art. 94a Pr. farm.,
nie zabraniają aptekom informowania o możliwości realizacji przez pacjentów specjalnych uprawnień nadanych im na mocy odrębnych ustaw, np.
o możliwości zakupu produktów leczniczych objętych refundacją, wydawania tańszych zamienników leków, realizacji programu darmowych leków
dla seniorów 75+, czy chociażby o omawianej wyżej Karcie Dużej Rodziny.
Mając na uwadze powyższe Naczelna Izba Aptekarska wskazywała, że dozwolone jest informowanie, niedozwolone jest zaś reklamowanie. Niedozwolonym jest także informowanie w sposób,
który może nosić cechy reklamy, o czym niejednokrotnie wypowiadały się sądy administracyjne.
Dokonanie zmiany w art. 94a Pr. farm. w odniesieniu do Karty Dużej Rodziny, stanowiłoby,
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w ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej, niepotrzebny i niebezpieczny wyłom w zakazie reklamy aptek i ich działalności. Samorząd aptekarski stanowczo artykułował, że każda norma łagodząca zakaz
z art. 94a Pr. farm., w tym dotycząca Kary Dużej
Rodziny, będzie wykorzystywana nie w celu promocji tego programu, tylko w celu reklamy danej
apteki lub sieci aptek.
Naczelnej Rady Aptekarskiej opracowała propozycję dotyczącą zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1832 z późn. zm.) zmierzającej do jednoznacznego zagwarantowania, że posługiwanie się
przez podmioty oraz instytucje, o których mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny, znakiem „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny” oraz zamieszczanie informacji w wykazie, o którym mowa w art. 25 ust. 1
tej ustawy, nie stanowi naruszenia zakazów reklamowania tych podmiotów, instytucji lub ich działalności, wynikających z odrębnych przepisów.
Przygotowano oficjalne stanowiska,
wystąpienia i projekty przepisów dotyczących
wyeliminowania emisji reklamy leków
i suplementów diety, skierowanej do pacjentów
Komisja ds. legislacji podejmowała szereg działań, zmierzających do uregulowania kwestii dotyczących suplementów diety, głównie w zakresie
dotyczącym ich reklamy.
W 2016 r. Komisja opracowała stanowisko
w sprawie asortymentu stanowiącego przedmiot obrotu w aptekach ogólnodostępnych, które następnie
zostało przyjęte przez Naczelną Radę Aptekarską na
posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r. (Stanowisko
Nr VII/2/2016). Naczelna Rada Aptekarska opowiedziała się w nim za utrzymaniem obecnego zakresu
produktów, które mogą być dystrybuowane przez
apteki ogólnodostępne, w szczególności Naczelna
Rada Aptekarska stwierdziła, że nie należy ograniczać prawa aptek do obrotu suplementami diety.
Ponadto podkreślono, że w związku z trwającymi
w Ministerstwie Zdrowia pracami nad prawnym
uregulowaniem kwestii dotyczących suplementów
diety, głównie w zakresie dotyczącym ich reklamy,
Naczelna Rada Aptekarska za konieczne uważa
podjęcie prac normujących w sposób kompleksowy
dostępność i obrót suplementami diety.
Ponadto komisja ds. legislacji przygotowała
Stanowisko Nr VII/3/2016, przyjęte przez Naczelwww.nia.org.pl

ną Radę Aptekarską w dniu 15 listopada 2016 r. ty w razie jego wprowadzania do obrotu, ale róww sprawie obrotu suplementami diety, w którym nież nieprawidłowe znakowanie w razie prezentapodkreślono, że w związku z trwającymi w Mini- cji, reklamy i promocji suplementu.
Z apelem do Ministra Zdrowia w przedmiotowej
sterstwie Zdrowia pracami nad prawnym uregulowaniem kwestii dotyczących suplementów diety, kwestii, Naczelna Rada Aptekarska zwróciła się już
w tym zasad i warunków ich reklamowania, Na- 15 marca 2016 r. (L.dz. P-124/2016). Za niezbędne
czelna Rada Aptekarska za konieczne uważa pod- samorząd aptekarski uważał niezwłoczne podjęcie
jęcie prac normujących w sposób kompleksowy prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia ustawowych ograniczeń w reklamie żywności
obrót suplementami diety.
Naczelna Rada Aptekarska opowiedziała się za oraz wyrobów medycznych, poprzez uniemożliutrzymaniem obrotu suplementami diety w apte- wienie reklamy tych produktów z udziałem zarówno lekarzy lub farmaceutów, jak i osób ich odgrykach ogólnodostępnych.
Ponadto podkreślono, że masowe spożywanie wających, jak również w zakresie odwoływania się
suplementów diety oraz ich wpływ na stan zdrowia do zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Naczelna Rada Aptekarska w pełni poparła
pacjentów, w szczególności pacjentów chorujących na przewlekłe choroby oraz pacjentów, którzy stwierdzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, wyraz uwagi na wiek przyjmują znaczne ilości leków, żonym w piśmie wysłanym do Ministra Zdrowia,
powodują konieczność wprowadzenia regulacji zgodnie z którym „Masowa skala reklamowania
prawnych, zapewniających uzyskanie przez pa- żywności, w szczególności suplementów diety,
cjenta fachowej, rzetelnej i prawdziwej informacji a także wyrobów medycznych przy wykorzystao możliwości stosowania suplementu diety oraz in- niu wizerunku osób posiadających wykształcenie
formacji o ewentualnych interakcjach, jakie zacho- medyczne lub farmaceutyczne lub odwoływaniu
dzić mogą w związku ze stosowaniem suplemen- się do sugerujących posiadanie takiego wykształtów diety, co możliwe jest jedynie przy wydawaniu cenia jest zjawiskiem negatywnie wpływającym
zarówno na zdrowie publiczne w naszym raju, jak
tych produktów w aptece.
Samorząd aptekarski, uznając za konieczne również szkodzi wizerunkowi zawodowemu osób
utrzymanie w asortymencie aptek suplementów wykonujący h zawody lekarza, lekarza dentysty
diety, stoi na stanowisku, że zakres dopuszczo- czy farmaceuty.”.
W ocenie samorządu aptekarskiego nieograninych do obrotu suplementów nie powinien obejmować tych suplementów, które przedstawiane czona swoboda reklamowania takich produktów
są odbiorcy w sposób wprowadzający go w błąd, może prowadzić do ich nadmiernej konsumpcji lub
w szczególności w zakresie składu, jego działania stosowania ich zamiast korzystania z niezbędnej
lub efektów, jakie mogą być osiągnięte w związ- konsultacji medycznej czy farmaceutycznej.
W piśmie z dnia 4 kwietnia 2016 r. (L.dz.
ku z jego stosowaniem. Dopuszczanie do obrotu
P-159/2016),
skierowanym do Głównego Inspeksuplementów diety, które przedstawiane są przez
przedsiębiorcę w sposób wprowadzający w błąd tora Sanitarnego podkreślono, że w związku ze
w zakresie ich składu, właściwości czy efektów stosowanie przez producentów suplementów diedziałania, Naczelna Rada Aptekarska uznała za go- ty reklamy sugerującej, że produkty te posiadają
właściwości produktu leczniczego, za niezbęddzące w podstawowe interesy pacjentów, a w przyne należy uznać podjęcie przez GIS skutecznych
padku suplementów diety dopuszczonych do obrodziałań w celu wyegzekwowania przestrzegania
tu w aptekach również osób wykonujących zawód
przez nich przepisów Rozporządzenia Parlamentu
aptekarza.
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia
Naczelna Rada Aptekarska stwierdziła również, 25 października 2011 r. w sprawie przekazyważe zmieniając przepisy prawne dotyczące suple- nia konsumentom informacji na temat żywności,
mentów diety należy znowelizować przepis karny, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego
tj. art. 103 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywno- i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006
ści i żywienia, w taki sposób, aby odpowiedzial- oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG,
ność karna w części dotyczącej suplementu diety dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komiobejmowała nie tylko znakowanie suplementu die- sji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlawww.nia.org.pl
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mentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji
2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia
Komisji (WE) nr 608/200.
W odpowiedzi na ten apel, Główny Inspektor Sanitarny stwierdził, że zgodnie z aktualnie
obowiązującym prawem żywnościowym Unii Europejskiej znakowanie, prezentacja i reklama środków spożywczych, w tym suplementów diety nie
mogą przypisywać żywności właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź
też odwoływać się do takich właściwości. Ponadto
GIS wskazał, że mając na uwadze, że rynek suplementów diety w Polsce stal się rozszerza, a zyski ze
sprzedaży nieprawidłowo oznakowanego/reklamowanego produktu są niewspółmierne do wysokości
kar jakie mogą być nałożone na przedsiębiorcę za
ten czyn, Główny Inspektor Sanitarny widzi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiotowej
ustawie, poprzez zwiększenie wysokości nakładanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną kar
pieniężnych. Zmiany takie byłyby zasadne w celu
poprawy skuteczności i efektywności bieżącego
nadzoru nad suplementami diety.
W 2017 r. przedstawiciele Komisji ds. Legislacji NRA uczestniczyli z głosem doradczym
w pracach Zespołu ds. tzw. Dużej Nowelizacji Prawa Farmaceutycznego, która w dużej mierze regulowała przepisy dotyczące reklamy leków i suplementów diety. Jednocześnie Komisji ds. Legislacji
przygotowała uwagi do projektu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, które zostały zgłoszone w piśmie z dnia 22 września 2017 r. (L.dz.
P-423/2017).
Przygotowywanie stanowisk, wystąpień
i projektów przepisów dotyczących obecności
farmaceuty w godzinach czynności apteki – art.
88 ust. 4 i art. 92 Prawa farmaceutycznego
Obecnie obowiązujący art. 92 ustawy z dnia 6
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U.
z 2019, poz. 499, z późn. zm.) stanowi, że „w godzinach czynności apteki powinien być w niej
obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust.
7”.
W wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. Naczelny Sąd
Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II GSK
5609/16) orzekł, że przepis ten oznacza, że w godzinach czynności apteki musi być w niej zawsze
obecny farmaceuta, który ma co najmniej 5-letni
staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece,
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w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu
farmacji aptecznej.
Mając na uwadze powyższy wyrok oraz narastające niezadowolenie wśród farmaceutów i wynikające z niego niebezpieczeństwo poważnego protestu, Naczelna Rada Aptekarska pismem z dnia
29 maja 2019 r. zwróciła się do Ministra Zdrowia
o pilną zmianę przepisów prawa określających zasady obecności farmaceutów w aptekach ogólnodostępnych.
W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej stosowanie art. 92 Prawa farmaceutycznego zgodnie
z przytoczoną wykładnią z wyroku NSA w Warszawie nie ma uzasadnienia merytorycznego w zakresie wymogu obecności w aptece farmaceuty ze
stażem pracy określonym w art. 88 ust. 2 Prawa
farmaceutycznego, ponieważ każdy farmaceuta
posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty może samodzielnie wykonywać czynności
zawodowe w aptece.
Z informacji uzyskanych przez Naczelną Izbę
Aptekarską wynikało, iż organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej prowadziły już kontrole
według nowej interpretacji art. 92 Prawa farmaceutycznego i wzywały podmioty prowadzące apteki do usunięcia stanu niezgodnego z przepisami
prawa, tzn. do zapewnienia w aptece obecności
farmaceuty z 5- letnim stażem pracy w aptece lub
3-ietnim stażem pracy w aptece, w przypadku, gdy
posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.
Sytuacja ta według Naczelnej Izby Aptekarskiej
postrzegana była, jako pozbawianie farmaceutów
uprawnień, które wynikają z posiadanego prawa
wykonywania zawodu.
Wskazano, że opisana praktyka utrudni pacjentom dostęp do leków, ponieważ spowoduje w krótkim czasie bardzo istotne ograniczenie czasu pracy aptek ogólnodostępnych, adekwatne do liczby
farmaceutów posiadających odpowiedni staż pracy
oraz uniemożliwi pełnienie przez apteki dyżurów
w święta, soboty i niedziele.
Mając powyższe na uwadze, Naczelna Izba Aptekarska przedstawiła projekt ustawy o zmianie
ustawy - Prawo farmaceutyczne, dotyczący zmiany art. 88 ust. 4 i art. 92.
Poprawka zakładała, że w przypadku nieobecności kierownika apteki w aptece, która trwa do 30
dni, kierownik będzie zobowiązany do upoważnienia jednego z obecnych farmaceutów do wykonywania zadań kierownika apteki. Jeżeli nieobecność
będzie trwała powyżej 30 dni, to kierownik zobowww.nia.org.pl

wiązany będzie wyznaczyć zastępcę, w trybie określonym w art. 95 ust. 4 pkt 5, spośród farmaceutów,
którzy posiadają staż pracy określony w art. 88 ust.
2, tj. spośród farmaceutów posiadających co najmniej 5-letni stażu pracy w aptece lub 3-letni staż
pracy w aptece, w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.
Zaproponowana przez Naczelną Izbę Aptekarską zmiana w art. 92 Prawa farmaceutycznego rozstrzyga zaś jednoznacznie, że w godzinach czynności apteki musi być w niej obecny farmaceuta
uprawniony do wykonywania zawodu w aptece.
Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało, że dokona zmiany powyższych przepisów wraz z procedowaniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

zmierzających do prawnego uregulowania wzrostu wynagrodzenia farmaceutów zatrudnionych
w podmiotach leczniczych w sposób dla nich satysfakcjonujący i nie powodujący tak drastycznych
różnic względem innych zawodów medycznych.
Komisja ds. legislacji, we współpracy z Komisją ds. aptek szpitalnych, wypracowała również
propozycję zmiany przepisów podczas prac nad
projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych
w podmiotach leczniczych. Efektem tych prac
była wypracowana zmiana załącznika do projektu
ww. ustawy i umieszczenie grupy zawodowej farmaceutów szpitalnych w tej samej grupie płacoPrzygotowywanie wystąpień i projektów
wej co zawód lekarza (pisma z dnia 14.10.2016 r.
przepisów dotyczących rewaloryzacji
wynagrodzeń dla farmaceutów zatrudnionych L.dz.P-568 i z dnia 19.10.2016 r. L.dz.P-572).
w aptekach szpitalnych.
Członkowie Komisji brali również udział w posiedzeniach Komisji i Podkomisji Zdrowia, doKomisja ds. legislacji, w ramach realizacji jednego z wniosków VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, tyczących tego projektu. Niestety, postulaty i arbrała aktywny udział w opracowaniu projektów gumenty dostarczane decydentom nie zostały
przepisów, dotyczących rewaloryzacji wynagro- uwzględnione zgodnie z oczekiwaniami samorządzeń dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach du aptekarskiego, tj. złączenie w grupach z lekaszpitalnych.
rzami lub wydzielenie do odrębnej grupy z zastoW piśmie z dnia 25 lipca 2016 r. (L.dz.P-595/2016) sowaniem analogicznego współczynnika jak dla
Naczelna Izba Aptekarska wskazywała, że wypralekarzy.
cowane w wyniku prac Zespołu Trójstronnego ds.
Kolejne działania w tym zakresie podjęte zostały
Ochrony Zdrowia propozycje rozwiązań systemowych, gwarantujących minimalne wynagrodzenia w ramach prac powołanego przez Ministra Zdropracowników medycznych służby zdrowia, abso- wia Zespołu do spraw systemowych rozwiązań filutnie nie satysfakcjonują farmaceutów szpital- nansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr
nych. Zaprezentowana przez Ministerstwo Zdro- medycznych i sposobu ich wynagradzania. Postuwia propozycja regulacji wynagrodzeń wywołała laty farmaceutów znalazły się w dokumencie rerozgoryczenie i oburzenie farmaceutów szpitalkomendacji przyjętym przez Zespół w roku 2018.
nych. Podkreślono, że nie do zaakceptowania
Decyzją Pani Minister Józefy Szczurek-Żelazko,
jest zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia
współczynnik pracy dla farmaceuty szpitalnego kwestie związane z płacami zawodów medycznych
ustanowiony na poziomie 0,82 w sytuacji, gdy dla zostały przekazane do Rady Dialogu Społecznego,
lekarza/lekarza dentysty współczynnik ten został gdzie żadna z organizacji społecznych nie repreustanowiony na poziomie 1,23.
zentuje środowiska farmaceutów. Prośba samoW ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej nie może rządu o powołanie do Rady Dialogu Społecznego
być uważany za sprawiedliwy system wynagro- w charakterze ekspertów została odrzucona przez
dzeń, który w swoim założeniu degraduje farmastronę społeczną. Według stanowiska MZ i RDS,
ceutę szpitalnego względem lekarza i powoduje pogłębianie się różnicy pomimo ich równego samorządy zawodowe nie są uprawnione do zgłaszania roszczeń płacowych. Kwestia płac w 2019
kształcenia i rozwoju zawodowego.
Samorząd aptekarski zaapelował do Minister- została poruszona w liście otwartym do premiera
stwa Zdrowia o pilne podjęcie prac legislacyjnych Mateusza Morawieckiego.
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Przygotowywanie stanowisk i wystąpień
związanych z projektem Ministerstwa
Sprawiedliwości o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne
(tzw. nowelizacją „antywywozową”)
W październiku 2018 r. przedstawiono do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie
ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych
innych ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów:
UD374). Zasadniczym celem nowelizacji ustawy
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
było usystematyzowanie przepisów dotyczących
zasad prowadzenia przez Państwową Inspekcję
Farmaceutyczną kontroli oraz zmiana przepisów
dotyczących penalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych oraz skupu produktów leczniczych z rynku detalicznego
w celu ich sprzedaży i wywozu zagranicę. W szczególności celem nowelizacji było wprowadzenie instrumentów prawnych, dzięki którym możliwe byłoby skuteczne przeciwdziałanie procederowi tzw.
odwróconego łańcucha dystrybucji deficytowych
produktów leczniczych.
Naczelna Izba Aptekarska do przedmiotowego
projektu zgłosiła szereg uwag.
Uwagi odnosiły się także do wciąż procedowanych w tym okresie przepisów określających zasady wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
wydawanych z przepisu lekarza osobom niepełnosprawnym, z których wprowadzenia zrezygnowano ostatecznie w kwietniu 2019 r.
W piśmie kierującym uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej do przedmiotowego projektu przedstawiono także obszerną propozycję kompleksowej
regulacji dotyczącej obrotu pozaaptecznego. Propozycja zakładała:
1) wprowadzenie Krajowego Rejestru Placówek
Obrotu Pozaaptecznego;
2) wprowadzenie obowiązku dysponowania
przez podmiot prowadzący obrót pozaapteczny lekami usługami wykwalifikowanych pracowników,
tj. farmaceutów;
3) obowiązek dokształcania osób wydających
i przechowujących leki w placówkach obrotu pozaaptecznego, niebędących farmaceutami lub technikami farmaceutycznymi;
4) obowiązek prowadzenia w placówkach obrotu pozaaptecznego ewidencji transakcji dotyczących produktów leczniczych nabytych i zbytych;
5) wyposażenie wojewódzkich inspektorów far64

maceutycznych w uprawnienia kontrolne wobec
podmiotów prowadzących placówki obroty pozaaptecznego, w tym: kontrole sprawdzające i decyzje zakazujące wykonywania działalności.
Projekt przewidywał także wprowadzenie:
1) stanowiska asystenta inspektora farmaceutycznego;
2) uprawnienia inspektorów farmaceutycznych
oraz asystentów inspektorów farmaceutycznych do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
za naruszenie przepisów dotyczących prowadzenie
obrotu pozaaptecznego.
Sprzeciw Naczelnej Izby Aptekarskiej budziły
także projektowane rozwiązania w zakresie planowanego zakazu sprzedaży leków OTC do licznych
kategorii podmiotów, które nie są osobami fizycznymi i podmiotami wykonującymi działalność
leczniczą, jak również w zakresie planowanego
wyłączenia spod zakazu reklamy aptek możliwości informowania o honorowaniu Karty Dużej Rodziny. Przepis dotyczący zakazu reklamy aptek do
dnia dzisiejszego nie został zmieniony.
Naczelna Izba Aptekarska do projektu ustawy przedstawiła także propozycję wprowadzenia
dodatkowych mechanizmów kontroli przepisów
antykoncentracyjnych. Propozycja miała na celu
wzmocnienie mechanizmu weryfikacji przestrzegania limitów koncentracyjnych dotyczących liczby aptek, które mogą być prowadzone przez jeden
podmiot (grupę kapitałową), opartego na przyznaniu odpowiednich kompetencji Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu
dalej „Prezesem” UOKiK.
Zaproponowana zmiana polega na uregulowaniu
zasad współpracy organów Państwowej Inspekcji
Farmaceutycznej z organami samorządu zawodowego farmaceutów i Prezesem UOKiK w postępowaniach dotyczących zezwoleń na prowadzenie
apteki ogólnodostępnej.
Projekt przewiduje dodanie art. 99b ustawy –
Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki, przyrzeczenia wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, zmiany, cofnięcia
lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, wojewódzki inspektor farmaceutyczny występuje do okręgowej rady aptekarskiej,
właściwej ze względu na adres apteki, o wydanie
opinii w zakresie warunków wymaganych do prowadzenia apteki, o których mowa w art. 99 oraz art.
101 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, a więc
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czy spełnia wszystkie warunki niezbędne do udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki oraz czy
daje rękojmię należytego jej prowadzenia. Ponadto
wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wystąpić do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy wnioskodawca spełnia warunki wymagane do prowadzenia
apteki określone w art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust.
3a pkt 2 i 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, a więc
czy nie narusza limitu 1% aptek w województwie
oraz czy nie prowadzi więcej niż 4 apteki.
Projekt przedstawiony przez Naczelną Izbę Aptekarską przewidywał także, że okręgowa rada
aptekarska wydaje opinie, o których mowa powyżej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia żądania.
Ponadto projekt wskazywał wprost, że do wydania
opinii stosuje się przepisy art. 106 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Odwołanie w projekcie ustawy wprost
do art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego podyktowane było orzecznictwem sądów
administracyjnych, które w przyjętej linii orzeczniczej wskazywało na brak podstawy prawnej do
wydawania przez organy samorządu aptekarskiego
opinii w sprawach o udzielenie bądź cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej,
wydanej w trybie współdziałania organów na wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Aby wzmocnić przepisy zawarte w projekcie
ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne
(numer w wykazie: UD374), której celem było
usystematyzowanie przepisów dotyczących zasad
prowadzenia przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną kontroli oraz zmiana przepisów dotyczących penalizacji nielegalnego wytwarzania
i dystrybucji produktów leczniczych oraz skupu produktów leczniczych z rynku detalicznego
w celu ich sprzedaży i wywozu zagranicę, Naczelna Izba Aptekarska zaproponowała wprowadzenie
stanowiska asystenta inspektora farmaceutycznego, jako wspierającego pracę inspektora.
Wątpliwości NIA wzbudził także sposób sformułowania art. 127 będącego przepisem karnym,
którego konsekwencją jest odpowiedzialność w razie naruszenia określonych przepisów. Ogólnikowość brzmienia art. 127 powoduje niebezpieczeństwo, że trudno byłoby jednoznacznie wskazać, za
jakie naruszenia przepisów ustawy podmiot podlegać będzie odpowiedzialności karnej, a za jakie nie
będzie podlegać.
Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej każdy
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przepis karny powinny być sformułowany w taki
sposób, aby zawierał jednoznaczne wskazanie
czynu zabronionego, objętego odpowiedzialność
karną. Przepis taki nie powinien odsyłać w tym
zakresie do przepisów merytorycznych ustawy,
szczególnie wobec braku definicji wielu sformułowań używanych w tym przepisie.
W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej projektowany przepis nie spełniał wymogów wskazanych
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz
w przepisach rozporządzenia w sprawie Zasad
techniki legislacyjnej w części dotyczącej tworzenia przepisów karnych. Przepis art. 127, zaproponowany w projekcie ustawy nie był bowiem zdefiniowany ani w sposób precyzyjny, ani też w sposób
jednoznaczny.
Naczelna Izba Aptekarska zaproponowała ponadto wprowadzenie kar pieniężnych za łamanie zasad
dotyczących reklamy produktów leczniczych. Zaproponowane zmiany miały na celu wzmocnienie
nadzoru Głównego Inspektora Farmaceutycznego
nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych i wyposażenie tego organu w skuteczny instrument prawny pozwalający
egzekwować zachowania zgodne z prawem.
Najistotniejszą jednak propozycją, przedstawioną przez Naczelną Izbę Aptekarską do projektu ustawy było wprowadzenie tzw. przepisów
antywywozowych do projektu ustawy o zmianie
ustawy – prawo farmaceutyczne oraz niektórych
innych ustaw.
Propozycja zakładała wprowadzenie do Prawa farmaceutycznego nowej kategorii produktów
leczniczych - „produktów leczniczych refundowanych”, tj. produktów leczniczych objętych wykazami określonymi w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które zostały
zbyte lub dostarczone w ramach realizacji zobowiązania, o którym mowa w art. 25 pkt 4 ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zobowiązanie refundacyjne określono jako zobowiązanie do
zapewnienia ciągłości dostaw, określające roczną
wielkość dostaw podaną w ujęciu miesięcznym,
o którym mowa w art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 12
maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych.
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Projekt zakładał także dodanie nowego Rozdziału 5b, w którym uregulowane zostałyby zasady dotyczące obrotu produktami leczniczymi refundowanym objętymi zobowiązaniem refundacyjnym.
Zaproponowano zasadę, że obrót produktami leczniczymi refundowanymi objętymi zobowiązaniem
refundacyjnym może być prowadzony wyłącznie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obrót detaliczny tymi produktami leczniczymi mógłby być
prowadzony w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych przez podmioty, które zawarły
umowę na realizację recept w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Propozycja zakładała, że obrót produktem leczniczym
objętym zobowiązaniem refundacyjnym odbywałby się na podstawie umowy o wykonywaniu obrotu
refundowanymi produktami leczniczymi.
Przygotowywanie stanowisk, wystąpień
i projektów przepisów dotyczących ogólnych
warunków umów na realizację recept
W sierpniu 2019 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało do zaopiniowania projekt rozporządzenia
Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów na realizację
recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację
recept.
Naczelna Izba Aptekarska do przedmiotowego
projektu zgłosiła szereg uwag. W piśmie przekazującym uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej do
projektu wskazano, że projektowane przepisy nie
mogą stanowić, że obowiązek zwrotu refundacji
wynika z wystąpienia pokontrolnego lub czynności
sprawdzających. Z przepisów musi wynikać jednoznacznie, że Fundusz dokonuje jedynie ustalenia
obowiązku zwrotu refundacji, a dodatkowo należy
doprecyzować, że chodzi o zwrot nienależnie wypłaconej refundacji.
Zastrzeżenia Naczelnej Izby Aptekarskiej budziło także wprowadzenie dodatkowego, nieprzewidzianego w prawie, przypadku, gdy oddziałowi
wojewódzkiemu Funduszu przysługuje prawo do
dokonania potrącenia nienależnie przekazanych
środków wraz z odsetkami ustawowymi z należności przysługującej od oddziału podmiotowi prowadzącemu aptekę.
Naczelna Izba Aptekarska stanowczo sprzeciwiła się także podnoszeniu kar umownych.
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Projekt zakładał wzrost kary umownej z kwoty
200 złotych do 600 złotych, a więc trzykrotny.
Wskazano, że nie istnieje żadne uzasadnienie merytoryczne do dodatkowego obciążania podmiotów
prowadzących apteki, w szczególności za uchybienia wymienione w § 8 ust. 2.
Naczelna Izba Aptekarska sprzeciwiła się także
wprowadzeniu zmiany polegającej na usunięciu
wyrazu „nienależnej” przed wyrazem „refundacji” w § 8 ust. 6 pkt 2 ramowego wzoru umowy.
Projekt zakładał, że każde przedstawienie danych
o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami
medycznymi objętymi refundacją, niezgodne ze
stanem faktycznym, na których podstawie oddział
wojewódzki Funduszu, dokonał refundacji, stanowić będzie podstawę do nałożenia kary umownej
w wysokości do 2% kwoty refundacji ustalonej
w sposób określony w ust. 3-5, czyli do 2% kwoty refundacji uzyskanej przez aptekę za dwanaście
kolejnych okresów rozliczeniowych, a nawet za
dwadzieścia cztery ostatnie okresy rozliczeniowe.
Wskazano na art. 45a ustawy o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który
określa bardzo szeroki zakres gromadzonych przez
apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informacji zawierających danych
o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze
zrealizowanych recept wystawionych przez osobę
uprawnioną. Wskazano, że zakres ten jest określony dla każdego wydanego opakowania lub części
opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, zaś część informacji ma neutralny charakter z punktu widzenia prawa do otrzymania przez
świadczeniobiorcę refundowanego leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.
Naczelna Izba Aptekarska stanowczo wnosiła
o usunięcie z projektu rozporządzenia przepisu, przewidującego karę umowną w wysokości
do 2% kwoty refundacji (z 12 lub 24 miesięcy)
w każdym przypadku realizacji recepty niezgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
2) ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farwww.nia.org.pl

maceutyczne;
3) ustawy o świadczeniach, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
4) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz.
537, 577 i 730);
5) aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw z pkt 1-4.
Podkreślono, że rozporządzenie Ministra
Zdrowia nie może zmienić konstrukcji kary
umownej przewidzianej w art. 484 § 1 Kodeksu
cywilnego. Przepis ten stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu
na wysokość poniesionej szkody. Przepis, że kara
umowna może być nałożona „w przypadku realizacji recepty niezgodnie z przepisami” czterech ustawy i bliżej nieokreślonych aktów wykonawczych
do tych ustaw jest w ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej niezgodny z art. 484 § 1 ustawy – Kodeks
cywilny. Umowa musi precyzyjnie określać, w jakich przypadkach kara umowna się należy. Dłużnik
powinien mieć świadomość tego, jakie naruszenie
przez niego postanowień umowy skutkować będzie możliwością żądania przez druga stronę zapłaty kary umownej.
Sprzeciw Naczelnej Izby Aptekarskiej budził
także projekt poszerzenia - niezgodnie z ustawą
- zakresu przypadków, gdy apteka ma zwracać
otrzymaną refundację. W konsekwencji zaproponowano aby wyrazy „oraz aktów wykonawczych
wydanych na podstawie tych ustaw” wykreślić.
24 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków umów na realizację recept
oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.
W rozporządzeniu tym dokonano zmiany załącznika nr 2 określającego ramowy wzór umowy. Zgodnie z tym rozporządzeniem, zmianie uległy jedynie § 5 ust. 3 pkt 1, § 6 oraz § 11 ust. 1 ramowego
wzoru umowy.
W znowelizowanym § 5 ust. 3 pkt 1 ramowego
wzoru umowy dokonano jedynie doprecyzowania
poprzez wskazanie, że podmiot prowadzący aptekę w ramach wykonywania umowy na realizację
recept zobowiązuje się do realizacji recept zgodnie
z ustawą o refundacji, Prawem farmaceutycznym,
ustawą o świadczeniach, ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, czy aktami wykonawczymi wydawww.nia.org.pl

nymi na podstawie tych ustaw.
Dotychczasowe brzmienie tego przepisu obejmowało zgodność z rozporządzeniem w sprawie
recept lekarskich, wydawanego na podstawie art.
45 ust. 5 ustawy o zawodzie lekarza, który został
uchylony.
Znowelizowane brzmienie przepisu jest zatem
zgodne z przepisami określającymi proces realizacji recept tj. z: ustawą o refundacji, ustawą Prawo
farmaceutyczne, ustawą o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tych ustaw.
Niezależnie od brzmienia powyższego przepisu
i dokonywanych na tej podstawie zmian w umowach na realizację recept, osoba wydająca leki
musi przestrzegać powyższych przepisów.
Zwrot „akty wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw” oznacza wyłącznie ROZPORZĄDZENIA i nie obejmuje żadnych aktów
wydawanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ponadto, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem § 6 ust. 1 ramowego wzoru umowy:
„1. Podmiot prowadzący aptekę zobowiązuje
się, że apteka będzie dokonywać zwrotu refundacji
ceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, wydanego na podstawie recepty zrealizowanej
z naruszeniem przepisów ustawy, ustawy o świadczeniach, ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590)”.
Naczelna Izba Aptekarska podkreśla, iż w projekcie zmiany rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia zaproponowało, aby § 6 ust. 1 brzmiał: „1.
Podmiot prowadzący aptekę zobowiązuje się, że
apteka będzie dokonywać zwrotu refundacji ceny
leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, wydanego na podstawie recepty zrealizowanej z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o świadczeniach, ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, ustawy z dnia 5 grudnia 1996
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
z 2019 r. poz. 537, 577 i 730) oraz aktów wyko67

nawczych wydanych na podstawie tych ustaw”.
Naczelna Izba Aptekarska opiniując projekt
wskazała, że projektowany przepis § 6 ust. 1 jest
niezgodny z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 784, z późn. zm.).
Relewantny przepis art. 43 ust. 1 pkt 6 tej ustawy
stanowi, że „Apteka w celu realizacji świadczeń
objętych umową na realizację recept ma obowiązek: zwrotu refundacji ceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wyrobu medycznego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia, w którym
wypłacono refundację do dnia jej zwrotu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do
zapłaty, jeżeli w wyniku weryfikacji lub kontroli
informacji, o których mowa w pkt 2, lub kontroli,
o której mowa w pkt 3 i 4, zostanie stwierdzone,
że realizacja recepty nastąpiła z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz przepisów o zawodach
lekarza i lekarza dentysty”.
Zatem w wyniku interwencji Naczelnej Izby
Aptekarskiej Minister Zdrowia zrezygnował
z niezgodnego z ustawą rozszerzenia zakresu
przypadków, gdy apteka ma zwracać otrzymaną refundację.
W konsekwencji wyrazy „oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw” zostały
wykreślone z § 6 ust. 1.
Postanowienie aneksu w § 6 ust. 1 powtarza
zatem przepis art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji leków i de facto jest zbędne, ale nie stanowi żadnego dodatkowego obciążenia dla podmiotów prowadzących apteki.
Ponadto w rozporządzeniu dokonano zmiany
brzmienia § 6 ust. 2 ramowego wzoru umowy.
Znowelizowane brzmienie niniejszego przepisu
nie wprowadziło żadnej istotnej zmiany. Jedyna
zmiana, jaka nastąpiła w stosunku do poprzednio
obowiązującej wersji tego przepisu polega na tym,
że terminy i wysokości zapłaty kar umownych
mogą być nakładane przez Prezesa Funduszu lub
dyrektora Oddziału Funduszu, a nie jak dotychczas przez oddział Funduszu. § 8 ramowego wzoru
umowy nie uległ zaś zmianie.
Dokonano także zmiany brzmienia § 6 ust. 4 ramowego wzoru umowy:
68

„4. Podmiot prowadzący aptekę jest zobowiązany zapewnić sporządzanie przez aptekę korekt
danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobami medycznymi, objętymi refundacją, wynikających ze realizowanych recept, w związku z:
1) czynnościami Funduszu, o których mowa
w art. 45 ust. 13 ustawy;
2) zaleceniami pokontrolnymi zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym, o którym mowa w art.
61s ustawy o świadczeniach, jeżeli nie zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 61t ustawy
o świadczeniach;
3) zastosowaniem sankcji, o których mowa
w art. 61x ustawy o świadczeniach.”
Powyższa zmiana podyktowana była przede
wszystkim przeniesieniem przepisów dotyczących
kontroli aptek z ustawy o refundacji leków do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Powyższy zapis oznacza zatem, że obowiązek
zapewnienia sporządzenia przez aptekę korekt
danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobami medycznymi, objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept, może być
wypełniony wyłącznie wówczas, gdy dane o obrocie są niezgodne ze stanem faktycznym, w konsekwencji, niezależnie od podstawy prawnej, którą
wskaże NFZ, podmiot prowadzący nie dokonuje
korekty danych o obrocie, która prowadziłaby do
przekazania danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku sporu pozostaje droga postępowania sądowego.
mgr farm. Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
Koordynator Komisji ds. Legislacji
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Realizacja Wniosków Programowych Krajowego Zjazdu Aptekarzy
Oznaczenie
paragrafu
Stan prac
Lp.
Treść wniosku
w uchwale
KZA
1. Podjęcie przez Naczelną Radę Ap- § 1 pkt. 1 NIA. brała udział w 18 postępowaniach sądotekarską działań w celu zagwaranwych przed Wojewódzkim Sądem Adminitowania przestrzegania przepisu art.
stracyjnym w Warszawie na prawach strony,
99 ust. 3 ustawy z dnia 6 września
w których wspierała stanowisko Głównego
2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.
Inspektora Farmaceutycznego w postępowaU. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn.
niach dotyczących przekraczania limitu 1 %
zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo
aptek poprzez łączenie się bądź przejmowafarmaceutyczne”, w tym przede
nie spółek.
wszystkim poprzez dodanie norm
Wszystkie skargi podmiotów sieciowych
prawnych ułatwiających jego egzew niniejszych sprawach oddalono, zaś w 16
kucję.
wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie uznał, że brak jest sukcesji generalnej (czyli, że zezwolenia nie przechodzą
automatycznie wskutek łączenia się spółek),
a więc zgodnie ze stanowiskiem Głównego
Inspektora Farmaceutycznego i Naczelnej
Izby Aptekarskiej.
Aktualnie oczekujemy na wyznaczenie terminów rozpraw przed Naczelnym Sądem
Administracyjnym.
Dodatkowym wzmocnieniem zapisów antykoncentracyjnych hamujących niekontrolowany rozwój sieci aptecznych było wprowadzenie ustawy „Apteka dla Aptekarza” oraz
zasad geograficznych i demograficznych
przy zakładaniu nowych aptek.
Ponadto ustawa z dnia 7 kwietnia 2017r.
o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2017r., poz.105) wprowadziła jednoznaczny zakaz przechodzenia zezwoleń.
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Podjęcie przez Naczelną Radę Ap- § 1 pkt. 2
tekarską działań w celu nowelizacji
ustawy Prawo farmaceutyczne oraz
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 876, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o wyrobach medycznych”,
wprowadzającej zmianę obowiązku, nałożonego na apteki szpitalne,
w postaci zajmowania się i dystrybucji na terenie szpitala wszelkich
wyrobów medycznych, w tym różnych urządzeń diagnostycznych; należy rozważyć rozwiązanie, aby
w załączniku do ustawy ustalona
była pozytywna lub negatywna lista
wyrobów medycznych dystrybuowanych przez apteki szpitalne.
Uchwalenie normy upoważniającej § 13 pkt. 3
ministra właściwego do spraw zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowego wykazu
wyrobów medycznych prowadzonych przez aptekę szpitalną.

3.

Podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań w celu nowelizacji
przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, tak aby w przypadku likwidacji apteki lub zakończenia
działalności była możliwość jednorazowej odsprzedaży leków, w tym
do innych aptek, pod nadzorem inspekcji farmaceutycznej.

§ 1 pkt. 3

4.

Podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do
wyeliminowania emisji reklamy
leków i suplementów diety, skierowanej do pacjentów.

§ 1 pkt. 4

Nie zdecydowano się na forsowanie odrębnego rozporządzenia w sprawie wyrobów
medycznych prowadzonych przez apteki
szpitalne.
Przyjęto rozwiązanie polegające na zmianie
Ustawy prawo farmaceutyczne i określeniu
grup wyrobów medycznych prowadzonych
przez apteki szpitalne.
Stosowny zapis był rekomendowany w ramach prac zespołu ds. przygotowania projektu Ustawy o zawodzie farmaceuty i znajduje
się w aktualnej wersji projektu Ustawy o zawodzie przyjętej do dalszego procedowania
w art. 4 ust. 4b pkt 7
W art. 86 ust.3 Ustawy PF:
po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
organizowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, obejmujące:
a) materiały opatrunkowe,
b) jednorazowe jałowe i niejałowe wyroby
medyczne do implantacji wraz z jednorazowym jałowym i niejałowym oprzyrządowaniem do ich implantacji,
c) jednorazowe jałowe wyroby medyczne do
przygotowania i podawania leków, preparatów krwiopochodnych oraz płynów dializacyjnych;”;
Zrealizowano poprzez uchwalenie ustawy
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy
– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1015), która w art. 104 ust. 5 przewiduje, że w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie
zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do
hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu
aptecznego produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia.
W 2017 r. NIA z głosem doradczym uczestniczyła w pracach zespołu ds. tzw. dużej nowelizacji Prawa Farmaceutycznego, która
w dużej mierze regulowała przepisy dot. reklamy leków. Jednocześnie NIA przygotowała projekt ustawy regulującej kwestię nakładania kar na przedsiębiorców naruszających
zakaz reklamy leków. NRA podjęła działania
ograniczające występowanie farmaceutów
w wymienionych reklamach poprzez wprowadzenie stosownych przepisów do ustawy
o zawodzie farmaceuty. Jednocześnie NRA
przeprowadziła szereg działań medialnych
związanych z reklamą suplementów diety,
dyskredytując wszelkie rozwiązania związane z propagowaniem nadmiernego spożycia
leków i suplementów diety.
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5.

Podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do
wprowadzenia przepisu, że skreślenie z listy członków okręgowej izby
aptekarskiej następuje także wskutek nieuiszczania należnych składek członkowskich za okres dłuższy
niż dwa lata.
Podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do
zmiany ustawy - Prawo farmaceutyczne w kwestii zrównania czasu
zawieszenia prowadzenia działalności apteki z innymi podmiotami
do 2 lat.

§ 1 pkt. 5

Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych
konsultacji prawnych ustalono, że pozbawienie praw członkowskich możliwe byłoby
poprzez wprowadzenie radykalnych zmian
ustawowych, na które nie ma aprobaty po
stronie Ministerstwa Zdrowia.

§ 1 pkt. 6

7.

Podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do
zmiany przepisów dotyczących
możliwości wydawania leków na
podstawie recepty farmaceutycznej o określonej odpłatności, poszerzenie możliwości i sytuacji,
w których magister farmacji może
wydać leki dostępne na receptę.

§ 1 pkt. 7

8.

Podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań w celu zmiany
interwału ogłaszania zmian urzędowych cen na listach refundacyjnych oraz nieobciążania podmiotów
prowadzących apteki i hurtownie
zmianami cen urzędowych.

§ 1 pkt. 8

Propozycja nie spotkała się z aprobatą po
stronie członków Naczelnej Rady Aptekarskiej, główną przyczyną jaką wskazuje NRA
jest problem z magazynowaniem leków przez
2 lata bez nadzoru farmaceuty. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają zawieszenie
działalności do 6 miesięcy, natomiast możliwe jest przerwanie okresu zawieszenia i rozpoczęcie go na kolejne 6 miesięcy.
NIA złożyła przedmiotową propozycję do
projektu ustawy o zawodzie farmaceuty,
obecnie prace nad ustawą są w toku. Stosowny przepis w ustawie o zawodzie farmaceuty nie tylko pozwala farmaceutom wydawać
recepty farmaceutyczne, ale również wprowadza nowy rodzaj recepty, zwany receptą
kontynuowaną, która umożliwia samodzielną kontynuację preskrypcji lekarskiej nawet
do 12 miesięcy.
NIA złożyła przedmiotową propozycję do
nowelizacji ustawy refundacyjnej. Projekt
przepisu został zaakceptowany przez MZ
i wpisany do projektu ustawy. Jednocześnie
w wyniku działań Naczelnej Rady Aptekarskiej uzyskano zmiany przepisów w ustawie
refundacyjnej, wyniku której obwieszczenia
ogłaszane są na co najmniej 7 dni przed ich
wejściem w życie. Dzięki wprowadzeniu
systemu ZSMOPL Ministerstwo Zdrowia
obecnie posiada narzędzia pozwalające na
dokonanie precyzyjnego obliczenia strat. Należy jednak mieć na uwadze krytyczne uwagi farmaceutów w stosunku do przepisów
obligujących firmy farmaceutyczne do dokonania korekt, ponieważ w wielu przypadkach
oznaczałoby to obowiązkową korektę setek
pozycji w kwotach równoważnych 1 czy 2
groszom. Byłoby to więc ogromne obciążenie dla pracy farmaceutów.

6.
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9.

Podjęcie przez Naczelną Radę Ap- § 1 pkt. 9
tekarską intensywnych działań
zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów dotyczących
ciągłych szkoleń farmaceutów tak,
aby:
a) znieść podział na punkty „twarde” i „miękkie”; przyznanie obecnie
punktów tzw. miękkich za publikacje książek i artykułów naukowych
jest niesprawiedliwe i deprecjonuje
wartość pracy intelektualnej jej autorów,
b) istniała możliwość zaliczenia jako
punkty edukacyjne zajęć prowadzonych przez aptekarzy na uczelniach
wyższych (wykłady, seminaria, ćwiczenia) z zakresu materiału związanego z wykonywaniem zawodu
farmaceuty (aptekarza) i ochrony
zdrowia;
10. Podjęcie przez Naczelną Radę Ap- § 1 pkt. 10
tekarską intensywnych działań
zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów obligujących
apteki do posiadania Farmakopei
Polskiej.
11. Podjęcie przez Naczelną Radę Apte- § 1 pkt. 11
karską działań w celu zapewnienia
przez hurtownie farmaceutyczne,
podczas wolnych dni od pracy, możliwości zakupu leków w sytuacjach
ratujących życie, w szczególności
przez apteki szpitalne.

NIA uczestniczyła w konsultacjach publicznych oraz konferencji uzgodnieniowej tego
rozporządzenia. Niestety Ministerstwo Zdrowia nie zgodziło się na postulaty NIA w sprawie zniesienia podziału na punkty miękkie
i twarde. Jednakże na wniosek NIA został
rozszerzony katalog form szkoleń ciągłych.
Szereg rozwiązań dotyczących kształcenia
podyplomowego farmaceutów, znajduje się
w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty.

W wyniku działań NIA Farmakopea jest dostępna w formie elektronicznej w znacznie
niższej cenie.

Działania, o których mowa nie leżą w przedmiocie działań Naczelnej Rady Aptekarskiej,
ponieważ wynikają z odrębnych umów zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, takimi jak szpitale i hurtownie farmaceutyczne. W wielu przypadkach nie ma
najmniejszego problemu z zakupem leków
w dni wolne i święta.
12. Podjęcie przez Naczelną Radę Ap- § 1 pkt. 12 Problem zostanie rozwiązany przy raportotekarską działań zmierzających do
waniu za pośrednictwem systemu ZSMOPL.
zmiany art. 36z ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez wykreślenie wyrazów „w formie pisemnej
albo w formie dokumentu elektronicznego doręczonego środkami komunikacji elektronicznej”.
13. Podjęcie przez Naczelną Radę Ap- § 1 pkt. 13 ZREALIZOWANY przez uchwalenie ustatekarską działań zmierzających do
wy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustazmiany prawa w sposób porządkuwy – Prawo farmaceutyczne oraz przez podjący i regulujący stosunki własnojęcie współpracy z ZAPPA.
ściowe w aptekach według modelu
węgierskiego oraz popieranie organizacji, które próbują wprowadzić
węgierski model prawa farmaceutycznego;
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14. Podjęcie przez Naczelną Radę Ap- § 1 pkt. 14
tekarską i Prezesa NRA ścisłej
współpracy z zespołem roboczym
do spraw opieki farmaceutycznej,
w celu skutecznego wypracowania
projektu opieki farmaceutycznej
finansowanej ze środków publicznych.

15.

16.

17.

18.

Przedstawiciele NRA uczestniczyli w pracach Zespołu ds. pilotażowego wdrożenia
opieki farmaceutycznej. Zespół ma przedstawił Ministrowi Zdrowia projekt, w efekcie czego MZ zadeklarowało rozpoczęcie
prowadzenia pilotażu opieki farmaceutycznej. Definicja opieki farmaceutycznej jest
określona w ustawie o zawodzie farmaceuty. Ustawa o zawodzie farmaceuty definiuje usługi farmaceutyczne jako świadczenia
zdrowotne co oznacza, że mogą być one finansowane z budżetu państwa.
Powołanie przez Naczelną Radę Ap- § 1 pkt. 15 ZREALIZOWANY. Efektem jest wprowatekarską odpowiedniego zespołu lub
dzenie dokumentu Polityka Lekowa Pańkomisji w sprawie przygotowania
stwa.
i opracowania materiałów do dokumentu „Polityka Lekowa Państwa”.
Podjęcie działań mających na celu
§2
ZREALIZOWANY poprzez uchwalenie
wprowadzenie zasady „apteka dla
ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie
aptekarza”, równocześnie podkreślaustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
jąc, że prowadzenie apteki jest szczez 2017 r. poz. 1015). Do ustawy Prawo fargólną działalnością objętą systemem
maceutyczne wprowadzono nowe regulacje,
ochrony zdrowia, a w konsekwencji
m. in. ustępy od 3a do 3h w art. 99 oraz nanie może podlegać nieograniczonym
dano nowe brzmienie ustępowi 4.
regułom wolnorynkowym.
Dopuszczenie do prowadzenia aptek osób spoza zawodu farmaceuty
niesie za sobą wiele zagrożeń w zakresie niezależności aptekarzy, dostępności pacjentów do leków, czy
ochrony zdrowia pacjentów.
Zasada apteki dla aptekarza zabezpiecza ważny interes społeczny,
jakim jest bezpieczeństwo farmakoterapii, bowiem aptekarz ponosi odpowiedzialność zawodową za
usługi farmaceutyczne w ramach
prowadzenia apteki.
Podjęcie działań mających na celu
§3
Problem był systematycznie podnoszony,
wprowadzanie zmiany w przepisach
NIA składała pisma do MZ w tej sprawie.
określających sposób obliczania
Dodatkowo NRA powołała Zespół ds. marż
marży detalicznej (aptecznej), poaptecznych na rynku krajowym w celu wynieważ obecne regulacje dotyczące
pracowania rozwiązania problemu.
obliczania marż są krzywdzące i nie
pozwalają na działanie apteki, jako
ważnej jednostki w systemie ochrony zdrowia.
Podjęcie działań mających na celu
§4
W TRAKCIE REALIZACJI. NIA wraz ze
zapewnienie aptekom ogólnodostępZwiązkiem Powiatów Polskich przedłożyła
nym wynagrodzenia za pełnienie
do MZ propozycję rozwiązania w sprawie
dyżurów w porze nocnej.
dyżurów aptek. Dzięki staraniom NRA doprowadzono do sytuacji faktycznej, w której
apteki mają prawo do niedyżurowania bez
żadnych konsekwencji.
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19. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską
do podjęcia pilnych działań mających na celu rewaloryzację wynagrodzeń dla farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych.
VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia o wyasygnowanie środków publicznych na
podwyżki dla farmaceutów szpitalnych, na zasadach zastosowanych
wobec pielęgniarek (m.in. 400 zł do
wynagrodzenia). Zwiększanie zakresu zadań apteki szpitalnej oraz coraz
wyższe wymagania w stosunku do
farmaceuty szpitalnego, np. związane z akredytacją szpitali, muszą
mieć odzwierciedlenie w wysokości
wynagrodzenia farmaceuty.
VII Krajowy Zjazd Aptekarzy
stwierdza, że farmaceuci szpitalni
nie mogą być pomijani przy rewaloryzacji wynagrodzeń i ich realnym
podwyższaniu tylko z tego powodu,
że są liczebnie małą grupą zawodową w szpitalu. Podwyżki dla lekarzyi pielęgniarek w ostatnich latach
zwiększyły przepaść pomiędzy ich
wynagrodzeniami a wynagrodzeniami farmaceutów, co w istotny sposób narusza prawo do równego traktowania wszystkich pracowników
przy ustalaniu wynagrodzeń i ustalania zasad ich podwyższania.

§ 5 ust. 1

20. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską
do podjęcia działań mających na
celu określenie płacy minimalnej dla
farmaceutów szpitalnych, w szczególności - w celu skutecznej realizacji zadania – zobowiązuje Prezesa
Naczelnej Rady Aptekarskiej do ścisłej współpracy z Prezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 5 ust. 2
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Członkowie Komisji Aptek Szpitalnych
NRA aktywnie włączyli się w sprawę wynagrodzeń farmaceutów szpitalnych. Kulminacja działań miała miejsce w 2017 r., podczas
konsultacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W ramach prac, Komisja
skierowała szereg pism i uwag do projektu.
Koordynator Komisji brała również udział
w posiedzeniach Komisji i Podkomisji Zdrowia dotyczących tego projektu.
Niestety, postulaty i argumenty dostarczane decydentom nie zostały i nie zostają uwzględniane zgodnie z oczekiwaniami
NIA, tj. złączenie w grupach z lekarzami lub
wydzielenie do odrębnej grupy z zastosowaniem analogicznego współczynnika jak dla
lekarzy.
Kolejne działania w tym zakresie podjęte zostały w ramach prac powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw systemowych
rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia,
przyszłości kadr medycznych i sposobu ich
wynagradzania. Postulaty farmaceutów znalazły się w dokumencie rekomendacji przyjętym przez Zespół w roku 2018. Decyzją
Pani Minister Józefy Szczurek-Żelazko,
kwestie związane z płacami zawodów medycznych zostały przekazane do Rady Dialogu Społecznego, gdzie żadna z organizacji
społecznych nie reprezentuje środowiska
farmaceutów. Prośba samorządu o powołanie do RDS w charakterze ekspertów została
odrzucona przez stronę społeczną. Według
stanowiska MZ i RDS, samorządy zawodowe nie są uprawnione do zgłaszania roszczeń
płacowych. Kwestia płac w 2019 została poruszona w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego.
Ustawa została przyjęta, jednak nie spełnia
oczekiwań środowiska (jak wyżej).
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21. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających
na celu ustalenie norm zatrudnienia
farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych, w zależności od
ilości łóżek i zakresu zadań realizowanych przez podmioty lecznicze.
VII Krajowy Zjazd Aptekarzy podkreśla, że brak takich norm skutkuje
nakładaniem na farmaceutów zatrudnionych w aptekach szpitalnych
nadmiernej ilości zadań w stosunku
do możliwości ich wykonania.
VII Krajowy Zjazd Aptekarzy wskazuje, aby projekty przepisów prawa
opracowane zostały w sposób analogiczny do przepisów ustawy z dnia 5
grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, gdzie obowiązuje norma zatrudnienia pielęgniarek w stosunku do liczby łóżek szpitalnych.
22. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy wskazuje, że minimalna norma zatrudnienia w podmiotach leczniczych powinna wynosić nie mniej niż jeden
etat farmaceuty szpitalnego na 100
łóżek szpitalnych.
23. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską
do podjęcia działań mających na
celu uwzględnienie zakresu zadań
aptek szpitalnych w umowach na
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
VII Krajowy Zjazd Aptekarzy stoi
na stanowisku, że należy zwrócić
uwagę na wysoki poziom zadań realizowanych przez apteki szpitalne,
co powinno być uwzględniane przy
kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Problem ten dotyczy w szczególności wysokospecjalistycznych
usług farmaceutycznych związanych
z żywieniem parenteralnym, przygotowaniem cytostatyków, czy też zarządzaniem wyrobami medycznymi.
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§ 6 ust. 1

Stosowne zapisy znalazły się w dokumencie rekomendacji dla MZ przyjętych przez
Zespół do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości
kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.
Zapis wprowadzający normę zatrudnienia
znajdował się w opracowanym projekcie
ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednak w dokumencie przekazanym do konsultacji –publiczny zapis ten został wykreślony. Komisja ds. Farmacji Szpitalnej w dalszym ciągu
popiera dodanie zapisu w sprawie norm zatrudnienia. NIA zgłosiła poprawki, zgodnie
z którymi w aptece szpitalnej zatrudniony
jest kierownik + 1 farmaceuta /100 łóżek + 2
farmaceutów na każdy rodzaj świadczonych
usług farmaceutycznych. Normy zatrudnienia opracowano także dla działów farmacji,
zgodnie z którą zatrudniony jest w pełnym
wymiarze godzin jeden farmaceuta na 50 pacjentów.

§ 6 ust. 2

§7

Komisja Aptek Szpitalnych wnosiła w ramach konsultacji społecznych rozwiązania
wprowadzające wymóg posiadania apteki
szpitalnej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych i premiowania świadczenia specjalistycznych usług farmaceutycznych.
Wnioski te zostały częściowo uwzględnione
w Rozporządzeniu MZ w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert. W rozporządzeniu apteka szpitalna jest wyceniona na 3
punkty zarówno dla programów lekowych
onkologicznych jak i nieonkologicznych.
W stosunku do onkologii, posiadanie pracowni cytostatyków daje dodatkowe 2 punkty, a umowa z innym szpitalem - 1 punkt (nie
ma opcji przygotowywania cytostatyków
przez pielęgniarki).
Jeżeli chodzi o żywienie pozajelitowe, to apteka jest wymagana dla żywienia domowego.
W innych zakresach (szpital ogólny) apteka
wyceniona jest na 1 punkt.
Należy zwrócić uwagę, iż w związku z wprowadzeniem rozwiązania sieci szpitali, wymagania konkursowe straciły na znaczeniu
i dotyczą marginalnej części ośrodków.
Z drugiej strony, zamknięty został okres dostosowawczy dla szpitali i w chwili obecnej
apteki szpitalne w podmiotach leczniczych
winny być dostosowane.
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24. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską
do podjęcia działań mających na
celu taką nowelizację Prawa farmaceutycznego, która wprowadziłaby
jednoznaczny obowiązek stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia
apteki szpitalnej i działu farmacji
szpitalnej.
Zgodnie z art. 99 ust. 4a ustawy –
Prawo farmaceutyczne, obowiązek
uzyskania rękojmi dotyczy jedynie
kandydatów na kierowników aptek
ogólnodostępnych. Nie ma więc jednoznacznej podstawy prawnej zobowiązującej do uzyskania rękojmi
przez kandydatów na kierowników
aptek szpitalnych. Potrzeba wprowadzenia obowiązku stwierdzenia
rękojmi kierowników działów farmacji szpitalnej uzasadniona jest zaś
tym, że działy farmacji szpitalnej realizują praktycznie takie same zadania, jak apteki szpitalne.
VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską także do podjęcia działań mających ma celu ujednolicenie zasad
stwierdzania rękojmi należytego
prowadzenia apteki ogólnodostępnej
i szpitalnej, a także działu farmacji
szpitalnej. Nie ma uzasadnienia, aby
farmaceuci podejmujący się kierowania apteką szpitalną lub działem
farmacji szpitalnej byli zwolnieni
z obowiązku ubiegania się o stwierdzenie rękojmi.
25. Podjęcie działań mających na celu
nowelizację przepisów określających zasady przyznawania prawa
wykonywania zawodu farmaceuty.
Zmiany muszą dotyczyć obywateli
polskich odbywających staż za granicą, a także studentów anglojęzycznych odbywających staż za granicą
lub w Polsce. Konieczne jest także
wprowadzenie wymogu zgody rady
okręgowej izby aptekarskiej na odbywanie stażu poza granicami
kraju, a także stworzenie możliwości weryfikowania, czy program stażu został faktycznie zrealizowany.
26. Podjęcie działań mających na celu
ujednolicenie zasad ustalania składek członkowskich na rzecz samorządu aptekarskiego.
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§8

Rozwiązania z tego zakresu znajdują się
w ustawie o zawodzie farmaceuty.

§9

Jest przedmiotem realizacji w trakcie prac
nad ustawą o zawodzie farmaceuty.

§ 10

Izby okręgowe regulują wysokość składek
we własnym zakresie.
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27. Powołanie zespołu ds. edukacji
przy NRA, którego zadaniem będzie
rozpoznanie możliwości pozyskania
środków publicznych lub funduszy
unijnych na kształcenie podyplomowe farmaceutów. Obecnie ponoszone koszty przez farmaceutów są
zbyt wysokie i nie sprzyjają rozwojowi kształcenia podyplomowego
farmaceutów. Wskazanym byłoby
opracowanie modelu kształcenia podyplomowego w ramach kształcenia
ciągłego, poza kursami specjalizacyjnymi.
28. Podjęcie działań mających na celu
nowelizację przepisów i uchwalenie:
1) zasady „Apteka dla aptekarza
lub spółki z większościowym udziałem farmaceutów”;
2) krajowej mapy potrzeb usług
farmaceutycznych;
3) ustawy o zawodzie farmaceuty;
4) zasad refundowanej opieki farmaceutycznej;
5) przepisów dotyczących płatnych
dyżurów nocnych i świątecznych aptek - zmiana przepisów o dostępności do leków w porze nocnej i w dni
wolne od pracy;
6) powrót leków z rynku pozaaptecznego do aptek; złożono projekty
przepisów do trzech rozporządzeń
i poprawek do ustawy Prawo farmaceutyczne w tym zakresie. Prace wstrzymane przez Ministerstwo
Zdrowia;
7) normy, że opinia rady OIA jest
wymagana przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów
aptecznych i hurtowni farmaceutycznych;
8) zasady, że recepty lekarskie na
leki refundowane muszą być wyłącznie drukowane; nie możliwe do
realizacji przez wprowadzenie e-recepty;
9) zmiana zasady obliczania
marż na leki refundowane i przyjęcie, że podstawą do naliczania marży
jest cena zakupu leku.
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§ 11

Realizowane przez Komisję ds. młodej farmacji.

§ 12

1) zrealizowany przez uchwalenie ustawy
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy –
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1015);
2) rozwiązane za pomocą zasad geograficznych i demograficznych wprowadzonych
w art. 99 ust. 3b, 3d ustawą z dnia 7 kwietnia
2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1015);
3) projekt ustawy o zawodzie farmaceuty
został skierowany do prac rządu w IV kwartale 2019 r.;
4) zawarte w projekcie ustawy o zawodzie
farmaceuty, zdefiniowane jako świadczenie
zdrowotne;
5) NIA wraz ze Związkiem Powiatów Polskich przedłożyła do MZ propozycję rozwiązania w sprawie dyżurów aptek;
6) NIA złożyła do MZ projekty zmian rozporządzeń w tym zakresie oraz poprawek, jakie powinny znaleźć się w ustawie – Prawo
farmaceutyczne, które w radykalny sposób
ograniczyłyby rozmiary obrotu pozaaptecznego. Jednocześnie przeprowadzała szerokie
akcje skierowane do publicznej wiadomości,
wskazując na niebezpieczeństwa wynikające
z tak prowadzonego obrotu produktami leczniczymi.
7) stosowne zapisy znalazły się w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty;
8) zrealizowany poprzez wprowadzenie
e-recepty;
9) problem był systematycznie podnoszony, NIA składała pisma do MZ w tej sprawie.
Dodatkowo NRA powołała Zespół ds. marż
aptecznych na rynku krajowym w celu wypracowania rozwiązania problemu.
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29. Uchwalenie normy, zgodnie z którą § 13 pkt. 1
farmaceuta szpitalny w celu świadczenia opieki farmaceutycznej jest
uprawniony do wglądu do dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych.

Zgodnie z polskim prawem farmaceuta jako
zawód medyczny ma prawo wglądu do dokumentacji pacjenta (ustawa o prawach pacjenta).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zapisu
bezpośrednio wymieniającego farmaceutów
jako uprawnionych do wglądu do dokumentacji medycznej, stosowny zapis znalazł się
w opracowanym projekcie Ustawy o zawodzie farmaceuty (art. 37).
§ 13 pkt. 2 Komisja opracowała uwagi do projektu rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, które zostały
przesłane przez NIA w lutym br. Niestety
przesłane poprawki nie zostały uwzględnione. A zatem konieczne jest podjęcie prac nad
nowym
rozporządzeniem MZ w sprawie
§ 13 pkt. 4
prowadzenia apteki.

30. Uchwalenie normy upoważniającej ministra właściwego do spraw
zdrowia do określania, w drodze
rozporządzenia, szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal działu farmacji szpitalnej,
w szczególności określających jego
organizację i wyposażenie.
Uchwalenie normy upoważniającej
ministra właściwego do spraw zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać
lokal pracowni do przygotowywania
leków cytotoksycznych, w szczególności określających jego organizację
i wyposażenie.
Uchwalenie normy upoważniają- § 13 pkt. 5
cej ministra właściwego do spraw
zdrowia do określania, w drodze
rozporządzenia, szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal pracowni do sporządzania
leków do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, w szczególności
określających jego organizację i wyposażenie.
31. Przygotowanie projektu zmiany
§ 14
W trakcie realizacji. Odpowiedni projekt
uchwały Nr V/14/2008 V Krajouchwały zostanie przedstawiony na KZA.
wego Zjazdu Aptekarzy z dnia 18
stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz trybu
odwoływania tych organów i ich
członków polegającej na wprowadzeniu normy, że zgłaszanie kandydata do komisji zjazdowej obejmuje
następujące dane:
1) imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nazwę okręgowej izby aptekarskiej, którą reprezentuje osoba zgłaszająca oraz nr mandatu na KZA;
2) imię i nazwisko kandydata, nazwę
okręgowej izby aptekarskiej, którą
reprezentuje kandydat oraz nr mandatu na KZA.
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32. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską
do podjęcia działań mających na celu
nowelizację przepisów i uchwalenie zmian w ustawie o izbach aptekarskich polegających na:
1) doprecyzowaniu, że opiekę farmaceutyczną może sprawować
wyłącznie farmaceuta;
2) określeniu warunków, jakie
muszą być spełnione, aby posiadać
prawo do świadczenia usług opieki
farmaceutycznej;
3) doprecyzowaniu pojęć: „informacja o leku” oraz „opieka farmaceutyczna”;
4) wprowadzaniu normy, że izba
aptekarska reprezentuje farmaceutów przy określaniu warunków
umów dotyczących udzielania opieki farmaceutycznej, zawieranych
z NFZ.
33. Podjęcie wszelkich działań mających na celu niedopuszczenie do
wykorzystywania przez podmioty
prowadzące apteki pojęcia opieki
farmaceutycznej w sposób wypaczony, w szczególności dla celów
marketingowych.
34. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy wnioskuje do Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz okręgowych rad aptekarskich o wydzielanie w budżetach
(preliminarzach budżetowych) środków finansowych na funkcjonowanie odpowiednio: Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz okręgowych
komisji rewizyjnych.
35. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy wnioskuje do Naczelnej Rady Aptekarskiej o to, aby w trakcie przygotowań i zatwierdzania uchwał lub
innych dokumentów mających
skutki finansowe dla budżetu NIA,
w szerszym zakresie dokonywać
kolegialnych analiz i zasięgać stosownych opinii (księgowych, prawnych).
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§ 15 ust. 1 W TRAKCIE REALIZACJI. Postulaty zostały uwzględnione projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty.

§ 15 ust. 2 W TRAKCIE REALIZACJI. Definicja opieki farmaceutycznej będzie określona w ustawie o zawodzie farmaceuty.
GIF wygrał przed WSA rozprawę, która doprowadziła do wyeliminowania programu
opieki farmaceutycznej DOZ SA poprzez
jego zamknięcie.
§ 16 ust. 2 Wniosek jest realizowany.

§ 16 ust. 2 Wniosek jest realizowany na bieżąco.
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36. VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje okręgowe izby aptekarskie
do uregulowania zaległości w zapłacie części składki członkowskiej
odprowadzanej przez okręgowe
izby aptekarskie na rzecz Naczelnej
Rady Aptekarskiej, w terminie do
31.03.2016 r. Zobowiązanie to nie
stanowi wydłużenia terminów określonych w uchwale Nr V/28/2008 V
KZA z dnia 19.01.2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości części składki
członkowskiej odprowadzanej przez
okręgowe izby aptekarskie na rzecz
Naczelnej Izby Aptekarskiej
37. Podjęcie działań mających na celu
nowelizację ustawy o izbach aptekarskich w celu uchwalenia zmiany
polegającej na zwoływaniu co 2 lata
Krajowego Zjazdu Aptekarzy, tak
aby można było ocenić pracę NRA.
38. Podjęcie działań mających na celu
taką nowelizację, która znosi obowiązek zawierania umów przez
apteki z NFZ.

§ 17

Zadanie w kompetencjach OIA.

§ 18

NIA podejmie działania w celu realizacji
wniosku przy okazji nowelizacji ustawy
o izbach aptekarskich.

§ 19

39. Podjęcie działań mających na celu
wprowadzenie zmian w projekcie
ustawy o podatku od sprzedaży
detalicznej polegających na wyłączeniu spod opodatkowania przychodów podmiotów prowadzących
apteki lub punkty apteczne osiąganych ze sprzedaży w aptece lub
punkcie aptecznym.

§ 20

Zapisy o likwidacji umów z NFZ zostały wpisane w 2017 r. do zapowiadanej przez MZ
tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej.
Obecnie w dalszym ciągu trwają prace nad
wypracowaniem ostatecznego projektu.
W ocenie NRA brak jest możliwości legislacyjnych do zrealizowania przedmiotowego
postulatu.

80

www.nia.org.pl

SPRAWOZDANIE KOMISJI DS. ODWOŁAWCZYCH
NRA Z PRACY W VII KADENCJI NACZELNEJ RADY
APTEKARSKIEJ
W VII kadencji Naczelnej Rady Aptekarskiej
Departament Odwoławczy NRA, pod kierownictwem mgr farm. Małgorzaty Pietrzak, przedstawił
Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do rozpatrzenia 136 spraw.
Departament Odwoławczy NRA współpracował
z Biurem Prawnym NIA.
Należy wskazać na spadek liczby spraw wnoszonych do Naczelnej Rady Aptekarskiej w porównaniu do liczby spraw rozpatrzonych przez
Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w VI kadencji NRA, w której Departament Odwoławczy
rozpatrzył 279 spraw. Spadek liczby spraw nastąpił
w trakcie VII kadencji w okresie od 2016 roku.
Powyższa tendencja spadkowa spowodowana
została przede wszystkim przyjętą przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie linią
orzeczniczą, następnie potwierdzoną przez Naczelny Sąd Administracyjny, w której zakwestionowano prawo organów samorządu aptekarskiego do
wydawania uchwał w sprawach udzielania, bądź
cofania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na wniosek inspekcji farmaceutycznej,
w trybie współdziałania organów, tj. w trybie art.
106 k.p.a.
Mając na uwadze tak przyjętą przez sądy administracyjne linię orzeczniczą, w dniu 21 lipca 2017
roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy p.o.
Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zasad
współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach
udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek oraz wydanej
na jego podstawie uchwały nr VII/18/2017 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 5 września 2017 r.
w sprawie trybu postępowania przy wydawaniu
opinii w sprawach o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
oraz przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki.
Zgodnie z powyższą uchwałą, od uchwały okręgowej rady aptekarskiej lub działającego w jej
imieniu prezydium zawierającą opinie w sprawie
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o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wydanej na skutek
wniosku wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji. Uchwały okręgowych rad aptekarskich wydawane są w charakterze opinii, które
stanowią materiał dowodowy w ramach prowadzonego przez organ główny postępowania. Zażalenie
przysługuje wyłącznie od uchwały okręgowej rady
aptekarskiej wydanej w sprawie wniosku o udzielenia rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej jako jej kierownik, wydanej w trybie
wydawania zaświadczeń na podstawie art. 217
k.p.a.
Powyższe w głównej mierze przyczyniło się do
spadku liczby zażaleń wpływających do Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W 2016 roku Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, jako organ odwoławczy w sprawach
zażaleń wnoszonych od uchwał wydanych przez
okręgowe rady aptekarskie, rozpatrzyło łącznie 74
sprawy, w 2017 roku liczba spraw spadła do 29,
w 2018 roku Prezydium NRA wydało 13 uchwał
odwoławczych, a w roku 2019 Prezydium rozpatrzyło 20 spraw odwoławczych.
Spadek liczby zażaleń wnoszonych do Naczelnej Rady Aptekarskiej przekłada się na spadek
liczby skarg składanych do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.
W VII kadencji od uchwał wydanych przez Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej jako organu
odwoławczego w sprawach zażaleń wnoszonych
od uchwał okręgowych rad aptekarskich wniesiono
łącznie 37 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Statystykę spraw skierowanych do rozpatrzenia
przez Departament Odwoławczy NRA obrazują
poniższe tabele.
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Departament Odwoławczy VII kadencji Naczel- Departament Odwoławczy NRA w VII kadencji
nej Rady Aptekarskiej
Naczelnej Rady Aptekarskiej rozpatrzył następujące sprawy:
w 2016 roku

74

1) RĘKOJMIA: 50 spraw
2016 rok: 21
utrzymanie w mocy: 19
w 2017 roku
29
uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia do organu I instancji: 2
w 2018 roku
13
2017 rok: 18
utrzymanie w mocy: 6
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia: 3
w 2019 roku
20
uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia do organu I instancji: 7
uchylenie i odmowa wydania zaświadczenia
80
w przedmiocie rękojmi: 1
70
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia za60
żalenia: 1
50
2018 rok: 8
40
utrzymanie w mocy: 3
30
20
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia: 5
10
2019 rok: 3
0
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia: 1
2016
2017
2018
2019
uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania: 1
Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyj- stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zanego w sprawach Departamentu Odwoławczego żalenia: 1
VII kadencji Naczelnej Rady Aptekarskiej
w 2016 roku

26

w 2017 roku

7

w 2018 roku

2

w 2019 roku

2

2) COFNIĘCIE ZEZWOLENIA: 51 spraw
2016 rok: 37
utrzymanie w mocy: 34
uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia do organu I instancji: 1
umorzenie postępowania zażaleniowego: 2
2017 rok: 3
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia: 3
2018 rok: 2
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia: 2
2019 rok: 9
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia: 9

30
25
20
15
10
5
0

82

2016

2017

2018

2019

3) UDZIELENIE ZEZWOLENIA: 21 spraw
2016 rok: 13
utrzymanie w mocy: 1
uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania do organu I instancji: 1
umorzenie postępowania zażaleniowego: 9
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia: 1
odmowa przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia: 1
www.nia.org.pl

2017 rok: 7
uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania do organu I instancji: 3
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia: 3
stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia: 1
2019 rok: 1
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia: 1

2019 rok: 5

4) PRZENIESIENIE ZEZWOLENIA: 2 sprawy
2019 rok: 2
stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia: 2

2016 rok: 1

5) ZAŻALENIE NA UCHWAŁĘ W SPRAWIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH: 9 spraw
2017 rok: 1
uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania do organu I instancji: 1
2018 rok: 3
uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania do organu I instancji: 3

utrzymanie w mocy: 1
uchylenie i rozstrzygnięcie co do istoty: 4
6) WNIOSEK O UCHYLENIE UCHWAŁY
O ZAWIESZENIU W PRAWACH WYKONYWANIA ZAWODU: 1 sprawa
utrzymanie w mocy: 1
7) OPINIA W SPRAWIE

NARUSZENIA

ART. 99 UST. 3 PKT 2 I 3 PRAWA FARMACEUTYCZNEGO: 2 sprawy
2016 rok: 2
utrzymanie w mocy: 2
mgr farm. Małgorzata Pietrzak
Koordynator Komisji ds. Odwoławczych

2

2017

18

6

7

2018

8

3

2019

3

RAZEM
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SPRAWOZDANIE KOMISJI DS. KONTAKTÓW
ZAGRANICZNYCH W VII KADENCJI NRA
1. 2016 r.
Zadania komisji ds. Kontaktów zagranicznych związane są z utrzymywaniem relacji z organizacjami,
do których przynależy Naczelna Izba Aptekarska poprzez uczestnictwo w spotkaniach statutowych oraz
innych organizowanych przez organizacje zrzeszające farmaceutów.
Lp.

Data wydarzenia

1.

10.03.2016 r.

2.

12 – 13.04.2016 r.

3.

14.06.2016 r.

Uczestnictwo w posiedzenia PGEU w 2016 r.
Temat wydarzenia
Miejsce wydarzenia
Przedstawiciel
Spotkanie
z Sekretarzem
mgr farm. Michał Byliniak
Generalnym PGEU,
Bruksela
dr farm. Piotr Merks
przedstawicielem EGA
oraz Dyrektorem APB,
mgr farm. Elżbieta
AWG w sprawie
Piotrowska
implementacji
Bruksela
-Rutkowska
dyrektywy
mgr farm. Michał Byliniak
fałszywkowej
AWG w sprawie
implementacji
Bruksela
mgr farm. Michał Byliniak
dyrektywy
fałszywkowej

4.

4 – 6.07.2016 r.

EWG, AWG

Sofia

5.

7.09.2016 r.

FMD Workshops

Bratysława

6.

20 – 21.09.2016 r.

EWG, AWG

Ateny

mgr farm. Elżbieta
Piotrowska
-Rutkowska
mgr farm. Michał Byliniak
mgr farm. Michał Byliniak
dr farm. Piotr Migas
mgr farm. Michał Byliniak

*AWG - Advisory Working Group, *EPPF - European Pharmacists’ Professional Forum, *EWG - Economics Working Group, *GA - General Assambly.

Najważniejszą tematyką spotkań i warsztatów były zagadnienia związane z implementacją dyrektywy fałszywkowej oraz tworzeniem Narodowych Organizacji odpowiedzialnych za autentyfikację leków
(NMVO).
Informacje związane z tym tematem zostały przekazane członkom NRA. Jednocześnie relacje na poziomie PGEU pozwoliły na otwarty dialog z EMVO oraz członkami EFPIA, EGA oraz GIRP na temat procesu
tworzenia NMVO w Polsce oraz wszelkich trudności jakie się w jego ramach pojawiły.
Pozostałymi najistotniejszymi tematami, które były przedmiotem dyskusji w ramach PGEU były:
• rozwój i wpływ międzynarodowych konsorcjów posiadających apteki i hurtownie (Wallgreens -Boots, Celesio, Phoenix),
• stosowanie niedozwolonych porozumień i umów,
• projekt EURIPD – platforma do porównywania cen leków refundowanych.
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2. 2017 r.
W roku 2017 Komisja ds. kontaktów zagranicznych realizowała swoje zadania poprzez uczestnictwo
w pracach PGEU oraz aktywną współpracę z partnerami zagranicznymi.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Uczestnictwo w posiedzeniach PGEU w 2017 r.
Data wydarzenia
Temat wydarzenia
Miejsce wydarzenia
Przedstawiciel
18.01.2017 r.
AWG
Bruksela
mgr farm. Michał Byliniak
19.01.2017 r.
EWG
Bruksela
mgr farm. Michał Byliniak
21.02.2017 r.
EPPF
Bruksela
dr farm. Piotr Migas
22.02.2017 r.
AWG
Bruksela
dr farm. Piotr Migas
16.03.2017 r.
GA
Bruksela
dr farm. Piotr Migas
19.04.2017 r.
AWG
Bruksela
dr farm. Piotr Migas
20.04.2017 r.
EWG
Bruksela
dr farm. Piotr Migas
16.05.2017 r.
AWG
Bruksela
mgr farm. Michał Byliniak
17.05.2017 r.
EPPF
Bruksela
mgr farm. Michał Byliniak
4.07.2017 r.
AWG
Bruksela
dr farm. Mikołaj Konstanty
20.09.2017 r.
AWG
Bruksela
dr farm. Mikołaj Konstanty
21.09.2017 r.
EWG
Bruksela
dr farm. Mikołaj Konstanty
17.10.2017 r.
EPPF
Bruksela
dr farm. Piotr Migas
18.10.2017 r.
AWG
Bruksela
dr farm. Piotr Migas
16.11.2017 r.
GA
Bruksela
mgr farm. Michał Byliniak
19.12.2017 r.
GA
Bruksela
mgr farm. Michał Byliniak

*AWG - Advisory Working Group, *EPPF - European Pharmacists’ Professional Forum, *EWG - Economics Working Group, *GA - General Assambly.

Najważniejszymi tematami przedstawianymi i omawianymi na posiedzeniach były:
• Advisory Working Group: wyłączenie zawodów medycznych, w tym farmaceutów z testu proporcjonalności, serializacja, postępy w wdrażaniu tzw. ustawy antyfałszywkowej, rola farmaceuty
w systemie zdrowia, podniesienie rangi zawodu oraz rozszerzenie uprawnień, leki weterynaryjne,
regulacje dotyczące obrotu lekami.
• Economics Working Group: analiza obrotu lekami OTC w Europie, zasady ustalania cen i refundacji leków w tym leków innowacyjnych.
• European Pharmacists’ Professional Forum: kształcenie farmaceutów w Europie z uwzględnieniem kształcenia ciągłego, uprawnienia farmaceutów, usługi farmaceutyczne świadczone w aptekach, obrót pozaapteczny, leki biopodobne, braki lekowe, minimalizowanie ryzyka stosowania
walproinianów, przeciwdziałanie oporności na antybiotyki.

Pozostałe spotkania przeprowadzone przez Komisję ds. Kontaktów Zagranicznych w 2017 r.
Lp.

Data wydarzenia

Temat wydarzenia

Miejsce wydarzenia

Przedstawiciel

1.

24.03.2017 r.

Posiedzenie Grupy V4

Bratysława

dr farm. Piotr Migas
dr farm. Mikołaj Konstanty
mgr farm. Michał Byliniak

03.10.2017 r.

„Professionalism
and liberalization in
the pharmacy sector:
European experiences”

Belgrad

mgr farm. Michał Byliniak

2.
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Pozostałe aktywności Komisji ds. Kontaktów zagranicznych w 2017 r.:
• Wypracowanie nowej formuły kontaktów międzynarodowych z najbliższymi sąsiadami (Czechy,
Słowacja, Węgry), polegającej na stworzeniu cyklicznej formuły spotkań w ramach państw grupy wyszehradzkiej (V4). Gospodarzem pierwszej konferencji w tym formacie była Słowacja.
W trakcie konferencji Prezes Michał Byliniak przedstawił prezentację opisującą rynek apteczny
w Polsce oraz omówił proces legislacyjny nowelizacji ustawy - Prawo Farmaceutyczne w zakresie zmiany zasad otwierania nowych aptek.
• Uczestnictwo w konferencji „Professionalism and liberalization in the pharmacy sector: European
experiences” zorganizowanej przez Serbską Izbę Aptekarską oraz Stowarzyszenie Prywatnych
Farmaceutów w ramach której Prezes Michał Byliniak oraz przedstawiciele organizacji z Węgier
i Słowenii przedstawili prezentacje opisujące zmiany w przepisach mające na celu zwiększenie
roli farmaceutów oraz bezpieczeństwa i niezależności aptek. W spotkaniu poza przedstawicielami serbskich urzędów i farmaceutów udział wzięli przedstawiciele organizacji skupiających
farmaceutów niezależnych m.in. z Macedonii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Rumunii. Wizyta w Belgradzie zaskutkowała również nawiązaniem kontaktów z Ambasadą Rzeczypospolitej
Polskiej w Serbii w ramach których przedstawicielom Komisji udało się zaaranżować i skoordynować organizację przez Ambasadę Sympozjum mającego na celu przekazanie przedstawicielom
serbskiego rządu doświadczeń związanych z wdrażaniem zmian w polskiej legislacji. W sympozjum zorganizowanym pod koniec stycznie 2018 uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa
Zdrowia oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej.
• Współpraca w zakresie organizacji obchodów Dnia Aptekarza w Warszawie. Na bazie posiadanych kontaktów i zbudowanych relacji wystosowano zaproszenia do Sekretarz Generalnej PGEU
Juraty Svarcaite, Nadii Bukhardii oraz Akilii Akhmed. Efektem działań Komisji było przyjęcie
zaproszenia przez prelegentki i przedstawienie przez nią na oficjalnych obchodach Dnia Aptekarza prezentacji opisujących najaktualniejsze informacje odnośnie wdrażania opieki farmaceutycznej w UE oraz szczegółowy opis systemu OF realizowanego w Wielkiej Brytanii.
• Włączenie Polski do badania prowadzonego przez GOG – Instytut austriacki dotyczącego efektów liberalizacji rynku leków bez recepty. Badanie prowadzone było w 4 kwartale 2017 r., a jego
oficjalna publikacja nastąpiła pod koniec pierwszego kwartału 2018 r.
• Uczestnictwo przedstawiciela Komisji w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym (GA, General
Assambly) zwołanym 19.12.2017 r. w celu powołania nowego Sekretarza Generalnego PGEU
po rezygnacji Juraty Svarcaite. Na posiedzeniu jednogłośnie przegłosowano kandydaturę Illarii
Passarani z Włoch.
3. 2018 r.
W roku 2018 Komisja ds. kontaktów zagranicznych realizowała swoje zadania poprzez uczestnictwo
w pracach PGEU oraz aktywną współpracę z partnerami zagranicznymi.
Przedstawiciele Komisji w składzie Piotr Migas, Mikołaj Konstanty oraz Michał Byliniak uczestniczyli
w następujących posiedzeniach PGEU:
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Lp.

Uczestnictwo w posiedzeniach PGEU w 2018 r.
Data wydarzenia
Temat wydarzenia
Miejsce wydarzenia

Przedstawiciel

1.

16-17.01.2018 r.

EWG, AWG, ExCo,

Bruksela

dr farm. Mikołaj Konstanty

2.

21-22.03.2018 r.

EXCO, GA

Bruksela

mgr farm. Michał Byliniak
dr farm. Mikołaj Konstanty

3.

17-18.04.2018 r.

EWG, AWG

Bruksela

dr farm. Mikołaj Konstanty

4.

07-09.05.2018 r.

EPPF, AWG, ExCo

Tallin

5.

18 -22.06.2018 r.

EXCO, Sympozjum,
GA

Marbella

6.

17-19.09.2018 r

EWG, AWG, ExCo

Bruksela

7.

16.10.2018 r.

EPPF

Bruksela

dr farm. Piotr Migas

8.

14-15.11.2018 r.

EXCO, GA

Bruksela

mgr farm. Michał Byliniak
dr farm. Mikołaj Konstanty

mgr farm. Michał Byliniak
dr farm. Mikołaj Konstanty
dr farm. Piotr Migas
mgr farm. Michał Byliniak
dr farm. Mikołaj Konstanty
mgr farm. Michał Byliniak
dr farm. Mikołaj Konstanty

*AWG - Advisory Working Group, *EPPF - European Pharmacists’ Professional Forum, *EWG - Economics Working Group, *GA - General Assambly.

Najważniejszymi tematami przedstawianymi i omawianymi na posiedzeniach były:
• Advisory Working Group: wyłączenie zawodów medycznych, w tym farmaceutów z testu proporcjonalności, serializacja leków, postępy w wdrażaniu tzw. ustawy antyfałszywkowej, rola farmaceuty w systemie zdrowia, podniesienie rangi zawodu oraz rozszerzenie uprawnień, leki weterynaryjne, regulacje dotyczące obrotu lekami, Brexit.
• Economics Working Group: analiza obrotu lekami OTC w Europie, analiza modeli refundacyjnych, aktualizacja informacji dotyczących pionowej i poziomej integracji w EU.
• European Pharmacists’ Professional Forum: kształcenie farmaceutów w Europie z uwzględnieniem kształcenia ciągłego, uprawnienia farmaceutów, usługi farmaceutyczne świadczone w aptekach, obrót pozaapteczny leków, leki biopodobne, braki leków, minimalizowanie ryzyka stosowania walproinianów, przeciwdziałanie oporności na antybiotyki.
Pozostałe aktywności Komisji ds. Kontaktów zagranicznych w 2018 r.:
• Uczestnictwo w intensywnych negocjacjach związanych z wyborami państwa przewodzącego
PGEU w roku 2019. Zbudowane w latach 2016-2018 relacje oraz pozytywny odbiór działań delegacji NIA zaskutkował wysunięciem kandydatury mgr Michała Byliniaka na pozycję Prezydenta
PGEU. Ostatecznie po głosowaniu na Zgromadzeniu Ogólnym PGEU w Marbelli Polska objęła
Prezydencję PGEU, a mgr Michał Byliniak został wybrany na Prezydenta PGEU. Niewątpliwie
należy uznać to wydarzenie za największy dotychczasowy sukces NIA na arenie międzynarodowej i potwierdzenie znaczenia polskich farmaceutów w dyskusjach na poziomie UE.
• Kontynuacja zacieśniania kontaktów z najbliższymi sąsiadami (Czechy, Słowacja, Węgry) w formule wypracowanej w roku 2017 w ramach państw grupy wyszehradzkiej (V4). Kolejnymi spotkaniami były posiedzenia V4 w Pradze uczestniczyli w nim Mikołaj Konstanty oraz Michał
Byliniak oraz w Warszawie organizowane w połączeniu z Dniem aptekarza. W trakcie konferencji
w Czechach mgr Michał Byliniak przedstawił prezentację opisującą rynek apteczny w Polsce oraz
omówił proces legislacyjny nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie zmiany zasad
otwierania nowych aptek. Spotkanie w Warszawie zorganizowane w formule ogólnodostępnej
konferencji zgromadziło zarówno farmaceutów jak i przedstawicieli władz (m.in. Wiceministra
Zdrowia Marcina Czecha, przedstawicieli GIF) oraz mediów.
• Uczestnictwo, 13 lutego 2018 r., w „Okrągłym Stole” zorganizowanym przez Serbską Izbę Aptekarską, Stowarzyszenie Prywatnych Farmaceutów oraz Ambasadę Polską w ramach której mgr
www.nia.org.pl
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Michał Byliniak przedstawi zmiany w przepisach mające na celu zwiększenie roli farmaceutów
oraz bezpieczeństwa i niezależności aptek. W spotkaniu poza przedstawicielami serbskich urzędów i farmaceutów udział wzięli przedstawiciele organizacji skupiających farmaceutów niezależnych m.in. z Macedonii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny.
• uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym EIPG European Industry Pharmacists Group oraz otrzymaniem zaproszenia do członkostwa NIA w tej organizacji.
Pozytywny odbiór uczestnictwa gości zagranicznych w konferencji będącej częścią obchodów Dnia
Aptekarza w roku 2017 przyczynił się do ponownego włączenia Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych
w prace komitetu organizacyjnego. Na bazie kontaktów i zbudowanych relacji wystosowano zaproszenia
do Sekretarz Generalnej PGEU Ilarii Passarani, Luca Besancona (byłego sekretarza generalnego FIP)
oraz Oksany Pyzik – eksperta RPS z Wielkiej Brytanii. Efektem działań Komisji było przyjęcie zaproszenia przez prelegentów i przedstawienie przez prezentacji opisujących najaktualniejsze informacje
odnośnie wdrażania opieki farmaceutycznej w UE oraz szczegółowy opis systemu OF realizowanego
w Wielkiej Brytanii.
Rok 2019 przynosi nowe wyzwania dla Komisji ds. Kontaktów Zagranicznych. Objęcie Prezydencji
oznacza ściślejsze włączenie naszych przedstawicieli w prace PGEU oraz pozwala na skuteczne oddziaływanie na kierunki działań organizacji. Jednocześnie zapewnia Polsce oraz blisko współpracującym sąsiadom możliwość efektywniejszego przedstawiania perspektywy państw Europy Wschodniej.
Ogromnymi wyzwaniami są również wejście w życie obowiązku serializacji, wybory do Parlamentu
Europejskiego oraz obchody 60-lecia istnienia PGEU.
4. 2019 r.:
W roku 2019 Komisja ds. kontaktów zagranicznych realizowała swoje zadania poprzez uczestnictwo
w pracach PGEU oraz aktywną współpracę z partnerami zagranicznymi.
Przedstawiciele Komisji w składzie Piotr Migas, Mikołaj Konstanty oraz Michał Byliniak uczestniczyli w następujących posiedzeniach PGEU:
Uczestnictwo w posiedzenia PGEU w 2019 r.
Temat wydarzenia
Miejsce wydarzenia

Lp.

Data wydarzenia

1.

15 – 16.01.2019 r.

AWG, ExCo, EWG

Bruksela

2.

12 – 13.2.2019 r.

Bruksela

3.

04.03.2019 r.

Bruksela

mgr farm. Michał Byliniak

4.

13.03.2019 r.

– AWG, EPPF
meeting towards
a coalition for
vaccination”
AWG

Przedstawiciel
mgr farm. Michał Byliniak
dr farm. Mikołaj Konstanty
mgr farm. Michał Byliniak

Bruksela

5.

01 – 04.04.2019 r.

AWG, EXCO, EPPF

Ateny

6.

14 – 15.05.2019
r. –-

AWG, EXCO, EPPF,

Bruksela

7.

10 – 11.6.2019 r.

Sympozjum PGEU

Kraków

8.

10 – 11.09.2019 r.

9.
10.

15 – 16.10.2019 r.
13 – 14.11.2019 r.

mgr farm. Michał Byliniak
mgr farm. Michał Byliniak
dr farm. Mikołaj Konstanty
mgr farm. Michał Byliniak
dr farm. Piotr Migas
mgr farm. Michał Byliniak
dr farm. Mikołaj Konstanty
dr farm. Piotr Migas
mgr farm. Michał Byliniak
dr farm. Mikołaj Konstanty
mgr farm. Michał Byliniak
mgr farm. Michał Byliniak

AWG, EXCO, GA,
EWG
AWG, EXCO, EPPF
EXCO, GA

Bruksela
Bruksela
Bruksela

*AWG - Advisory Working Group, *EPPF - European Pharmacists’ Professional Forum, *EWG - Economics Working Group, *GA - General Assambly.
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Pozostałe spotkania przeprowadzone przez Komisję ds. Kontaktów Zagranicznych w 2019 r.
Lp.
Data wydarzenia
Temat wydarzenia
Miejsce wydarzenia
Przedstawiciel
mgr farm. Michał Byliniak
11. 27 – 29.03.2019 r.
Konferencja EAHP
Barcelona
dr farm. Mikołaj Konstanty
Kongres Chorwackich
12. 04 – 07.04.2019 r.
Dubrownik
mgr farm. Michał Byliniak
farmaceutów
55 doroczne spotkanie
13. 04 – 05.05.2019 r.
Genewa
mgr farm. Michał Byliniak
AESPG
79th FIP Światowy
14. 20 – 25.09.2019 r.
Abu Dhabi
mgr farm. Michał Byliniak
Kongres Farmacji
Kongres
15. 10 – 13.10.2019 r.
Sarajewo
mgr farm. Michał Byliniak
Farmaceutyczny
FIP – Konferencja
16. 22 – 25.10.2019 r.
Ankara
mgr farm. Michał Byliniak
europejska
140 – lecie Serbskiego
17. 25 – 27.10.2019 r.
Stowarzyszenia
Belgrad
mgr farm. Michał Byliniak
Farmaceutów
Kongres
Kosowo
mgr farm. Michał Byliniak
18. 01 – 04.11.2019 r.
Farmaceutyczny
Europejski Dzień
19. 17 – 18.11.2019 r.
Świadomości
Sztokholm
mgr farm. Michał Byliniak
Antybiotykowej
Spotkanie z Panią
Doktor Palomą
Cuchi – WHO
20.
15.11.2019 r.
w sprawie regulacji
Warszawa
mgr farm. Michał Byliniak
dotyczących aptek
ogólnodostępnych
w UE.

W 2019 r. został opracowany i przyjęty dokument „Pharmacy Vision 2030”, który nakreśla kierunki
rozwoju apteki ogólnodostępnej do 2030 roku, uwzględniając: kwestie ekonomiczne, serwisy oraz rozwój nowych technologii.
Ze względu na wejście w życie 9 lutego 2019 r. obowiązków związanych z serializacją, jednym z kluczowych zadań Komisji było monitorowanie postępów wdrożenia w Polsce i UE oraz bezzwłoczne
reagowanie i przekazywanie NRA informacji o decyzjach Komisji Europejskiej oraz EMVO, a także
rekomendacjach PGEU.
W dniach 11 - 12 czerwca 2019 r. w Krakowie odbyło się Sympozjum PGEU pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa świadczeń opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej”. W panelach dyskusyjnych wzięli udział m.in. Prezes Fundacji KOWAL - dr Michał Kaczmarski, prof. dr hab. Marcin Czech
– były Wiceminister Zdrowia. Podczas Sympozjum PGEU omawiano następujące tematy:
• Braki leków
• Wspieranie bezpiecznej i dostępnej opieki zdrowotnej dla społeczności europejskich
• Wdrożenie prawodawstwa dotyczącego sfałszowanych leków w Europie.
W 2019 r. przypadała 60 rocznica PGEU, podczas której podsumowano dokonania europejskich farmaceutów, jak również wyzwań jakie czekają nas w przyszłości.
www.nia.org.pl
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Dodatkowo w 2019 r. Komisja ds. kontaktów zagranicznych zajmowała się:
• Monitorowaniem, zbieraniem i udostępnianiem faktów oraz danych w odniesieniu do regulacji,
legislacji, kwestii ekonomicznych oraz profesjonalnych związanych z rynkiem aptecznym,
• Proaktywnym monitorowaniem oraz prowadzeniem działań w ramach aktywności legislacyjnych, postępowań sądowych oraz porozumień handlowych mających bezpośredni wpływ na apteki ogólnodostępne prowadzonych w Komisji Europejskiej,
• Inicjowaniem, monitorowaniem oraz podejmowaniem działań mających wpływ na procesy polityczne związane z praktykę apteczną,
• Wsparciem w uzyskiwaniu zrównoważonego modelu wynagradzania aptek,
• Wzmacnianiu relacji z UE oraz innymi instytucjami międzynarodowymi i interesariuszami m.in.
poprzez zawieranie stosownych porozumień,
• Kształtowaniem przyszłości kadr aptek oraz wsparcie EPSA (European Pharmaceutical Students’
Association),
• Wsparciem Członków PGEU we wzmacnianiu i rozwoju wkładu aptek ogólnodostępnych w odniesieniu do pacjentów, zdrowia publicznego oraz narodowych systemów ochrony zdrowia,
Niezależnie od prac wynikających z harmonogramu działań PGEU, Komisja zajmowała się gromadzeniem danych w obszarach:
1. Modeli marżowych ze szczególnym uwzględnieniem wynagradzania za prowadzenie serwisów
aptecznych.
2. Informacji dotyczących wdrażania serwisów opieki aptecznych wraz z danymi naukowymi.
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mgr farm. Michał Byliniak
Koordynator Komisji
ds. Kontaktów Zagranicznych
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SPRAWOZDANIE KOMISJI
DS. APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH
I WSPÓŁPRACY Z NFZ Z DZIAŁALNOŚCI
W VII KADENCJI NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
Komisja ds. aptek ogólnodostępnych i współpracy z NFZ została powołana uchwałą NRA z dnia 5
lutego 2016 r. Nr VII/7/2016. W skład Komisji weszło 8 przedstawicieli będących członkami NRA
oraz 2 osoby będące delegatami na KZA. Komisja
wykonywała swoje zadania uwzględniając przyjęte corocznie plany pracy. W szczególności:
1. W ramach koordynacji prac Okręgowych
Rad Aptekarskich (ORA) pod kątem ujednolicenia zasad realizacji recept Komisja
przeanalizowała dostarczone z izb okręgowych interpretacje Ministerstwa Zdrowia
i Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
a także rozporządzeń wykonawczych do
tych aktów. Ustalono, iż wiążące apteki
interpretacje powinny pochodzić z Ministerstwa Zdrowia i być jednocześnie przekazywane do Centrali NFZ. Przedstawiciele Komisji uczestniczyli w szeregu spotkań
z przedstawicielami Departamentu Polityki
Lekowej i Farmacji MZ, Centrali NFZ i Naczelnej Rady Lekarskiej. Zgłaszane przez
aptekarzy problemy były przekazywane do
Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
MZ. Korespondencja NRA w tej sprawie
była na bieżąco przekazywana do Okręgowych Izb Aptekarskich.
2. W ramach prac legislacyjnych członkowie
Komisji brali udział w opiniowaniu aktów
prawnych związanych z funkcjonowaniem
aptek ogólnodostępnych. Członkowie Komisji wchodzili w skład powołanego przez
Ministra Zdrowia zespołu ds. wypracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty,
który zakończył pracę z początkiem 2019
roku. Przewodnicząca Komisji uczestniczyła w pracach Zespołu, który w 2018 roku
opracował „Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie farmacji aptecznej”.
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3. W ramach współpracy z Centralą NFZ,
Przewodnicząca Komisji reprezentowała
samorząd aptekarski, aktywnie uczestnicząc
w posiedzeniach Rady Funduszu. Dzięki
nawiązanej współpracy Naczelna Izba Aptekarska posiada dostęp do informacji dotyczących polityki refundacyjnej, kontroli
aptek oraz ordynacji lekarskich. W ramach
aktywnej współpracy pomiędzy organizacjami, przedstawiciele NRA uczestniczyli w wielu spotkaniach z kierownictwem
NFZ. Na ręce Prezesa NFZ złożono wniosek o możliwość powołania komisji arbitrażowej do oceny kwestionowanej w wyniku
kontroli nienależnej refundacji i wysokości
kar umownych. Ponadto, przedstawiciele
NRA regularnie uczestniczyli w pracach
powołanego w Centrali NFZ zespołu problemowego ds. leku recepturowego.
4. Przedstawiciele Komisji na bieżąco udzielają odpowiedzi na problemy zgłaszane
przez pacjentów do Kancelarii Naczelnej
Izby Aptekarskiej. Dotyczą one najczęściej
braków dostępności leków, zróżnicowania
cen leków pełnopłatnych oraz niejasnych
przepisów prawa dotyczących realizacji recept.
mgr farm. Bożena Śliwa
Koordynator Komisji
ds. Aptek Ogólnodostępnych
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SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI DS. INFORMACJI
W VII KADENCJI
2016 r.:

2017 r.:

1. Przygotowanie organizacji do komunikacji 5. Główne obszary w komunikacji z mediami:
z mediami:
• zmiany w prawie farmaceutycznym – „Apteka dla Aptekarza”,
• Opracowanie i stopniowe wdrażanie strate• nielegalny wywóz leków za granicę - braki
gii komunikacji
leków ratujących życie,
• Rozpoczęcie prac nad nową stroną interne• leki dla seniorów - lista 75+,
tową Naczelnej Izby Aptekarskiej
• nadkonsumpcja leków OTC/suplementów
• Zaplanowanie obecności organizacji w mediety,
diach społecznościowych (Facebook, Twit• ograniczenia w sprzedaży leków zawierająter)
cych pseudoefedrynę, kodeinę, dekstrome• Stworzenie listy kluczowych przekazów
torfan,
medialnych
• reklama leków i suplementów w mediach,
• Budowa bazy mediów
• nocne dyżury apteczne,
• ograniczenie obrotu pozaaptecznego,
2. Główne obszary w komunikacji z mediami:
• egzekucja przepisów antykoncentracyjnych
(1%),
• „Apteka dla Aptekarza”
• rola farmaceuty w systemie ochrony zdro• Obrót pozaapteczny
wia (opieka farmaceutyczna, ustawa o za• Egzekucja przepisów antykoncentracyjwodzie),
nych (1%),
• zasady wystawiania i realizacji recept,
• Podjęcie działań mających na celu pozy• sfałszowane leki w obrocie.
cjonowanie farmaceuty, jako eksperta od
farmakoterapii (ustawa o zawodzie/opieka
6. Ponad 1000 spotkań z decydentami, m.in.:
farmaceutyczna)
• Posłowie i Senatorowie wszystkich klubów,
• Nocne dyżury apteczne
• Ministerstwo Zdrowia,
• Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
3. Udział w posiedzeniach komisji/ zespołów
• Główny Inspektorat Sanitarny,
parlamentarnych, m.in: Parlamentarny Zespół ds.
• Ministerstwo Rozwoju,
Regulacji Rynku Farmaceutycznego, Sejmowa
• UOKiK,
Komisja Zdrowia, Komisja Nadzwyczajna ds. De• Narodowa Rada Rozwoju Prezydenta RP,
regulacji.
• Kancelaria Prezydenta RP.
4. Udział w prestiżowych wydarzeniach branżowych i panelach dyskusyjnych wybrane aktywno- 7. Udział w kilkudziesięciu posiedzeniach komisji / zespołów parlamentarnych, m.in: Parlamentarści:
ny Zespół ds. Regulacji Rynku Farmaceutycznego,
Sejmowa Komisja Zdrowia, Komisja Nadzwyczaj• Forum Ekonomiczne w Krynicy
• Puls Medycyny – debata nt. obrotu pozaap- na ds. Deregulacji, Parlamentarny Zespół na Rzecz
Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekotecznego
• Dziennik Gazeta Prawna – debata redakcyj- nomicznego, Posiedzenia Plenarne Sejmu i Senatu,
Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innona nt. przyszłości sektora aptecznego
• Medexpress.pl – Kongres Zdrowia Publicz- wacyjności oraz Zdrowia, Kancelaria Prezydenta.
nego
• Puls Medycyny – Lista Stu najbardziej 8. Ponad 4 tys. aktywności w mediach ogólnopolwpływowych osób w sektorze ochrony skich i branżowych, m.in. Polsat, TVN, TVP, RMF
FM, Radio ZET, Radio Eska, Polskie Radio, Dzienzdrowia.
www.nia.org.pl
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nik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu,
Puls Medycyny, Puls Farmacji, Medexpress.pl, rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl, politykazdrowotna.
com, MGR.FARM.
9. Zbudowanie bazy kontaktów z mediami – ok.
250 dziennikarzy.

wpływ na system ochrony zdrowia w 2017 roku.
Prezes NRA i jej zastępca zajęli odpowiednio 7.
(awans z 36. lokaty) oraz 51.miejsce (awans z 70.
lokaty). To najwyższe pozycje przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej w ponad 10-letniej historii tego rankingu.

14. Dodatkowe aktywności: współpraca strate10. Nowoczesne narzędzia komunikacji - urucho- giczna z Fundacją im. Lesława Pagi, kształcącej
przyszłych liderów rynku ochrony zdrowia.
mienie i rozwój:
• profile Twitter: Marek Tomków (183 obserwujących), Michał Byliniak (329 obserwu- 2018 r.:
jących), Tomasz Leleno (292 obserwują1. Główne obszary w komunikacji z mediami:
cych),
• opieka farmaceutyczna – potrzeba wprowa• profil NIA na Facebooku - 743 obserwujądzenia/ funkcjonowanie w innych krajach,
cych,
• e-recepta – pilotaż, wprowadzenie realizacji
• wewnętrzny newsletter NIA - ponad 1600
e-recept w aptekach,
odbiorców,
• dyrektywa fałszywkowa,
• przekazy medialne związane z bieżącą te• utrzymanie zakazu reklamy aptek oraz
matyką podejmowaną przez media, kieroumocnienie przekazu w kontekście Karty
wane do Prezesów OIA i OIA (ok. 80 osób).
Dużej Rodziny,
• medyczne konopie (promocja szkoleń dla
11. Udział w prestiżowych wydarzeniach branżofarmaceutów, przekazy medialne mówiące
wych i panelach dyskusyjnych wybrane aktywnoo stopniu przygotowania farmaceutów),
ści:
• technicy farmaceutyczni – reakcja na pro• II Health Challenges Congress w Katowitest/ kształcenie/uprawnienia,
cach,
• wycofanie leków zawierających substancję
• Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
czynną walsartan,
debata nt. suplementów diety,
• sprzedaż wysyłkowa leków Rx dla osób
• Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju,
niepełnosprawnych,
• Forum e-Zdrowia w Gdańsku,
•
„Apteka dla Aptekarza” – podsumowanie
• Puls Medycyny – Polityka lekowa państwa.
roczne,
• UOKiK – wsparcie komunikacyjne dla
12. Organizacja konferencji prasowych:
zgłoszonych wniosków (Xarelto i Pradaxa),
• GIF – potrzeba wzmocnienia struktur inCentrum Konferencyjne Polskiej Agencji Prasowej
spekcji farmaceutycznej,
(PAP):
• nielegalny wywóz leków za granicę
• zmiany w prawie farmaceutycznym, obrót
• braki leków ratujących życie,
pozaapteczny (luty 2017 r.),
• hiszpańskie staże dla farmaceutów szpital• „100 dni Apteki dla Aptekarza” (październych,
nik 2017 r.)
• Polityka Lekowa Państwa,
• zmiany w Prawie Farmaceutycznym,
13. Nagrody i wyróżnienia dla naszych przedsta• twarda franczyza,
wicieli:
• leki dla seniorów - lista 75+,
• nadkonsumpcja leków OTC oraz suplemenLista Stu: ranking najbardziej wpływowych osób
tów diety,
w systemie ochrony zdrowia. Wysokie pozycje
• ograniczenia w sprzedaży leków zawierająPrzedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżcych pseudoefedrynę, kodeinę, dekstromebieta Piotrowska-Rutkowska oraz Marek Tomków
torfan,
po raz kolejny znaleźli się na Liście Stu najbardziej
• nocne dyżury apteczne,
wpływowych osób, które wywarły pozytywny
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współpracy z PEX PharmaSeqence.
• przepisy antykoncentracyjne – komunika• Przekazy medialne związane z bieżącą tecja wyroków ws. 1%
matyką podejmowaną przez media, kiero• rola farmaceuty w systemie ochrony zdrowane do Prezesów OIA (ok. 80 osób).
wia - opieka farmaceutyczna/ustawa o za• Rozwój strony www.nia.org.pl (grafika,
wodzie,
układ, integracja z social media).
• szkolenia farmaceutów,
• zasady wystawiania i realizacji recept –
6. Udział w prestiżowych wydarzeniach branżozmiany w rozporządzeniu ws. recept,
wych i panelach dyskusyjnych – wybrane aktyw• sfałszowane leki w obrocie,
ności:
• opłata recyklingowa w aptekach,
• uroczysta gala Pulsu Medycyny - Lista 100
• tematy sezonowe (infekcje, antybiotyki),
• III Health Challenges Congress w Katowi• apel o zakończenie negocjacji cenowych –
cach
refundacja leków,
• 5-lecie Medexpress.pl
• szczepionki i zasadność szczepień w Pol• debata poświęcona e-recepcie, zorganizosce,
wana przez Dziennik gazeta Prawna
• wybór Michała Byliniaka na prezydenta
• debata dotycząca Polityki Lekowej Państwa
PGEU.
organizowana przez Instytut Ochrony Zdrowia i PEX PharmaSeqence (
2. Spotkania z decydentami/komisje sejmowe:
•
Polityka Lekowa Państwa – debata Pulsu
m.in.: w spawie wysyłkowej sprzedaży leków
Medycyny,
Rx dla osób niepełnosprawnych, projektu rozpo• sesja Dialogu Społecznej Odpowiedzialrządzenia ws. realizacji recept, wprowadzenia na
ności Społecznej (CSR) Grupy Adamed –
rynek medycznych konopi, nocnych dyżurów apuwzględnienie głosu farmaceutów w stratetecznych, interpelacji dotyczących ustawy „Aptegii firmy,
ki dla Aptekarza”, zmiany na stanowisku Ministra
• Opieka farmaceutyczna – panel dyskusyjny
Zdrowia.
Deloitte,
• Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju,
3. Ponad 2,6 tys. aktywności w mediach ogólno• Ogólnopolski Dzień Aptekarza (organizapolskich i branżowych, m.in. Polsat, TVN, TVP,
cja, prowadzenie, briefing prasowy)
RMF FM, Radio ZET, Radio Eska, Polskie Radio,
• V4 Pharmforum – organizacja i prowadzeTok Fm, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolinie,
ta, Puls Biznesu, Puls Medycyny, Puls Farmacji,
• Polfarm Ogólnopolski Kongres FarmaceuMedexpress.pl, rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl,
tyczny,
politykazdrowotna.com, MGR.FARM, money.pl,
• udział w uroczystości „Specjalista 2017” –
wp.pl, onet.pl.
nagrody dla farmaceutów, którzy uzyskali
najlepsze wyniki w egzaminach specjaliza4. Baza kontaktów z mediami – ok. 280 dziennicyjnych,
karzy.
• XIV Forum Rynku Zdrowia
• Projekt społeczny „Razem dla Zdrowia”
5. Nowoczesne narzędzia komunikacji - rozwój:
• Narodowa Debata o Zdrowiu organizowana
• Profile Twitter: Marek Tomków (438 obserprzez MZ „Wspólnie dla Zdrowia” – udział
wujących) Tomasz Leleno (604 obserwująw debatach w Warszawie, Łodzi i Krynicy
cych)
Zdrój.
• Profil NIA na Facebooku – 1438 obserwujących,
Konferencje prasowe:
• Wewnętrzny newsletter NIA – 40 newsletterów w 2018 roku, ponad 1600 odbiorców.
• wspólnie z Ministerstwem Zdrowia: podsumowanie 1 roku obowiązywania „Apteki
• Regularny, comiesięczny serwis dla Okrędla Aptekarza”,
gowych Izb Aptekarskich prezentujący ak• Konferencja w PAP na temat zamiennictwa
tualne dane z rynku aptek w poszczególleków,
nych województwach, przygotowywany we
www.nia.org.pl
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7. Wybrane osiągnięcia naszych przedstawicieli:

• Program darmowych leków dla seniorów
75+
• Nadkonsumpcja produktów OTC
• Szkolenia farmaceutów (punkty edukacyjne)
• Zamiennictwo leków
• Zasady zwrotów i utylizacji leków

• Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska Rutkowska została powołana do Rady Społecznej debaty „Wspólnie
dla Zdrowia” - inicjatywy Ministra Zdrowia
Łukasza Szumowskiego,
• Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Michał Byliniak został prezydentem PGEU, 2. Baza kontaktów z mediami – ok. 400 dzienni• Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej karzy.
Marek Tomków wygrał plebiscyt „Farmaceuta Roku”, zorganizowany przez Maga- 3. Nowoczesne narzędzia komunikacji - rozwój:
zyn Aptekarski. Nagrodę przekazał Hospi• Profile Twitter: Marek Tomków (969 obsercjum Ziemi Kluczborskiej,
wujących) Tomasz Leleno (994 obserwują• w ramach współpracy z Fundacją My Pacych)
cjenci, Wiceprezes Naczelnej Rady Apte• Profil NIA na Facebooku –2258 polubień,
karskiej Małgorzata Pietrzak nawiązała ak2408 obserwujących
tywny dialog ze środowiskiem pacjentów,
• Wewnętrzny newsletter NIA – ok. 40 newz ramienia NRA pełniąc funkcję koordynasletterów w 2019 roku, ok. 2700 odbiorców.
tora tego projektu.
• Serwis dla Okręgowych Izb Aptekarskich
prezentujący aktualne dane z rynku aptek
8. Dodatkowe aktywności:
w poszczególnych województwach, przygotowywany we współpracy z PEX Phar• kampania edukacyjna „Uwaga na leki” –
maSeqence.
dwie odsłony,
• Przekazy medialne związane z bieżącą te• kampania promująca zawód farmaceuty –
matyką podejmowaną przez media, kieroprzygotowanie,
wane do Prezesów OIA (ok. 80 osób).
• Fundacja im. Lesława Pagi - współtworze• Dalszy rozwój strony www.nia.org.pl (granie projektu Liderzy Ochrony Zdrowia oraz
fika, układ, integracja z social media).
prowadzenie eventu końcowego podsumowującego 6.edycję.
4. Udział w prestiżowych wydarzeniach branżowych i panelach dyskusyjnych – wybrane aktyw2019 r.:
ności:
1. Główne obszary w komunikacji z mediami:
• XV Forum Rynku Zdrowia
• Prawo farmaceutyczne (nielegalny wywóz
• Wspólnie dla Zdrowia
leków, sprzedaż leków do Domów Pomocy
• FluForum (Sejm RP)
Społecznej, sprzedaż wysyłkowa leków Rx,
• Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju
„Apteka dla Aptekarza”, zakaz reklamy ap• Opieka Farmaceutyczna – 2 wydarzenia
tek w kontekście Karty Dużej Rodziny)
(Sejm RP)
• Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty (ko• Polityka lekowa – udział w 3 edycjach (Puls
munikacja kolejnych etapów legislacyjMedycyny, mZdrowie.pl)
nych)
• Poland Pharma Commerce Forum
• Braki leków
• 9.lecie Fundacji Watch Healthcare
• Dyrektywa fałszywkowa
• Lista 100 (Puls Medycyny)
• Wdrożenie ZSMOPL
• Dzień Polskiej Farmacji
• Wdrożenie e-recepty
• Warsaw Pharmacy Show
• Problemy z dostępnością niektórych szcze• Apteki Świata (Odessa, Ukraina)
pionek
• Kongres Prawno-Farmaceutyczny
• Nocne dyżury aptek
• Innowacyjny Szpital
• Medyczne konopie
98

www.nia.org.pl

•
•
•
•

Konferencja HURTAP
Forum e-Zdrowia
Ogólnopolski Dzień Aptekarza
Kongres SEFH

5. Konferencje prasowe:
• 15 mln zł na informatyzację polskich aptek, w związku z wprowadzeniem e-recepty (wspólna konferencja z wiceministrem
zdrowia Januszem Cieszyńskim)
• śniadanie prasowe z zagranicznymi ekspertami z Chorwacji i USA, organizowane
wspólnie z firmą farmaceutyczną Salveo –
opieka farmaceutyczna
• Śniadanie prasowe poświęcone opiece farmaceutycznej w Hiszpanii

6. Podsumowanie – zestawienie publikacji za
okres: 2016-2019

Elżbieta
PiotrowskaRutkowska
Marek
Tomków
Michał
Byliniak
Tomasz
Leleno
Naczelna
Izba (Rada)
Aptekarska

Liczba
publikacji:

Zasięg
(mln):

Ekwiwalent
reklamowy
(PLN)

1 477

13,8 mln

2,2 mln

1 954

38,9 mln

7,2 mln

885

3,9 mln

625,6 tys.

693

14,5 mln

2,4 mln

7 861

279,6
mln

46,2 mln

mgr farm. Marek Tomków
Koordynator Komisji ds. Informacji

www.nia.org.pl
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SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI
DS. OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ NRA
ZA OKRES VII KADENCJI NRA
• W trakcie VII kadencji kontynuowano prace
nad opracowaniem zasad pilotażu opieki farmaceutycznej, które zostały opracowane w trakcie
prac pierwszego zespołu roboczego
ds. opieki farmaceutycznej (Dziennik Urzędowy
MZ 28 sierpnia 2015 r. Poz. 45) na podstawie koncepcji wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej w Polsce https://www.katowice.oia.pl/
aktualnosci/koncepcja_wprowadzenia_opieki_farmaceutycznej_refundowanej_w__polsce#tabs :
- opracowano założenia organizacyjne, prawne i informatyczne,
- opracowano założenia badania MUR,
- obliczono minimalną ilość aptek, przeglądów lekowych niezbędną do dalszej analizy
statystycznej założonych celów.
• Po decyzji Wiceministra Krzysztofa Łandy
o rozwiązaniu zespołu OF przy MZ odbyły się dwa
spotkania w MZ w tej sprawie tj. z Panią Ewą Warmińską – Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ oraz drugie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Panem
Markiem Tombarkiewiczem i Panią Izabelą Obarską – Dyrektorem Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji MZ. Efektem tych spotkań było wstrzymanie decyzji o rozwiązaniu zespołu OF.
• Po rozwiązaniu 31 sierpnia 2016 r. zespołu OF
prowadzone są prace nad wdrożeniem pilotażu OF.
• Możliwe scenariusze pilotażu OF:
- Mieszany – MZ i samorząd,
- Samorządowy.
• Prowadzono rozmowy w NFZ (w centrali
i ŚOW NFZ) jednak po początkowym zainteresowaniu strony projektem nie doszło do dalszych
prac i spotkań.
• Na spotkaniu z dr inż. Zygmuntem Kamińskim
przedstawiono koncepcję OF, która spotkała się
z zainteresowaniem i padła propozycja wsparcia
pilotażu poprzez m.in. udostępnienie platformy
OSOZ.
• Opracowano następnie koncepcje pilotażu
opartą o platformę OSOZ, która została przedstawiona na spotkaniach NRA w 2017 r. i spotkaniach
z farmaceutami oraz na konferencjach naukowych
(Bydgoszcz, Katowice).
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• We wrześniu 2017 r. po odwołaniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Krzysztofa Łandy i powołaniu na to stanowisko prof.
Marcina Czecha. Koordynator Komisji ds. opieki
farmaceutycznej NRA przeprowadził spotkanie
z nowym Wiceministrem, podczas którego przedstawił koncepcję pilotażu OF oraz zaproponował
powołanie nowego zespołu ds. pilotażu OF.
• 27 października 2017 r. powołano zespół do
spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej
http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_
MZ/2017/107/journal/4163
• W dniu 16 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie powołanego zespołu ds. OF, na którym przedyskutowano ogólne założenia pilotażu
OF, a następnie rozesłano dokument koncepcyjny
z prośba o zgłoszenie uwag.
• 29 stycznia 2018 r. odbyło się drugie spotkanie
powołanego zespołu ds. OF, na którym przedyskutowano uwagi przesłane do dokumentu koncepcyjnego oraz dyskutowano nt. problemów kluczowych pilotażu (IT, miejsce na terenie lokalu apteki,
definicja OF, kompetencje farmaceutów, udział aptek szpitalnych, zasady prowadzenia naboru, sposób finansowania).
• Spotkania zespołu ds. pilotażu OF w MZ:
29.01.2018 r., 07.03.2018 r., 16.05.2018 r.
• Spotkania zespołu ds. ustawy o zawodzie farmaceuty: 29.01.2018 r., 07.03.2018 r., 16.05.2018
r., 06.06.2018 r., 21.06.2018 r., 30.07.2018
r., 17.08.2018 r., 14.09.2018 r. 05.10.2018 r.,
26.10.2018 r., 13.12.2018 r., na wymienionych posiedzeniach zespołu UoZ dyskutowano również na
temat zapisów jakie powinny zostać uwzględnione
w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty w zakresie dotyczącym opieki farmaceutycznej. W tych
posiedzeniach brał udział m.in. dr n. farm. Piotr
Brukiewicz – koordynator komisji ds. opieki farmaceutycznej.
• Włączenie i udział przedstawicieli zespołu OF
(Piotr Brukiewicz, Katarzyna Chmielewska - MZ)
do zespołu MZ ds. ustawy o zawodzie i współpraca w tworzeniu zapisów dotyczących opieki farmaceutycznej w tej ustawie.
• Luty 2018 r. spotkanie z Ministrem Januszem
www.nia.org.pl

Cieszyńskim ws. stworzenia koncepcji IT pilotażu
OF (wcześniej odrzucono pomysł wykorzystania
platformy OSOZ). Na spotkaniu wybrano CSIOZ
jako instytucję mającą zapewnić wsparcie IT pilotażu.
• Marzec 2018 r. spotkanie w CSIOZ ( Piotr Brukiewicz, Grzegorz Zagórny) z dyr. Wawrzyniakiem
i innymi osobami w celu przedstawienia koncepcji
OF i określenia potrzeb oraz stworzenia modelu
oprogramowania wspierającego pilotaż OF.
• Kwiecień 2018 r. powstaje prototyp makiety OF oraz opis modelu oprogramowania http://
of.test.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
• Kwiecień – maj 2018 r. dyskusja i zgłaszanie
uwag do makiety na spotkaniach zespołu MZ ds.
OF, komisji ds. OF NIA, posiedzeniu Rady i Prezydium NRA.
• Kwiecień 2018 r. stworzenie propozycji legislacyjnych do ustawy o IKP umożliwiających wykorzystanie IKP do potrzeb OF. Uwagi zostają odrzucone.
• 25.05.2018 r. udział w konferencji nt. pilotażu OF (wcześniej współpraca w przygotowaniu)
otwierającej w Siedlcach pilotaż e-recepty.
• Maj/Czerwiec 2018 r. rozpoczęcie prac w MZ
(Katarzyna Chmielewska) nad stworzeniem rozporządzenia ws. pilotażu OF.
• Czerwiec – do 2018 r. kontynuacja spotkań
w CSIOZ z kolejnymi osobami zajmującymi się
OF w celu kontynuacji prac nad stworzeniem oprogramowania do dokumentowania OF. Dyrektorem
CSIOZ jest już pan Wnuk. W trakcie prac powstały
dwie koncepcje IT. Jedna oparta na wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego excel druga na stworzeniu serwisu web. Serwis web w zależności od
integracji z innymi systemami platform CSIOZ ma
kosztować od 0,5 do 1,5 mln pln. Oprogramowanie
oparte na excel’u jest o wiele tańsze ale ma wiele
wad.
• Sierpień/wrzesień do 2018 r. rozmowy z centalą NFZ ws. określenia zasad (modelu) finasowania pilotażu OF oraz wysokości budżetu pilotażu.
W projekcie rozporządzenia możliwy jest model
kapitacyjny oparty o ryczałt populacyjny lub za
wykonane serwisy (przeglądy lekowe) – fee for
service.
• Wrzesień do grudzień 2018 r. dalsze spotkania
z CSIOZ/MZ/NFZ w sprawie uzgodnienia szczegółów dotyczących oprogramowania wspierającego pilotaż, modelu finasowania i budżetu pilotażu
oraz wypracowania ostatecznej wersji rozporząwww.nia.org.pl

dzenia ws. pilotażu OF.
• Komisja ds. opieki farmaceutycznej NRA
przyjęła ramowy plan działania na rok 2019 m.in.:
- Kontynuacja wdrażania pilotażu OF,
- Współpraca i udział w spotkaniach zespołu
MZ ds. wdrożenia OF i zespołu ds. UoZF,
- Opracowanie rozporządzenia ws. pilotażu
OF,
- Opracowanie rozwiązań IT we współpracy
z MZ i CSIOZ wspomagających przeprowadzenie pilotażu OF,
- Opracowanie zasad finansowania pilotażu
OF we współpracy z NFZ.
• W 2019 r. realizowano plan pracy zespołu
głównie w trakcie spotkań o charakterze eksperckim. Jednak istotne zmiany w składzie osobowym
zespołu (grudzień 2018 r. zmarł Grzegorz Zagórny,
pod koniec stycznia 2019 r. odchodzi z MZ minister
Marcin Czech oraz pani dyr. Katarzyna Chmielewska. W lutym br. Obowiązki Ministra Czecha przejmuje Minister Maciej Miłkowski). Pomimo wielu
prób spotkania się z Panem Ministrem w sprawie
kontynuacji prac zespołu jego działalność de facto
zostaje zawieszona do sierpnia br.
Dopiero 27 sierpnia br. Odbyło się spotkanie robocze z Ministrem Miłkowskim, w którym uczestniczy m.in. Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, przedstawiciele centrali NFZ, DGL MZ.
W trakcie spotkania podsumowano dotychczasowe prace i przedstawiono plan dalszych działań.
Wiąże się on z procedowaną UoZF oraz projektem Pilotażu OF. Obecny na spotkaniu Pan Łukasz
Szmulski poinformował obecnych, że z projektu
UoZF w obecnym brzemieniu usunięto praktycznie całość zapisów o OF ponieważ zdaniem prawników MZ brakuje w projekcie ustawy wskazania
źródeł finansowania opieki. Postanowiono, że ws.
OF zostanie napisana nowa ustawa, która wskaże
m.in. źródła finasowania OF, która ma być traktowana jako świadczenie. W dalszej części spotkania
dyskutowano o Pilotażu OF i ustalono, że należy
go przeprowadzić na potrzeby przyszłej ustawy.
Zastanawiając się nad źródłem finansowania pilotażu pan Minister Miłkowski wskazał 2 możliwe rozwiązania. Pierwszym jest finansowanie ze
środków MZ, jednak ma ono pewne ograniczenia.
Drugim potencjalnym źródłem finansowania pilotażu mogła by być Agencja Badań Medycznych
(ABM). Pan Minister Miłkowski zaproponował
Prezes NRA Elżbiecie Piotrowskiej-Rutkowskiej
aby Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ
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przygotował krótki opis pilotażu, który zostanie
przedstawiony Dyrektorowi ABM. Z informacji
uzyskanych po Forum od pani Prezes wynika, że
prawdopodobnie Do tematu Pilotażu NIA powróci
natychmiast po powołaniu nowego Ministra Zdrowia.
W okresie VII kadencji samorządu aptekarskiego odbyły się także liczne konferencje, spotkania
oraz akcje promujące idee opieki farmaceutycznej.
Organizowane były one m.in. wspólnie z NFZ lub
posłami. W dniu 9 września 2019 r. przedstawiciele NIA oraz Prezes Brukiewicz wzięli udział
w konferencji zorganizowanej przez Panią Poseł
Barbarę Dziuk w Sali kolumnowej w Sejmie przez
Zespół na rzecz Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich
przy współorganizacji Ministerstwa Rolnictwa
oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W trakcie konferencji omawiano zagadnienia promocji
zdrowej żywności, zdrowego stylu życia oraz szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Koordynator
Komisji ds. opieki farmaceutycznej przedstawił
zagadnienia dotyczące roli farmaceuty i opieki
farmaceutycznej w systemie ochrony zdrowia. Za
pomocą Prezesa Michała Byliniaka została nawiązana współpraca z obecnym Prezesem NFZ Panem
Adamem Niedzielskim.
Obecnie niektóre podmioty komercyjne lub naukowe próbują realizować tzw. „pilotaże” wykorzystując m.in. dorobek zespołu MZ ds. OF. Istnieją
także projekty komercyjne np. pewnej sieci aptek
realizowane za pomocą aplikacji na smartfon. Nie
jest to rzecz negatywna, ale te są to projekty, które można określić jako tzw. Małą Opiekę Farmaceutyczną – doradztwo farmaceutyczne, gdyż ich
wymiar jest bardzo ograniczony ze względów systemowych. Mankamentem tzw. małej OF jest brak
regulacji prawnych (wypracowanych w MZ – UoZ
farmaceuty i projekt rozporządzenia ws. pilotażu
OF). Drugim ważnym problemem tych projektów
jest brak wsparcia i możliwości wykorzystania IKP
umożliwiającego korzystanie z danych dotyczących farmakoterapii pacjenta jak i gromadzenie danych na tymże IKP uzyskanych w wyniku świadczenia serwisów OF np. przeglądów lekowych,
serwisu nowy lek, serwisu wykrywania interakcji
leków, adherence etc. Bardzo ważnym atutem takiego rozwiązania jest, które można nazwać modelem Dużej Opieki Farmaceutycznej jest proces
gromadzenia danych w ramach zasobów CSIOZ
– IKP. Taki model jest rozwiązaniem systemowym, które w trakcie rozwoju pozwoli zrealizować
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wszystkie cele OF w tym cele opisane w Polityce
Lekowej Państwa (p. 6.2 – str. 84, 85, 86 – p. 1-5
i dalej).
Aby zrealizować powyższe cele należy kontynuować prace zespołu MZ ds. OF i:
• Zintegrować rozwój IKP z potrzebami dokumentowania procesów OF (została wykonana makieta modelu of http://of.test.rejestrymedyczne.
csioz.gov.pl/
• Dokończyć prace legislacyjne (UoZ farmaceuty i rozp. ws. pilotażu) oraz prace z zakresu IT
umożliwiające gromadzenie danych.
• Rozpocząć pilotaż (należy zabezpieczyć budżet na IT oraz finansowanie usług pilotażowych
– są stosowne wyliczenia). Docelowym standardem Dużej OF jest model oparty o zasady 2RS tj.
opieka ma charakter Regularny, jest Refundowana
i oparta o Standardy zatwierdzone przez MZ/NFZ.
Pan Minister Miłkowski po uzgodnieniach w MZ
postanowił rozpocząć kolejny etap prac nad pilotażem OF. Jego rozpoczęcie planowane jest na 1
lipca 2020 r. razem z uruchomieniem programu pilotażowego POZ Plus.
dr n. farm. Piotr Brukiewicz
Koordynator Komisji
ds. Opieki Farmaceutycznej
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SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI DS. DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ Z VII KADENCJA NRA
Komisja ds. Działalności Gospodarczej została powołana uchwałą NRA w lutym 2016 roku,
w skład Komisji wchodzi 7 przedstawicieli NRA.
Podjęta na spotkaniach debata, dotyczyła szeroko rozumianej problematyki pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, podjętych dotychczasowych działań o charakterze gospodarczym
oraz możliwych, nowych inicjatyw oraz planowanym rozwoju działalności gospodarczej NIA.
2016 r.
Rekomendacje Komisji po spotkaniach w 2016
roku:
• wyznaczenie osób pozyskujących dodatkowe środki oraz zdefiniowanie warunków ich
wynagradzania,
• pilne wykonanie analizy potrzeb oraz kalendarium istotnych wydarzeń w NIA,
• ustalenie faktycznego stanu prawnego dot.
praw autorskich, a także zgody do publikacji oraz udostępniania Farmakopei Polskiej (FP), organizację spotkania roboczego
z Prezesem URPL w celu przedstawienia
koncepcji budowy portalu gwarantującego
chronioną i odpłatną dostępność do zasobów FP dla farmaceutów, aptek oraz zainteresowanych podmiotów gospodarczych,
• zbadanie możliwości inwestycji w portal
udostępniający odpłatnie FP w wersji elektronicznej.
2017 r.
• podjęto negocjacje z firmą MedForum prowadzące do podpisania umowy dotyczącej
objęcia patronatem szkoleń dla farmaceutów. Wspomniana umowa wniosła przychód w kwocie 25 tys. zł,
• zorganizowano spotkanie robocze z Prezesem URPL w celu przedstawienia koncepcji
budowy portalu gwarantującego chronioną
i odpłatną dostępność do zasobów Farmakopei Polskiej dla farmaceutów, aptek oraz
zainteresowanych podmiotów gospodarczych,
• dokonano analizy oraz optymalizacji kosztów działania oraz funkcjonowania NIA,
• przeprowadzono wraz z osobą Skarbnika
NRA analizę kosztów funkcjonowania czawww.nia.org.pl

sopisma oraz portalu Aptekarz Polski,
• podjęto działania prowadzące do zatwierdzenia uchwałą NRA decyzji o utworzeniu
otwartej Grupy Zakupowej dla aptek przy
Naczelnej Izbie Aptekarskiej.
2018 r.
Komisja ds. Działalności Gospodarczej przy
Naczelnej Radzie Aptekarskiej w roku 2018 r., obradowała czterokrotnie, w tym trzykrotnie w składzie zespołu do spraw marż aptecznych (ZDSMA),
powołanym przy Komisji ds. Działalności Gospodarczej NIA, zgodnie z wyznaczonymi przez NRA
zadaniami:
• powołano ZDSMA w celu analizy danych
historycznych, stanu obecnego oraz opracowania propozycji zmian poziomu marż
aptecznych dla leków refundowanych na
polskim rynku,
• dokonano analizy oraz optymalizacji kosztów działania, a także funkcjonowania Naczelnej Izby Aptekarskiej,
• przeprowadzono wraz z osobą Skarbnika
NRA analizę kosztów funkcjonowania czasopisma oraz portalu Aptekarz Polski, wyznaczono koordynatora, którego zadaniem
będzie poszukiwanie reklamodawców oraz
podmiotów branżowych zainteresowanych
współpracą,
• poszukiwano podmiotów zainteresowanych
współpracą w oparciu o logotyp oraz patronat NIA.
W 2019 roku Komisja ds. Działalności Gospodarczej NRA spotkała się czterokrotnie, skupiając
swoją aktywność i działania wokół powołanego
wewnątrz komisji Zespołu do spraw Marż Aptecznych. Po dokładnej analizie dostępnych dokumentów oraz zebranych danych, przeprowadzono dyskusję dotyczącej planowanych działań. Na prośbę
i za zgodą wszystkich członków ZDSMA, po podpisaniu klauzuli, wszystkie informacje z posiedzeń
oraz prac członków zespołu zostały utajnione.
dr n. farm. Mikołaj Konstanty
Przewodniczący Komisji
ds. Działalności Gospodarczej
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SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI
DS. HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
2016 r.
Przekazanie uwag do:
• Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Zaproponowane przez Komisję
zmiany pozwoliły na złagodzenie wymagań znowelizowanego rozporządzenia (np.
w definicji pomieszczeń i wprowadzeniu
obszarów do przechowywania produktów
leczniczych wprowadzono zapis, mówiący
o tym, że przy zwrocie produktu leczniczego będzie wymagane jedynie oświadczenie
kierownika apteki określające, że zwracany produkt leczniczy był przechowywany
zgodnie z wymaganiami).
• Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie importu docelowego. Przeprowadzono szereg spotkań w tej sprawie sformułowano główne obszary do dyskusji
(art. 4 ust 8 i 9, brak definicji importu równoległego, sporna kwestia dotycząca sprowadzania importowanego produktu leczniczego z kraju pochodzenia).
• Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wydawania zezwoleń na obrót
hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami
kategorii 1 i 2.
Oprócz prac związanych ze zmianami w ustawie
- Prawo farmaceutyczne w obrębie hurtu farmaceutycznego Komisja analizowała sytuację na rynku.
Poddano analizie dokumenty wymagane w procesie ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Dokonano analizy prawnej
oraz wypracowano strategię wraz z Główny Inspektorem Farmaceutycznym.

tycznych, a niebędącymi członkami Rady w celu
analizy sytuacji na rynku hurtowym.
Jako przewodniczący Komisji zaplanowałem
cykl artykułów na temat DPD, m.in. na temat
wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, możliwych oczekiwań hurtowni farmaceutycznych
w stosunku do aptek po zakończeniu okresu dostosowawczego dla hurtowni oraz oczekiwań aptek
w stosunku do hurtowni.
Poddano analizie działania prowadzone przez
duże sieci mogące wpływać na rynek hurtowy,
a pośrednio na pojedyncze apteki. Zaobserwowano
zjawisko koncentracji na rynku hurtowni farmaceutycznych, które może postępować.
2017 r.
Przekazanie uwag do:
• Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie importu docelowego w zakresie:
art. 4 ust 8 i 9, wprowadzenia zmian w definicji importu równoległego, doprecyzowania pojęcia kraju pochodzenia,
• Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wydawania zezwoleń na obrót
hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami
kategorii 1 i 2. Wypracowano propozycje
zmiany w § 9 dotyczącym trybu zamawiania środków grupy III-N,
• Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
dotyczącego ciągłych szkoleń farmaceutów.
Zaproponowano wprowadzenie nowego zakresu szkoleń z zarządzania jakością w dobrej praktyce dystrybucyjnej obejmującego
farmaceutów pracujących w hurtowniach
farmaceutycznych.

Przeprowadzono następujące spotkania z GłówW dniu 20 września 2016 roku zakończył się nym Inspektoratem Farmaceutycznym w sprawie:
okres dostosowawczy dla hurtowni farmaceutycz• bieżących spraw dotyczących funkcjonych wynikający z rozporządzenia Ministra Zdronowania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
wia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystryw hurtowniach farmaceutycznych,
bucyjnej. Z tej okazji zorganizowano spotkanie
• problemów związanych z wdrażaniem Dorobocze z członkami Komisji Hurtowni Farmaceu104
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brej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowniach farmaceutycznych i wymagań jakie
nakłada inspekcja na hurtownie,
• propozycji dotyczących prowadzonych inspekcji i wniosków po inspekcjach.
Pozostałe kwestie:
Na bieżąco analizowano dokumenty wymagane
w procesie ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
2018 r.:
Działania w zakresie legislacji:
• Przekazanie uwag do projektu ustawy
o zawodzie farmaceuty - zaproponowano
zmiany w procedowanym dokumencie, dotyczące „osób odpowiedzialnych” w hurtowniach farmaceutycznych,
• Serializacja
- monitorowanie działań
i nadzór nad wprowadzeniem przepisów
dotyczących hurtowni farmaceutycznych,
• Prawo farmaceutyczne - monitorowanie
zmian dotyczących hurtowni farmaceutycznych,
• Udzielanie wsparcia merytorycznego komisjom hurtowni farmaceutycznych działających przy Okręgowych Izbach Aptekarskich, m.in. w zakresie nowych regulacji
prawnych.

czych niezbędnych dla ratowania życia lub
zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu
bez konieczności uzyskania pozwolenia –
w zakresie zmiany obowiązku sprowadzania jedynie produktów leczniczych z kraju
pochodzenia,
• Monitorowano zmiany w ustawie - Prawo
farmaceutyczne w zakresie hurtu,
• Przeprowadzono analizę wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i jej wpływu
na funkcjonowanie hurtowni.
Ponadto podjęto współpracę z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, m.in. w zakresie wypracowania jednolitego systemu przeprowadzania
inspekcji DPD oraz eliminacji istotnych błędów
w rejestrach hurtowni, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zamieszczania informacji o cofnięciach zezwolenia, jak i błędach w informacjach
o zakresie zezwolenia.
mgr farm. Jakub Dorociak
Przewodniczący Komisji
ds. Hurtowni Farmaceutycznych

Przeprowadzono następujące spotkania z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym w sprawie:
• funkcjonowania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowniach farmaceutycznych,
• problemów związanych z wdrażaniem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowniach farmaceutycznych i wymaganiach
jakie nakłada inspekcja na te podmioty,
• uzgodnienia stanowisk dotyczących wniosków o zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
2019 r.
Działania w zakresie legislacji:
• Przekazano uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniwww.nia.org.pl
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI
DS. INFORMATYZACJI
Z VII KADENCJI NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
Komisja działa w składzie:
1. Marian Witkowski – przewodniczący
2. Piotr Brukiewicz
3. Barbara Jękot
4. Michał Pietrzykowski

znacznie bardziej funkcjonalnej i zaawansowanej
strony internetowej NIA. Prace wdrożeniowe zakończono we wrześniu 2016 r.
Pod nadzorem Komisji wdrożono Zintegrowany
Kalendarz Samorządu Aptekarskiego. W kalendarzu tym znajdują się wszystkie istotne aktywności,
w których uczestniczą poszczególni przedstawiciele
NIA.
Komisja zainicjowała współpracę z firmą AMS
(firma została wybrana na drodze analizy ofert)
w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji
i procedur dotyczących polityki bezpieczeństwa
i ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Umowę
na wykonanie powyższej dokumentacji podpisano
w połowie września 2016 r.
W zakresie Centralnego Rejestru farmaceutów
Komisja jest w pełni zaangażowana w prace analityczne nad CRF oraz stanowi komórkę integrującą i weryfikującą błędy systemu pomiędzy OIA,
a CSIOZ.
Komisja ds. Informatyzacji nawiązała ścisłą
współpracę z Komisjami ds. Szkoleń oraz Komisją
ds. Działalności Gospodarczej celem zintensyfikowania działań mających na celu poprawę działalności gospodarczej Naczelnej Izby Aptekarskiej.

1. W 2016 r. Komisja ds. Informatyzacji
przy Naczelnej Radzie Aptekarskiej podejmowała następujące działania:
Komisja rozpoczęła swoja pracę od reaktywacji
współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia w zakresie prac nad Centralnym
Rejestrem Farmaceutów oraz e-Zdrowiem, w projektach realizowanych w zakresie:
• e-Recepty,
• e-Skierownia,
• e-Zlecenia,
• e-Wniosku,
• Systemu Monitorowania Kształcenia
oraz pozostałymi w zależności od stopnia zaawansowania realizacji na poszczególnych platformach
P2, P3, P4.
Przy współpracy z CSIOZ zorganizowano spotkanie szkoleniowe dla administratorów lokalnych
CRF, ze wszystkich Okręgowych Izb Aptekarskich.
Spotkanie to oprócz zagadnień dotyczących CRF,
przygotowywało administratorów lokalnych do
2. W 2017 r. Komisja do spraw Informatywejścia w życie Systemu Monitorowania Kształcezacji przy Naczelnej Radzie Aptekarskiej podejnia. System ruszył w dniu 1 maja 2016 r.
W zakresie prac nad powyższymi platformami, mowała następujące działania:
1) Współpraca z CSIOZ w zakresie elementów
CSIOZ powołało grupę roboczą w skład, której
e-Zdrowia:
weszli przedstawiciele NRA: Barbara Jękot, Piotr
a) e-Recepta,
Brukiewicz, Paweł Peterson oraz przewodniczący
b) System Monitorowania Kształcenia,
Komisji Marian Witkowski. Ustalono z CSIOZ terc) Zintegrowany System Monitorowania
miny cyklicznych spotkań grupy roboczej na cały
Obrotu Produktami Leczniczymi, a tak2016 rok, które odbywały się w każdy pierwszy piąże w sprawie prac nad Centralnym Rejetek miesiąca.
strem Farmaceutów,
Minister Zdrowia zarządzeniem powołał Zespół
2) Członkowie Komisji brali udział w spotkado spraw e-Zdrowia, w tym systemów informacyjniach, które odbywały się w Ministerstwie
nych w ochronie zdrowia. Przedstawiciel Naczelnej
Cyfryzacji na temat strategii i rozwoju
Rady Aptekarskiej jest członkiem tego zespołu.
e-Zdrowia, w tym systemów informacyjKomisja ds. Informatyzacji rozpoczęła również
nych w ochronie zdrowia na lata 2016-2023,
proces usprawniania komunikacji NIA z poszczew ramach powołanego Zespołu o tej samej
gólnymi okręgowymi izbami aptekarskimi. Została
nazwie,
podpisana umowa z firmą Soff (firma została wy3) Koordynator Komisji, wraz z wiceprezes
brana na drodze analizy ofert) na wykonanie nowej,
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4)

5)
6)

7)

8)

NRA Małgorzatą Pietrzak brali udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo
Zdrowia „Forum e-Zdrowia”, które odbyło
się w Gdańsku,
Członkowie Komisji czynnie uczestniczyli w co miesięcznych spotkaniach Zespołu
Ekspertów Zawodów Medycznych, które
to odbywały się w siedzibie CSIOZ. Zadaniem Zespołu Ekspertów jest opiniowanie
i konsultowanie projektów informatycznych,
szczególnie dotyczących pracowników medycznych, realizowanych przez CSIOZ na
zlecenie MZ i MC,
Komisja nadzorowała wdrożenie zmian
IT w NIA oraz zakup potrzebnego sprzętu
i oprogramowania,
Członkowie Komisji brali udział w spotkaniach dotyczących opracowania i wdrożenia
Kodeksu Branżowego dla Sektora Ochrony
Zdrowia RODO,
Zainicjowano rozmowy z firmą Datum
w sprawie przygotowania środowiska pod
funkcjonowanie elektronicznego Centralnego Rejestru Farmaceutów na platformie należącej do NIA,
Koordynator Komisji zajmował się nadzorem nad przygotowaniem procedur dotyczących farmaceutów realizowanych przez instytucje rządowe na platformie biznes.gov.pl
w ramach Zaplecza Elektronicznego Punktu
Kontaktowego.

3. W 2018 r. Komisja zajmowała się szeregiem
aktywności związanych ze współpracą z CSIOZ
oraz Ministerstwem Zdrowia w zakresie wdrażanie
elementów e-Zdrowia: e-recepta, e-zapotrzebowanie, ZSMOPL oraz wdrożenia dyrektywy fałszywkowej.
Członkowie Komisji brali udział w spotkaniach
zespołów roboczych:
1. Rada ds. Interoperacyjności działająca przy
CSIOZ – cykliczne, miesięczne spotkania,
2. Zespołu ds. kodeksu RODO – cykliczne spotkania,
3. Zespół ds. ZSMOPL przy Ministrze Zdrowia,
4. Zespół ds. EDM przy Ministrze Zdrowia:
wieloetapowe spotkania warsztatowe.
Członkowie Komisji zaangażowali się w program
szkoleń dla farmaceutów, pod patronatem NIA oraz
CSIOZ, w zakresie wdrażania e-recepty w aptekach
oraz realizacji recept papierowych i elektronicznych
po 1 stycznia 2019 r. Do końca 2018 przeszkolono
w tym temacie około 10000 farmaceutów.
www.nia.org.pl

Komisja zajmowała się również sprawami bieżącymi w zakresie informatyzacji w Naczelnej Izbie
Aptekarskiej. Dokonano migracji strony NIA na domenę nazwa.pl oraz zintegrowano pozostałe narzędzia komunikacji w obszarze social media.
4. W 2019 r. Komisja zajmowała się w dalszym ciągu szeregiem aktywności związanych ze
współpracą z CSIOZ oraz Ministerstwem Zdrowia
w zakresie wdrażanie elementów e-Zdrowia: e-recepta, e-zapotrzebowanie, ZSMOPL oraz wdrożenia dyrektywy fałszywkowej.
Członkowie Komisji brali udział w spotkaniach
zespołów roboczych:
1. Rada ds. Interoperacyjności działająca przy
CSIOZ – cykliczne, miesięczne spotkania
2. Zespołu ds. kodeksu RODO – cykliczne spotkania
3. Zespół ds. ZSMOPL przy Ministrze Zdrowia
4. Zespół ds. EDM przy Ministrze Zdrowia:
wieloetapowe spotkania warsztatowe
5. Zespół ds. Debiurokratyzacji w obszarze
zdrowia przy Ministrze Zdrowia
Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie apteki i punkty
apteczne zostały podłączone do Systemu Informacji Medycznej, a co za tym idzie, zgłosiły gotowość
do realizacji recept elektronicznych. Bieżący rok
przebiega w bardzo intensywnym toku wdrażania
e-recepty oraz niwelowania skutków błędów pojawiających się na receptach elektronicznych, wynikających z niepoprawnego funkcjonowania programów gabinetowych, w których wystawiane są te
recepty.
Członkowie Komisji z dużym zaangażowaniem
biorą udział w procesie zmian legislacyjnych dostosowujących funkcjonowanie obiegu recept elektronicznych do wymogów rynku oraz software aptek
i gabinetów lekarskich, aby przygotować środowisko aptekarskie na wejście e-recepty w całym systemie obrotu produktem leczniczym.
Poza tym Komisja zajmowała się bieżącymi problemami w zakresie informatyzacji w Naczelnej
Izbie Aptekarskiej.
Opracował:
mgr farm Marian Witkowski
Przewodniczący Komisji
ds. Informatyzacji NRA
107

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI
DS. SZKOLEŃ I EDUKACJI - VII KADENCJA NRA
Od ukonstytuowania, komisja szkoleń i edukacji obradowała parokrotnie. W tym czasie Komisja
opracowała uwagi do:

pienia na konferencji. Dodatkowo, komisja wspierała projekt staży dla farmaceutów w hiszpańskich
szpitalach.

• załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 2016 r. w sprawie ciągłych
szkoleń farmaceutów posiadających prawo
wykonywania zawodu,
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 2016 r. w sprawie ciągłych szkoleń
farmaceutów,
• projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Członkowie komisji uczestniczyli w kursach
i szkoleniach dla farmaceutów. Ze względu na brak
uaktualnień spisu dostępnych szkoleń na twarde
punkty w CMKP, zostały przesłane propozycje
trzech kolejnych szkoleń do uaktualnienia. Przeprowadzono również spotkanie mające na celu
ujednolicenie sposobu przyznawania punktów
twardych i miękkich na szkoleniach organizowaPonadto została opracowana ankieta dla farma- nych przez jednostki akredytowane na terenie inceutów dotycząca procesu szkoleń podyplomo- nych izb okręgowych.
wych. Ankieta została zamieszczona na stronach
dr n. farm. Paweł Chrzan
OIA i NIA. Wyniki ankiety zostały przedstawione
na jednym z posiedzeń NRA i jako część wystąKoordynator Komisji ds. Szkoleń i Edukacji

SPRAWOZDANIE KOMISJI
DS. MŁODZIEŻY FARMACEUTYCZNEJ
ZA OKRES VII KADENCJI NRA
Działalność Komisji w roku 2016 r.
05 lutego 2016 r. Warszawa - powołanie Komisji ds. Młodej Farmacji w składzie:
Koordynator:
		 mgr farm. Paweł Martyniuk
Członkowie:
		 mgr farm. Marcin Bochniarz
		 mgr farm. Katarzyna Kandziora-Kuna
		 mgr farm. Marcin Repelewicz
		 mgr farm. Łukasz Waligórski
		 mgr farm. Piotr Seniuk
29 lutego 2016 r. Warszawa - spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Głównego Młodej Farmacji
Ernestem Szubertem i Wiceprzewodniczącym
ds. zewnętrznych Tomaszem Nawrockim w celu
omówienia obszarów współpracy MF i NIA.
27-29 maja 2016 r. Warszawa - obecność
przedstawiciela NRA Pawła Martyniuka na III
Ogólnopolskim Konkursie Umiejętności Klinicznych połączonym z konferencją Młodej Farmacji
108

„Pacjent geriatryczny priorytetem jutra” i II Konkursem Receptury Aptecznej. Ufundowanie zwycięzcom nagród przez Naczelną Izbę Aptekarską
oraz objęcie patronatem honorowym ww. wydarzenia.
Maj 2016 r. - powstanie Polskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji, największej i niezależnej farmaceutycznej organizacji studenckiej
w Polsce.
29 września - 01 października 2016 r. Łódź obecność Prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej Rutkowskiej oraz przedstawiciela NRA Pawła
Martyniuka na IX Kongresie Młodej Farmacji
połączonym z Ogólnopolskim Konkursem Prac
Naukowych. Zasiadanie w komisji oceniającej
prace. Ufundowanie nagród przez Naczelną
Izbę Aptekarską oraz objęcie patronatem ww.
wydarzenia.
27 października 2016 r. Lublin - przeprowadzenie wykładu z cyklu „Przyszłość farmaceuty”
www.nia.org.pl

pt. „Kariera farmaceuty w świetle zmieniających
się realiów” dla studentów farmacji przez Pawła
Martyniuka na zaproszenie Lubelskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji 13 grudnia 2016
r. - zmiana nazwy Komisji ds. Młodej Farmacji
na wniosek koordynatora Pawła Martyniuka.
Uchwałą NRA nr 7/32/2016 z dnia 13 grudnia
2016r. Komisja ds. Młodej Farmacji zmienia nazwę na Komisję ds. młodzieży farmaceutycznej
z uwagi na chęć współpracy ze studentami farmacji
oraz młodymi magistrami farmacji niezależnie od
nazwy organizacji, w której są zrzeszeni.
Działalność Komisji w roku 2017 r.
11 marca 2017 r. Kraków - obecność przedstawiciela NRA Pawła Martyniuka na konferencji Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji
„Zaburzenia odżywiania wyzwaniem współczesnej farmakoterapii”. połączonej z Ogólnopolskim
Konkursem Opieki Farmaceutycznej. Wręczenie
zwycięzcom nagród ufundowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską. Objęcie patronatem przez NIA
w/w wydarzenia.
23 marca 2017 r. Warszawa - obecność przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji i przedstawicieli młodych farmaceutów na
posiedzeniu komisji ds. deregulacji.
13 maja 2017 r. Gdańsk - obecność przedstawiciela NRA Pawła Martyniuka na konferencji
Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji „Cukrzyca wielozadaniowe wyzwanie dla farmaceuty
XXI w.” połączonej z Ogólnopolskim Konkursem
Umiejętności Klinicznych i Ogólnopolskim Konkursem Receptury Aptecznej. Wręczenie zwycięzcom nagród ufundowanych przez Naczelną Izbę
Aptekarską. Objęcie patronatem przez NIA ww.
wydarzenia.
07 - 08 października 2017 r. Lublin – obecność przedstawiciela NRA Pawła Martyniuka
na I Kongresie Polskiego Towarzystwa Studentów
Farmacji połączonego z Ogólnopolskim Konkursem Prac Naukowych. Zasiadanie w komisji oceniającej prace. Objęcie patronatem przez NIA ww.
wydarzenia.
09 grudnia 2017 r. Gdańsk - obecność przedstawiciela NRA Pawła Martyniuka na konferencji
„Pacjent pediatryczny - priorytet we współpracy
lekarza i farmaceuty” połączonej z II Wigilią Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Odczytanie życzeń od Prezes NRA.
www.nia.org.pl

Działalność Komisji w roku 2018 r.
09 - 11 marca 2018 r. Warszawa - obecność
przedstawiciela NRA Pawła Martyniuka na konferencji Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji „Schorzenia układu oddechowego wyzwaniem
współczesnej farmakoterapii” połączonej z Ogólnopolskim Konkursem Opieki Farmaceutycznej.
Zasiadanie w komisji oceniającej prace. Ufundowanie zwycięzcom nagród przez Naczelną Izbę
Aptekarską oraz objęcie patronatem ww. wydarzenia.
19 maja 2018 r. Bydgoszcz - obecność przedstawiciela NRA Małgorzaty Pietrzak na konferencji
„Opieka nad pacjentem onkologicznym - wyzwanie dla lekarza i farmaceuty” Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji połączonej z Interdyscyplinarnym Konkursem Umiejętności Klinicznych
i Ogólnopolskim Konkursem Receptury Aptecznej. Ufundowanie nagród przez Naczelną Izbę Aptekarską oraz objęcie patronatem ww. wydarzenia.
26 maja 2018 r. - obecność przedstawiciela
NRA Pawła Martyniuka na konferencji „Farmacja
z Paragrafem” zorganizowanej przez PTSF Gdańsk
i ELSA Gdańsk.
28 maja 2018 r. Kraków - przeprowadzenie
wykładu „ Rola i zadania samorządu aptekarskiego
we współczesnej farmacji” przez przedstawiciela
NRA Pawła Martyniuka w ramach cyklu wykładów „Przyszłość Farmaceuty” organizowanych
przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji.
19 września 2018 r. Kraków - obecność
przedstawiciela NRA Marka Tomkowa na II Kongresie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji połączonego z Ogólnopolskim Konkursem Prac
Naukowych. Ufundowanie nagród przez Naczelną
Izbę Aptekarską oraz objęcie patronatem ww. wydarzenia.
17 listopada 2018 r. - objęcie patronatem ogólnopolskiej akcji „Skonsultuj z Farmaceutą” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Studentów
Farmacji. Wsparcie akcji przez Okręgowe Izby
Aptekarskie.
23-25 listopada 2018 r. Sosnowiec - obecność
przedstawiciela NRA Pawła Martyniuka na konferencji „Wyzwania w codziennej pracy farmaceuty” połączonej z III Wigilią Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji oraz sesją plakatową.
Przewodniczenie komisji oceniającej prace. Odczytanie życzeń od Prezes NRA.
29-31 marca 2019r. Lublin - obecność przed109

stawiciela NRA Pawła Martyniuka na konferencji
Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji „ Gastroenterologia w praktyce zawodowej farmaceuty” połączonej z III Ogólnopolskim Konkursem
Opieki Farmaceutycznej i III Ogólnopolskim Konkursem Receptury Aptecznej.
Zasiadanie w komisji III OKRA. Ufundowanie
zwycięzcom nagród przez Naczelną Izbę Aptekarską oraz objęcie patronatem honorowym ww. wydarzenia.
19 - 22 września 2019 r. Poznań - obecność
przedstawiciela NRA Pawła Martyniuka na III
Kongresie Polskiego Towarzystwa Studentów
Farmacji połączonego z Ogólnopolskim Konkur-

sem Prac Naukowych i konferencją „Wszystko,
co chcecie wiedzieć od farmaceuty, ale boicie się
zapytać - problemy seksuologiczne w praktyce aptecznej”. Zasiadanie w komisji oceniającej prace
oraz przeprowadzenie warsztatu pt. „Praca z ciałem w tematyce psychoseksuologicznej”. Ufundowanie nagród przez Naczelną Izbę Aptekarską oraz
objęcie patronatem honorowym ww. wydarzenia.
mgr farm. Paweł Martyniuk
Koordynator Komisji ds. Młodzieży
Farmaceutycznej

SPRAWOZDANIE KOMISJI
DS. FARMACJI SZPITALNEJ
ZA OKRES 2016-2019
Uchwałą NRA Nr VII/7/2016 z dnia 5 lutego Pacjenci. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przed2016 r. została powołana Komisja ds. farmacji stawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Fiszpitalnej. Przedmiotowa Komisja liczy 10 osób.
nansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
Rzecznik Praw Pacjenta oraz organizacje zawodoW VII Kadencji NRA odbyło się siedem posie- we i samorządowe wszystkich zawodów medyczdzeń Komisji. W jednym z pierwszych posiedzeń nych. W ramach podjętej współpracy opracowano
Komisji, oprócz członków Komisji, uczestniczyli szereg wystąpień, propozycji legislacyjnych, któPrzewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych Okrę- rych celem jest m.in. realizacja wniosków progragowych Izb Aptekarskich (zaproszono przewodni- mowych uchwalonych na VII KZA.
czących ze wszystkich Okręgowych Izb Aptekarskich).
Wnioski zjazdowe:
Komisja aktywnie współpracowała z towarzystwami naukowymi, w szczególności Polskim
Towarzystwem Farmaceutycznym (Sekcja Prawa Farmaceutycznego, Sekcja Farmacji Onkologicznej, Sekcja Farmacji Szpitalnej). Komisja ds.
Aptek Szpitalnych współpracowała m.in. z: Ministerialnym Zespołem ds. Ustawy o Zawodzie
Farmaceuty, Ministerialnym Zespołem ds. Opieki
Farmaceutycznej, Komisją Farmakopei Polskiej
oraz z organizacjami pozarządowymi m.in. organizacjami pacjentów. Efektem tej współpracy było
aktywne uczestnictwo w konferencji organizowanej w dniu 15 grudnia 2017 r. przez Fundację My
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1. Działania mające na celu rewaloryzację
wynagrodzeń oraz określenie płacy minimalnej dla
farmaceutów szpitalnych.
Działania Komisji w sprawie wynagrodzeń skupiły się wokół projektu ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W ramach
procesu konsultacji społecznych, Komisja skierowała liczne uwagi oraz przedstawiła propozycje do
tabeli wynagrodzeń.
www.nia.org.pl

2. Działania zmierzające do ustalenia norm
Komisja przygotowała propozycje zmian
zatrudnienia farmaceutów zatrudnionych w aptece w ustawie - Prawo farmaceutyczne, których celem
szpitalnej; norma nie mniejsza niż 1 etat na 100 łó- jest wprowadzenie wymogu posiadania rękojmi
żek szpitalnych.
należytego prowadzenia apteki szpitalnej i działu
farmacji szpitalnej. Propozycje te znalazły się rówPodczas spotkań Komisji wypracowano propo- nież w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty.
zycje zmian przepisów prawnych, mających na
celu zabezpieczenie szpitali w zakresie świadczoRealizacja pozostałych wniosków:
nych usług farmaceutycznych. Proponowane zmiany dotyczyły m.in. ustawy - Prawo farmaceutycz• opracowanie normy, zgodnie z którą farmane, ustawy o zawodzie farmaceuty, rozporządzenia
ceuta szpitalny, w celu świadczenia opieki
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantofarmaceutycznej, jest uprawniony do wgląwanych z zakresu leczenia szpitalnego.
du do dokumentacji medycznej pacjentów
hospitalizowanych.
3. Działania mające na celu uwzględnienie
Zawód farmaceuty jest zawodem medyczzakresu zadań aptek szpitalnych w umowach na
nym, a zatem na mocy aktualnego brzmieudzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierania art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
nych z NFZ.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PaW ramach realizacji tego wniosku, Komisja
cjenta, farmaceuta jest uprawniony do przewielokrotnie zgłaszała uwagi do projektów zmian
twarzania danych zawartych w dokumentaw prawie, których celem było ujęcie i zwiększecji medycznej,
nie wyceny punktowej faktu zorganizowania ap• opracowanie normy dotyczącej organizacji
teki szpitalnej przez podmiot leczniczy. Zgłaszane
pomieszczeń pracowni leków cytotoksyczuwagi dotyczyły:
nych oraz pracowni żywieniowej. Członkowie Komisji wypracowali założenia do
projektów rozporządzeń wykonawczych do
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
planowanej nowelizacji ustawy - Prawo farw sprawie określenia szczegółowych krytemaceutyczne,
riów wyboru ofert w postępowaniu w spra• normy upoważniającej ministra właściwewie zawarcia umów o udzielanie świadczeń
go do spraw zdrowia do określenia, w droopieki zdrowotnej - konieczność punktowadze rozporządzenia, szczegółowego wykania apteki szpitalnej,
zu wyrobów medycznych prowadzonych
przez aptekę szpitalną.
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
W trakcie prac Komisji ustalono, iż właściwą
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego - w zakresie konieczno- drogą będzie zmiana art. 86 ustawy - Prawo farści posiadania przez szpital apteki szpitalnej maceutyczne, której celem będzie doprecyzowanie
zorganizowanej zgodnie z wymogami pra- asortymentu wyrobów medycznych prowadzonego
wa farmaceutycznego (przygotowywanie przez apteki szpitalne. W efekcie prac zaproponowano następujący asortyment wyrobów medyczleków cytotoksycznych),
nych:
- materiały opatrunkowe,
• projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
- jednorazowe jałowe i niejałowe wyroby
w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów
medyczne do implantacji wraz z jednorazozatrudnionych w aptekach i hurtowniach
wym jałowym i niejałowym oprzyrządowafarmaceutycznych.
niem do ich implantacji,
- jednorazowe jałowe wyroby medyczne do
4. Działania mające na celu taką nowelizację
przygotowania i podawania leków, preparaPrawa Farmaceutycznego, która wprowadziłaby
tów krwiopochodnych oraz płynów dializajednoznaczny obowiązek stwierdzenia rękojmi nacyjnych.
leżytego prowadzenia apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej.
www.nia.org.pl
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Ponadto, członkowie Komisji:
a) opracowali i zgłosili propozycję zmian do
projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu
pracy wymaganego od osób zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych publicznej
służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych
jednostek - konieczność uwzględnienia farmaceuty,
b) kierowali pisma do Ministra Zdrowia
w sprawie możliwości rozliczania z NFZ
nadmiarów leków cytotoksycznych,
c) kierowali do Ministra Zdrowia pisma
w sprawie strat szpitali w związku z powstawaniem pozostałości leków cytotoksycznych, których dalsze wykorzystanie
jest niemożliwe,
d) opracowali projekt opieki farmaceutycznej
dla aptek szpitalnych i przekazali go przewodniczącemu ministerialnego Zespołu ds.
Opieki Farmaceutycznej,
e) opracowali założenia wymagań dla kierowników aptek szpitalnych w zakresie posiadania tytułu specjalisty - postulat zgłoszony do Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wyższego MZ,
f) współpracowali z Europejskim Stowarzyszeniem Farmaceutów Szpitalnych (EAHP),
m.in. w zakresie projektu uznawania kwalifikacji zawodowych specjalistów farmacji
szpitalnej (CTF) oraz szerzenia Deklaracji
Farmacji Szpitalnej. W wyniku aktywnej
współpracy prezydent EAHP wystosowała
list adresowany do MZ, GIF, NIA w którym
zwraca uwagę na podstawowe cele apteki szpitalnej. W roku bieżącym prezydent
EAHP wystosował do MZ list poparcia
w sprawie dalszego procedowania projektu
ustawy o zawodzie farmaceuty,
g) Kierowali pisma i uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami MZ i Głównym
Inspektorem Farmaceutycznym w sprawie
braku dostępności leków oraz problemów
związanych z tłumaczeniem ulotek i rozliczaniem leków sprowadzanych z zagranicy
w trybie interwencyjnym,
h) Uczestniczyli w posiedzeniach sejmowej
Komisji Zdrowia,
i) Zgłaszali uwagi do projektów aktów praw112

nych przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia,
j) Uczestnicząc w konferencjach, sympozjach
i szkoleniach kierowanych do farmaceutów
szpitalnych informowali o postępie prac
nad projektami ważnymi dla środowiska
farmacji szpitalnej,
k) Uczestniczyli w pracach Zespołu Ministra Zdrowia ds. systemowych rozwiązań
w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.
Przygotowano dokument z szeregiem propozycji rozwiązań dających oszczędności
dla systemu ochrony zdrowia, opracowany
w formie rekomendacji,
l) Wystosowali list otwarty do Premiera RP
w kwestii zwiększenia nakładów na wyposażenie aptek, norm zatrudnienia oraz sfinansowania specjalizacji dla farmaceutów.

mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka
Przewodnicząca Komisji
ds. Farmacji Szpitalnej

www.nia.org.pl

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI
DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA OKRES VII KADENCJI NRA
Skład komisji :
- mgr farm. Małgorzata Lelito;
- mgr farm. Roman Grzechnik;
- mgr farm. Wiktor Napióra;
- mgr farm. Jakub Płaczek;
- mgr farm. Wojciech Szkopański;
- mgr farm. Piotr Zając.
Członkowie Komisji aktywnie włączali się
w organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych
o zasięgu ogólnopolskim. Co roku na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej był publikowany kalendarz imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Okręgowe Izby Aptekarskie.
W trakcie VII Kadencji NRA były organizowane
następujące imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim:
• Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Halowej,
• Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu,
• Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy,
• Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB,
• Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Pływaniu,
• Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie
Alpejskim,
• Ogólnopolski Bieg „Recepta na Zdrowie”,
• Ogólnopolskie Mistrzostwa Studentów
i Absolwentów Wydziałów Farmaceutycznych w Piłce Siatkowej.

www.nia.org.pl

W 2018 r. Komisja wdrożyła projekt „Liga Mistrzów”, którego celem było wyłonienie najbardziej usportowionej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Po podliczeniu punktów zdobywanych podczas
imprez ogólnopolskich przez poszczególne Izby,
wyłoniono zwycięzcę. Na ostatnim posiedzeniu
NRA w 2018 r. został wręczony puchar zwycięskiej OIA.
W trakcie VII kadencji NRA obchodziliśmy 25
rocznicę reaktywacji samorządu aptekarskiego.
Przygotowanie i organizacja centralnych uroczystości stanowiły ważny i odpowiedzialny punkt
prac członków naszej Komisji.
			
mgr farm. Małgorzata Lelito
Koordynator Komisji
ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO
W VII KADENCJI
Naczelny Sąd Aptekarski to jeden z organów
działający w strukturach Naczelnej Izby Aptekarskiej. Organ ten tak jak i pozostałe organy NIA
służy realizacji podstawowych celów samorządu
zawodowego tj. sprawowaniu pieczy i nadzoru nad
wykonywaniem tego zawodu.
Sądy dyscyplinarne stanowią wewnętrzny wymiar korporacyjnej sprawiedliwości.
Odpowiedzialność dyscyplinarna związana jest
z postępowaniem sprzecznym z zasadami deontologii zawodowej, powagą i godnością zawodu farmaceuty oraz czynami godzącymi w prestiż tego
zawodu albo uchybiającymi obowiązkom zawodowym. Funkcją postępowania dyscyplinarnego nie
jest postępowanie typowo prawne, a raczej ocena
zgodności z pewnymi normami moralnymi.
W postępowaniach dyscyplinarnych równie
ważną rolę odgrywa przyzwoitość, jak i fachowość.
Odpowiedzialność zawodowa to typ dyscyplinarnej odpowiedzialności korporacyjnej, mający
miejsce tam, gdzie dana grupa zawodowa skupia
się w usankcjonowaną prawnie strukturę samorządową. Ten rodzaj odpowiedzialności nie ma
charakteru uniwersalnego, gdyż odnosi się jedynie do członków przynależących do tej struktury
i nie skutkuje poza nią „na zewnątrz”. Generalną
przedmiotową podstawą ponoszenia tej odpowiedzialności jest naruszenie przez członka korporacji
zasad etyki i deontologii zawodowej, oraz szczegółowych, ustawowych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu. Jednak podstawową cechą
tego rodzaju odpowiedzialności jest brak precyzyjnie i jednostkowo skodyfikowanego katalogu
przewinień zawodowo - korporacyjnych, na kształt
chociażby katalogu przestępstw zawartego w kodeksie karnym i dlatego sfera ta pozostaje elastyczna i indywidualnie oceniana. Odpowiedzialność
zawodowa ma wymiar „wewnątrzkorporacyjny”
i jako taka ma charakter „wewnętrzny” w tym sensie, że zapadające w jej ramach rozstrzygnięcia nie
rodzą uniwersalnych skutków prawnych w szczególności dla osób i podmiotów spoza samorządu
aptekarzy, niemniej, co należy podkreślić, nie może
ona funkcjonować w całkowitym wyizolowaniu
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i oderwaniu od całokształtu ogólnego, powszechnego systemu porządku prawnego obowiązującego
w naszym kraju.
Naczelny Sąd Aptekarski (NSA) jako niezależny
i samodzielny organ Naczelnej Izby Aptekarskiej
w systemie jurysdykcji korporacyjnej jest w pierwszej kolejności organem drugoinstancyjnym, powołanym do rozpoznawania apelacji od orzeczeń
okręgowych sądów aptekarskich. Istotą postępowania drugoinstancyjnego jest m.in. możliwość
dokonania odmiennej oceny, a co za tym idzie
możliwość uchylenia bądź zmiany decyzji sądu
I instancji przez Sąd Apelacyjny. Ponadto Sąd Naczelny orzeka jako pierwsza instancja w sprawach,
które dotyczą członków samorządu aptekarskiego
wymienionych w art. 50 ust. 3 ustawy o izbach aptekarskich. W innym składzie rozpoznaje ewentualne odwołania od tych orzeczeń.
Poza rozpatrywaniem odwołań, Naczelny Sąd
Aptekarski rozpoznaje również zażalenia na postanowienia wydawane przez sąd I instancji we
wszystkich tych przypadkach gdy obowiązujące
przepisy dają prawo do wniesienia takiego zażalenia.
Następnym rodzajem spraw pozostających
w kręgu ustawowych obowiązków NSA jest rozpatrywanie zażaleń na postanowienia Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
a ponadto wyznaczanie w miarę uzasadnionej
potrzeby, innego właściwego okręgowego sądu
aptekarskiego do rozpoznawania sprawy. Kolejną
grupą spraw, które wymagają rozstrzygnięć Sądu
Naczelnego są wnioski wnoszone przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej o przedłużenie
terminów postępowań wyjaśniających oraz szereg
innych okoliczności wynikających z przepisów
kodeksu postępowania karnego, zastosowanych
odpowiednio do odpowiedzialności zawodowej
farmaceutów. Naczelny Sąd Aptekarski zobowiązany jest również do sprawowania merytorycznego nadzoru nad organizacją i pracą okręgowych
sądów aptekarskich oraz uchwalania regulaminów
swojego działania i działania okręgowych sądów
aptekarskich.
Podstawę prawną działalności Naczelnego Sądu
www.nia.org.pl

Aptekarskiego stanowi ustawa o izbach aptekarskich (rozdz. 5) oraz wydane w oparciu o nią rozporządzenie wykonawcze Ministra Zdrowia z dnia
31 marca 2003 roku w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów. W zakresie przebiegu
orzekania Sąd Naczelny swoje procedowanie opiera na przywołanych przepisach prawnych, a w zakresie przez te akty nieuregulowanym, w oparciu
o enumeratywnie wskazane w ustawie o izbach
aptekarskich przepisy ustawy kodeksu postępowania karnego zastosowane odpowiednio do odpowiedzialności zawodowej aptekarzy. Na szczególne podkreślenie w tym miejscu zasługuje fakt,
że w zakresie orzekania sędziowie działają pod
ochroną przepisu art. 7 kpk, tj. swobodnie oceniają
dowody, kierując się jedynie zasadami prawidłowego rozumowania oraz wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego. Można domniemywać, że
właśnie z tej reguły ustawodawca wywiódł przepis
zamieszczony w ustawie o izbach aptekarskich, że
sędzią sądu aptekarskiego może zostać wybrany
farmaceuta, który posiada co najmniej siedmioletni
staż pracy w zawodzie aptekarza. Pewien balast doświadczenia zawodowego i życiowego ma bowiem
w pracy orzeczniczej sędziego sądu aptekarskiego ważne znaczenie. Powyższe uwarunkowania
stanowią również o pełnej samodzielności sądów
aptekarskich i ich niezależności od pozostałych organów samorządu aptekarskiego, co powinni brać
pod uwagę zarówno sędziowie, jak i członkowie
innych organów naszej korporacji.
W dniu swojego wyboru, jeszcze w czasie trwania Krajowego Zjazdu, Sąd Naczelny odbył pierwsze plenarne posiedzenie, na którym wybrał przewodniczącą NSA - mgr. Annę Włodarczyk (OIA
Kraków) oraz zastępcę przewodniczącej - mgr.
Annę Matan (OIA Warszawa).
Przypomnieć należy, że funkcje przewodniczącego NSA i jego zastępcy mają głównie charakter
„administracyjny”, sprowadzający się do zarządzania pracą tego organu, pilnowania harmonogramu
prac Sądu Naczelnego i podejmowania niezbędnych bieżących decyzji.
W zakresie orzekania osoby funkcyjne posiadają taki sam zakres kompetencji jak pozostali
sędziowie NSA. Orzeczenie zapada po naradzie
i głosowaniu w sprawie winy, a następnie kary,
większością głosów składu orzekającego, przy
czym głos każdego z sędziów jest równy. Sędzia
przegłosowany, a fundamentalnie niezgadzający
się z zapadłą decyzją pozostałych członków składu
www.nia.org.pl

orzekającego, ma prawo zgłoszenia do orzeczenia
tzw. zdania odrębnego (votum separatum), które
ma następnie obowiązek pisemnie uzasadnić i złożyć do akt sprawy oraz podać swoją tożsamość do
wiadomości stron, bądź zastrzec jej ujawnianie.
W okresie sprawozdawczym do Naczelnego
Sądu Aptekarskiego skierowanych zostało 129
spraw (2016 rok - 34, 2017 rok - 38, 2018 rok - 26,
2019 rok – 31), które zostały rozpoznane i w których postępowanie przed NSA zostało zakończone
względnie w których wydano prawomocne postanowienie.
Nadmienić należy, że w poprzedniej VI kadencji
rozpoznano 96 spraw.
Sąd odbył w okresie VII kadencji 26 posiedzenia
jawne oraz 30 posiedzeń niejawnych. W podziale
na rodzaj i ilość wydanych prawomocnych orzeczeń i postanowień rozpoznawane sprawy można
zakwalifikować do następujących kategorii rozstrzygnięć:
- utrzymanie zaskarżonego orzeczenia OSA
w mocy – 28
- uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania OSA – 25
- zmiana orzeczenia i uniewinnienie ukaranego od zarzucanego mu przewinienia – 5
- zmiana orzeczenia i wymierzenie kary
mniej represyjnej niż orzeczona przez OSA
–4
- rozpoznanie sprawy w I instancji – 4
- postanowienie o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez
OROZ – 41
- postanowienie o nie uwzględnieniu wniosku o przyznanie obrońcy z urzędu - 1
- postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia NSA - 1
- postanowienie o uchyleniu orzeczenia OSA
i umorzeniu postępowania - 1
- postanowienie o odrzuceniu wniosku o wyłączenie całego składu OSA - 1
- postanowienie o wyznaczeniu innego okręgowego sądu do rozpoznania sprawy - 7
- postanowienie o pozostawieniu zażalenia
bez rozpoznania - 4
- postanowienie o zwrocie akt sprawy w celu
uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego
orzeczenia OSA - 1
- postanowienie o zwrocie akt sprawy OROZ
w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego - 1
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- postanowienie o uznaniu zażalenia za niezasadne – 2
- postanowienie o utrzymaniu w mocy zaskarżonego zarządzenia OSA – 1
- postanowienie o odrzuceniu wniosku dot.
zmiany terminu rozprawy odwoławczej - 1
- postanowienie o odmowie przekazania
sprawy do innego OSA – 1.
Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania druku (dnia 2 grudnia 2019 roku) w Biuletynie
Naczelnej Rady Aptekarskiej, oczekiwały do rozpoznania przed Naczelnym Sądem Aptekarskim 2
sprawy.
Rodzaje przewinień zawodowych, które najczęściej występowały w składanych do Naczelnego Sądu Aptekarskiego odwołaniach od orzeczeń
okręgowych sądów aptekarskich, stanowiły delikty
dyscyplinarne polegające na:
- szeroko pojętych niedopełnieniach obowiązków przez osoby sprawujące funkcję
kierownika apteki, w tym zła organizacja pracy, pobieżna, niesystematyczna lub
przesunięta w czasie retaksacja recept, bądź
wręcz zaniechanie wykonywania tej czynności, dopuszczanie do czynności apteki
bez obecności w niej uprawnionego farmaceuty, brak należytego nadzoru nad technikami farmaceutycznymi, szczególnie nieposiadającymi jeszcze swoich uprawnień
(stażystami);
- nieprawidłowym przekazywaniu obowiązków kierownika apteki na czas swojej nieobecności;
- błędnych realizacjach recept w zakresie
rodzaju wydanego specyfiku skutkujących
udokumentowaną szkodą dla zdrowia i życia pacjenta np. wydanie kropli do oczu Briglau PPH zamiast kropli do oczu Biodacyna;
- nieprzestrzeganiu zakazu reklamowania apteki po dniu 1 stycznia 2012 roku (naruszenie art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne);
- masowej, nieuzasadnionej potrzebami terapeutycznymi sprzedaży leków zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę lub
inne substancje psychoaktywne;
- sprzedaży leków kategorii dostępności „Rp”
bez wymaganej recepty lekarskiej, szczególnie z grupy antybiotyków oraz środków
psychotropowych i anabolików;
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- sprzedaży leków i materiałów medycznych
oraz środków specjalnego przeznaczenia
żywieniowego nieuprawnionym odbiorcom, w tzw. odwróconym łańcuchu dystrybucji (dostaw) w znacznych ilościach
i w dużym horyzoncie czasowym, często
pozostająca w związku z zamiarem ukrycia
tego procederu (prowadzenie tzw. „podwójnej księgowości” w aptece);
- przewinieniach pozostających równocześnie przestępstwem (np. z art. 286 § 1 kk
- oszustwo na szkodę NFZ - wyłudzenie
nienależnej refundacji na znaczne sumy).
Powyższe zestawienie na charakter bardzo ogólny i nie może w pełni odzwierciedlić różnorodności przewinień, którymi zajmował się Naczelny
Sąd Aptekarski. Należy zważyć, że każda sprawa
ma swój indywidualny wymiar, uwarunkowany
konkretnymi stanami faktycznymi. Stąd być może,
wgłębiając się w szczegóły, należałoby dojść do
wniosku, że w pozornie tożsamych sprawach zapadały różne jakościowo orzeczenia. Stan ten wynika jednak z faktu, że Sąd Naczelny, jak zresztą
każdy sąd, przy rozpoznaniu apelacji kierował się
zgromadzonymi dowodami w sprawie, z taką samą
wnikliwością zajmując się tymi, które obciążały
obwinionych, jak i tymi, które świadczyły na Ich
korzyść, a dowody te są w każdym przypadku indywidualne. Nadto ewentualna, pozorna rozbieżność w orzeczeniach dobrze świadczy o niezawisłości składów orzekających.
U podstaw występujących przewinień zawodowych upatrywać należy w pierwszej kolejności, stale pogarszającą się kondycję ekonomiczną
znacznej części aptek, zwłaszcza tych stanowiących jedyne źródło dochodu indywidualnego aptekarza. W ślad za tym zjawiskiem idą wymuszone,
nie do końca przemyślane działania, polegające
na uszczuplaniu personelu aptek, przy równoczesnym obniżeniu jego kompetencji (wzrost liczby
zatrudnianych, często niedoświadczonych z krótkim stażem pracy, techników farmaceutycznych
w miejsce magistrów farmacji). Przepracowanie
oraz częste, znaczne przekraczanie racjonalnego
dobowego czasu pracy, zwłaszcza przez aptekarzy - właścicieli aptek. Nadto, często właściciele
zadłużonych aptek usiłowali szukać naprawy tego
stanu faktycznego na drodze działań niezgodnych
z prawem i obowiązującymi przepisami. Niepokojącym zjawiskiem o tendencji nasilającej się,
jest dopuszczanie do funkcjonowania aptek bez
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obecności w godzinach ich czynności, uprawnionego farmaceuty, godzenie się i tolerowanie na
ekspediowanie przez techników farmaceutycznych
leków psychotropowych i bardzo silnie działających, jak również nieprawidłowe przekazywanie
zastępstwa kierownika apteki na czas jego nieobecności. Kierownicy aptek niepozostający ich
właścicielami, często zupełnie biernie przyglądali
się i nie usiłowali przeciwstawiać się działaniom
podmiotów właścicielskich, które pozostawały
w sprzeczności z przepisem art. 94a ustawy prawo
farmaceutyczne (reklama apteki). W pojedynczych
przypadkach, niestety czynnie brali udział w tym
nagannym procederze, co nie mogło nie spotykać się ze stosowną, stanowczą reakcją organów
samorządu zajmujących się odpowiedzialnością
zawodową. Należy również wspomnieć, że część
przewinień zawodowych popełniona została z pełną premedytacją, gdzie apteka stała się miejscem
wręcz przestępczej działalności. Były to co prawda
przypadki marginalne na tle ogólnej liczby spraw,
niemniej nie sposób o nich nie wspomnieć z uwagi
na to, że zasługują na szczególne napiętnowanie.
W tych drastycznych, nie przynoszących chluby
zawodowi przypadkach, orzeczona kara mogło być
w zasadzie tylko jedno - zawieszenie prawa wykonywania zawodu.
Wzrost ilości wpływających apelacji i innych
spraw wymagających decyzji Sądu Naczelnego
z jednej strony spowodowana była niewątpliwie
i coraz większym zainteresowaniem środowiska
adwokackiego tematami, ogólnie ujmując odpowiedzialności zawodowej dotyczącej zawodów
medycznych oraz coraz wyższą świadomością
w środowisku aptekarskim, przysługujących mu
indywidualnych praw procesowych. Czynniki te
rzutowały zapewne na częstsze decyzje ukaranych
o wnoszeniu odwołań od orzeczeń sądów okręgowych. Wnoszone apelacje w niemałej ilości spraw
opierały się na zasadnych zarzutach naruszenia
prawa procesowego oraz błędach w ustaleniach
faktycznych i naruszeniach prawa materialnego,
co we wskazanych sytuacjach powodowało, że Sąd
Naczelny zmuszony był do uchylania zaskarżonych orzeczeń i przekazywania spraw do ponownego rozpoznania przed sądami okręgowymi.
Ubogi katalog kar możliwych do orzeczenia
w postępowaniu przed sądem aptekarskim, istotnie utrudniał w wielu sprawach sądom okręgowym
właściwe zastosowanie sankcji karnej, adekwatnej
do okoliczności popełnienia przewinienia zawowww.nia.org.pl

dowego i stopnia zawinienia farmaceuty. W sytuacji uzasadnionych apelacji co do wysokości
orzeczonej kary Sąd Naczelny, w miarę istnienia
realnych ku temu przesłanek, starał się korygować
te sankcje, które w ocenie składu apelacyjnego
i można było uznać za zbyt represyjne (4 orzeczenia). W sytuacjach nie budzących wątpliwości,
przy stwierdzeniu czy to oczywistych błędów poczynionych w ustaleniach faktycznych, czy wręcz
nieprawidłowej ocenie dowodów w sprawie przez
sądy okręgowe, Naczelny Sąd Aptekarski zmieniał
zaskarżone orzeczenia i uniewinniał aptekarza (5
orzeczeń). Zważyć jednak należy, że w większości
wniesione apelacje były niezasadne, co odzwierciedla ilość orzeczeń Sądu Naczelnego, podtrzymująca rozstrzygnięcia sądów okręgowych (28
orzeczenia).
Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego w kończącej się VII kadencji wydała 60
zarządzeń kierujących sprawy na poszczególne
rozprawy, określających terminy tych rozpraw,
wyznaczających składy orzekające i informujących strony o należnych im uprawnieniach. Ponadto sporządziła 321 pism dotyczących problematyki
bezpośrednio związanej ze sprawnym funkcjonowaniem Sądu Naczelnego oraz wywiązywaniem
się tego organu z przypisanych mu ustawowo zadań. Pracę przewodniczącej w tym zakresie wspierał sekretariat, dbając przy tym o terminowość
i staranność wykonywania poleceń.
Z intencji Przewodniczącej Naczelnego Sądu
Aptekarskiego złożona została również propozycja zmiany uchwały w sprawie zwiększenia liczby
członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego, która
będzie przedmiotem rozpatrzenia na najbliższym
Krajowym Zjeździe Aptekarzy.
Zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Aptekarzy
ustaloną przez ten organ, obecna liczba członków
Naczelnego Sądu Aptekarskiego wynosi 15 osób.
Dotychczasowe działanie Naczelnego Sądu Aptekarskiego wskazało, że liczba ta jest niewystarczająca.
Zdarzające się przypadki, kilkakrotnego „powrotu” do Naczelnego Sądu Aptekarskiego, spraw
dotyczących tego samego farmaceuty powoduje,
że obecna liczba członków tego organu jest na granicy możliwości zagwarantowania prawidłowego
działania Sądu.
Obecna liczba składu Naczelnego Sądu Aptekarskiego powoduje również znaczne obciążenie pojedynczego sędziego sprawami przez niego
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rozpatrywanymi. Prawidłowe orzekanie w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej
farmaceuty jest możliwe jedynie przy wnikliwym
i szczegółowym zapoznaniu się ze sprawą oraz
szczegółową analizą każdego rozstrzyganego
przypadku zarówno pod kątem merytorycznym jak
również prawnym – może to zagwarantować jedynie większa ilości członków wchodzących w skład
Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Wzrastająca
z roku na rok ilość spraw rozpatrywanych przez
sądy aptekarskie również wymusza konieczność
zwiększenia liczby członków składu Naczelnego
Sądu Aptekarskiego.
W związku z powyższym w celu zapewnienia
prawidłowej i efektywnej realizacji zadań spoczywających na Naczelnym Sądzie Aptekarskim
konieczne stało się wystąpienie z propozycją
zwiększenia liczby członków tego organu do ilości
wskazanej w uchwale.
Przypomnieć należy, że od 2013 roku (ustawą
opublikowana w Dz. U. z dnia 5 lipca roku, poz.
779) jest możliwość składania apelacji od prawomocnych orzeczeń Naczelnego Sądu Aptekarskiego do Sądu Najwyższego. Kasację wnosić można
od wszystkich rodzajów orzekanych kar. Kasacja
jako nadzwyczajny środek odwoławczy nie może,
tak jak apelacja kwestionować ustaleń faktycznych sądów. By odniosła ona skutek, jej autor
musi wykazać takie rażące naruszenie prawa materialnego lub procesowego, które miało wpływ na
kwestionowane orzeczenie Sądu Naczelnego. Sąd
Najwyższy jest bowiem sądem prawa, a nie faktu,
co wielokrotnie podkreśla przy oddalaniu kasacji
uznanych za „oczywiście bezzasadne”.
W okresie sprawozdawczym wniesiono 11 kasacji od orzeczeń Naczelnego Sądu Aptekarskiego:
- w 8 sprawach Sąd Najwyższy oddalił kasację, jako oczywiście bezzasadną,
- w 1 sprawie Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone orzeczenie NSA oraz utrzymane nim
w mocy orzeczenie OSA i sprawę przekazał
temu sądowi do ponownego rozpoznania,
- w 2 sprawach Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone orzeczenia NSA i przekazał sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym Naczelnemu Sądowi
Aptekarskiemu.
Naczelny Sąd Aptekarski rozpatrując sprawy po
raz drugi w jednej z nich na skutek dostarczenia
przez sąd I instancji materiałów uzupełniających,
uniewinnił obwinioną.
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W drugiej sprawie Naczelny Sąd Aptekarski
uwzględniając wskazówki Sądu Najwyższego,
utrzymał rozstrzygnięcie uznające obwinionego
za winnego zarzucanych mu czynów. W ponownie
rozpatrywanej kasacji w tej sprawie, Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok Naczelnego Sądu Aptekarskiego.
Zgodnie z wieloletnią tradycją Sąd Naczelny
w upływającej kadencji organizował corocznie
szkolenia i konsultacje dla swoich sędziów oraz
przewodniczących sądów okręgowych. Tematyka
tych szkoleń oprócz rutynowych zagadnień związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem
rozpraw, dotyczyła zagadnień które wcześniej nie
występowały, a związane są ze znaczącymi zmianami, które dotknęły scenariusze przebiegu wielu rozpraw przed sądami aptekarskimi. Otóż powszechnym zjawiskiem, które wkroczyło na salę
korporacyjnych rozpraw, jest obecność na nich
obwinionych u boku których stali profesjonalni
obrońcy, co dotyczyło często sądów okręgowych,
a w Naczelnym Sądzie Aptekarskim stało się
wręcz standardem. W związku z tym zachodziła na
przykład konieczność zaznajomienia szkolących
się ze sposobem naliczania zwrotu kosztów adwokackich związanych z ustanowieniem i obecnością
w postępowaniu wyjaśniającym i na rozprawach
obrońcy, jak również szeregiem innych niuansów
związanych z samym procedowaniem. Powyższe
stało się pilną koniecznością z uwagi na fakt, że
ustawa o izbach aptekarskich oraz rozporządzenie wykonawcze Ministra Zdrowia, zupełnie nie
regulują tych zagadnień. Wykładowcą, a zarazem
konsultantem i koordynatorem w jednej osobie,
wszystkich przeprowadzonych szkoleń i seminariów, był sędzia Sądu Najwyższego Józef Dołhy,
udzielający nam pomocy i konsultacji prawnej
w zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością zawodową farmaceutów, od początku reaktywowania naszego samorządu.
Szkolenia doskonalące odbyły się w następujących terminach i miejscach :
• 11-12 maja 2016 roku – Zegrze (OSA
i OROZ),
• 24-25 maja 2017 roku – Serock (OSA
i OROZ),
• 5-6 czerwca 2018 roku – Serock (OSA
i OROZ),
• 12-13 kwietnia 2019 roku – Serock (NSA
i NROZ).
Tematyka wyżej wymienionych szkoleń obejwww.nia.org.pl

mowała przede wszystkim takie zagadnienia jak:
1. Przygotowanie rozprawy przed sądem aptekarskim:
- wstępne badanie wniosku o ukaranie (zwrot
do rzecznika celem uzupełnienia);
- ustalanie składu orzekającego (powody wyłączenia sędziego – sędzia rezerwowy);
- wyznaczanie terminu rozprawy, prawidłowe zawiadamianie stron postępowania.
2. Rozprawa przed sądem aptekarskim – jej scenariusz:
- prawa i obowiązki obwinionego i świadka;
- przeprowadzenie postępowania dowodowego na rozprawie – protokół;
- przerwa w rozprawie, a odroczenie rozprawy;
- udział obrońców i pełnomocników (adwokaci, radcowie prawni, farmaceuci) w postępowaniu przed sądami aptekarskimi, ich
rola, zasady zwrotu kosztów zastępstwa
procesowego;
- formalne warunki którym winno odpowiadać orzeczenie i uzasadnienie, postanowienie o kosztach postępowania i pouczenie
o przysługującym środku odwoławczym –
zasady jego ogłaszania – ustne przedstawienie motywów orzeczenia.
3. Kwalifikacja prawna czynu nagannego
i wynikające z niej konsekwencje – możliwości
i zasady jej korekty (ramy obwinienia).
4. Obraza przepisów postępowania przez sądem i jej znaczenie dla względnych i bezwzględnych przyczyn odwoławczych.
5. Gwarancje dostępu obwinionego i jego
obrońcy do akt sprawy na każdym etapie postępowania – wyjątki – odpisy, zdjęcia, kserokopie akt.
6. Ważenie wymiaru proponowanej i orzeczonej kary, unikanie jej rażącej dolegliwości.
7. Możliwość zastosowania uproszczonego
trybu postępowania procedury karnej w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej
farmaceutów.
8. Zastosowania przepisu o karze pieniężnej
w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności
farmaceutów (art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw.
z art. 285 – 286 kpk).
9. Interpretacja przepisu art. 45 ustawy o izbach
aptekarskich – czy samoistną podstawę prawną obwinienia stanowić może tylko naruszenie przepisów
związanych z wykonywaniem zawodu?
10. Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty
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za czyn popełniony w czasie jego nieusprawiedliwionego braku przynależności do izby aptekarskiej?
11. Możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego po okresie zakreślonym przepisem art.
56 ust. 1 ustawy o izbach w świetle przepisu art. 56
ust. 2 tej ustawy.
12. Zasady postępowania przed Naczelnym Sądem Aptekarskim w postępowaniu odwoławczym.
13. Scenariusz rozprawy w postępowaniu apelacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów § 47 ust. 2 i § 49 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia.
14. Standardy jakim winna odpowiadać treść
uzasadnienia orzeczenia Sądu II instancji.
15. Zasady wnoszenia skargi kasacyjnej od prawomocnych orzeczeń Naczelnego Sądu Aptekarskiego do Sądu Najwyższego w oparciu o przepisy
art. 46 b – e ustawy o izbach aptekarskich z omówieniem przykładów „innego rażącego naruszenia
prawa”.
16. Konsultacje dotyczące pojawiających się
trudności i wątpliwości w prowadzonych postępowaniach Naczelnych Rzeczników i Składów Orzekających Naczelnego Sądu Aptekarskiego.
Nieodłącznym elementem tych doskonalących
szkoleń były wszechstronne konsultacje, dotyczące pojawiających się w orzecznictwie aptekarskim
spraw i zagadnień, związanych głównie z nie mającymi dotychczas miejsca, nowymi obszarami naruszeń prawa oraz etyki i deontologii zawodowej, jak
również omawianie indywidualnie zgłaszanych zagadnień, które dla członków składów orzekających
stanowiły problemy merytoryczne. Często na bazie
tych indywidualnych trudności interpretacyjnych
można było zgłębić dodatkowa tematykę z pożytkiem dla całego zespołu uczestniczącego w szkoleniu. Poza oficjalnymi częściami wykładowymi
i seminaryjnymi uczestnicy szkoleń wymieniali się
swoimi doświadczeniami, co również należy zaliczyć jako niebagatelną „wartość dodaną”, która
niewątpliwie sprzyjała poprawianiu umiejętności
procedowania i orzekania nierzadko w pozornie,
przy pierwszej ocenie, nieskomplikowanych sprawach.
W 2019 roku staraniem Sądu Naczelnego i przy
akceptacji Naczelnej Rady Aptekarskiej (finanse)
wydano „Zbiór orzeczeń z uzasadnieniami Naczelnego Sądu Aptekarskiego z lat 2015 – 2018”.
Poprzednie takie opracowanie, ukazało się 4 lata
temu. Publikacja ta ukazała się nie tylko z po119

trzeby udokumentowania pracy sądu, ale głównie
z zamysłem służenia całej zbiorowości składów
orzekających sądów aptekarskich, jak też rzeczników odpowiedzialności, jako merytoryczno-dydaktyczna pomoc przy sprawowaniu swoich funkcji. W uzasadnieniach orzeczeń zamieszczone są
bowiem często szerokie omówienia błędów i niedociągnięć popełnianych na etapie postępowania
wyjaśniającego przez Rzeczników, oraz przez sądy
okręgowe w czasie procedowania. Nadto, zgodnie
z delegacją art. 28 Kodeksu Etyki Aptekarza RP,
zbiór ten ma stanowić również praktyczną wykładnię postępowania w sytuacjach nieunormowanych
w Kodeksie Etyki Aptekarza RP, adresowanym do
wszystkich członków samorządu aptekarskiego.
Pierwsze egzemplarze powyższego opracowania
zostały przekazane do dyspozycji wszystkich organów związanych z odpowiedzialnością zawodową.
Kolejne egzemplarze wydania winny być pomocną
lekturą szczególnie dla nowo wybranych członków
naszego samorządu aptekarzy, którzy podejmą pracę w organach związanych z odpowiedzialnością
zawodową farmaceutów.
W mijającej VII kadencji Naczelnego Sądu Aptekarskiego jego przewodnicząca udzieliła wywiadu do magazynu MGR. FARM. Nr 19 (2018) „Kara
ma dyscyplinować. Tu nie chodzi o odwet”, zamieściła na łamach Farmacji Polskiej w dn. 15.06.2018
artykuł „Odpowiedzialność Zawodowa Farmaceutów”(Farmacja Polska, 74: 316–321); wzięła udział
w organizacji konferencji: 10.XI.2018 – „Aktualne
problemy związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty” oraz 07.02.2019 w Katowicach– współuczestniczyła w organizacji Posiedzenia Naukowo
Szkoleniowego, ponadto wygłosiła kilka wykładów, m.in. „Refleksje nad Wokandami Sądu Aptekarskiego”.
Chciałabym na koniec wspomnieć o problemie, który był żywy przez całą minioną kadencję
w dyskusjach prowadzonych przez sędziów Sądu
Naczelnego, a mianowicie na stałe zwracanie uwagi gremiów decyzyjnych na wszystkich szczeblach
naszego samorządu zawodowego, na konieczność
zapewnienia wszystkim organom zajmującym się
odpowiedzialnością zawodową farmaceutów, autentycznego, a nie tylko teoretycznego dostępu do
profesjonalnej pomocy prawnej. Należy stwierdzić,
że nawet wieloletnie zaangażowanie się w problematykę odpowiedzialności zawodowej przez farmaceutę, nie czyni z niego jeszcze „zawodowca”.
Kolejny raz w tym miejscu wypada wskazać, że
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niemała ilość wniesionych apelacji wskazywała na
poważne błędy popełnione przez sądy Okręgowe
i rzeczników przy realizacji swoich obowiązków
(obraza prawa procesowego, błędy w ustaleniach
faktycznych). Doprecyzowując ten problem postulować należy, że chodzi o zapewnienie pomocy
rzecznikom i sądom ze strony takiego prawnika,
który pozostaje na bieżąco z przepisami kodeksu
postępowania karnego. Uwaga powyższa, nie stanowi tezy oderwanej od rzeczywistości, lecz wynika z doświadczeń całej czteroletniej kadencji Sądu
Naczelnego.
Konwencja wielopłaszczyznowej tematyki tego
sprawozdania została przyjęta w sposób przemyślany z zamiarem przybliżenia Szanownym Delegatom problematyki którą na co dzień zajmuje się
Naczelny Sąd Aptekarski oraz sądy okręgowe, jak
również na wskazanie z jaką tematyką i problemami muszą zmierzać się w swojej pracy te organy
naszego samorządu. Uważam, że Krajowy Zjazd
Aptekarzy jest takim momentem, w którym obok
szeregu innych, ważnych dla środowiska zawodowego spraw, należy poświęcić również nieco uwagi tematom związanym z działaniem orzecznictwa
zawodowego. Wszystkie nieprzedstawione w niniejszym tekście kwestie, a będące przedmiotem
indywidualnego zainteresowania poszczególnych
Delegatów, będą mogły być wyjaśnione na Krajowym Zjeździe przez ustępującego przewodniczącego Naczelnego Sądu Aptekarskiego.
Sprawozdanie w powyższej formie oraz treści,
przedkładam Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy
z prośbą o jego przyjęcie.
mgr farm. Anna Włodarczyk
Przewodnicząca
Naczelnego Sądu Aptekarskiego
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
NACZELNEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
VII KADENCJI 2016 – 2019
że specyfika pracy organów odpowiedzialności zawodowej wymaga zgłębienia pewnych obszarów
powszechnego prawa procesowego, w tym przede
wszystkim przepisów ustawy Kodeks postępowania karnego oraz nabrania niezbędnej operatywności w działaniu na bezpośrednim styku z profesjonalistami występującymi w sprawach (obrońcy,
pełnomocnicy). W tym miejscu należy bowiem
wskazać, że postępowania wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, wobec skromnego zasobu przepisów szczegółowych przytoczonych na wstępie, opiera się
w znacznej mierze na stosowanych odpowiednio
przepisach K.p.k.
W myśl przepisu § 14 ust. 2 rozporządzenia
„NROZ prowadzi postępowania wyjaśniające
w sprawach odpowiedzialności zawodowej, o których mowa w art. 50 ust. 3 pkt 2 ustawy”. Z powyższej dyrektywy wynika, że w obszarze właściwości działania NROZ znajdują się, tak członkowie
wszystkich naczelnych organów izby aptekarskiej,
jak również członkowie okręgowych sądów aptekarskich i okręgowi rzecznicy odpowiedzialności
zawodowej. Powyższe sugeruje, że jest to ta grupa
członków samorządu, która z uwagi na pełnione
funkcje powinna charakteryzować się modelową
wręcz postawą zawodową i etyczną. Generalnie
pryncypia powyższe pozostały w obrębie tej aktywnej grupy działaczy naszego samorządu, niewzruszone.
W minionej kadencji marginalnie jednak, NROZ
zmuszony był realizować ten swój pierwszy ustawowy obowiązek, czyli prowadzić postępowanie
wyjaśniające. Epizod ten dotyczył 10 osób, przy
POSTĘPOWANIA PROWADZONE PRZEZ
czym 3 sprawy zakończyły się skierowaniem wnioNACZELNEGO RZECZNIKA
sku o ukaranie do NSA i prawomocnym ukaraniem
Na samym wstępie należy zaznaczyć, że w czyn- farmaceuty, a 3 sprawy umorzono na skutek braku
nościach procesowych udział brali również Zastęp- dostatecznych podstaw do przypisania farmaceucy NROZ, co niezależnie od wydatnego wsparcia cie winy. W 2 sprawach odmówiono postępowania
NROZ, miało przede wszystkim na celu nabranie wobec ustalenia, że popełniony przez farmaceutę
niezbędnego doświadczenia oraz budowanie za- czyn nie miał charakteru przewinienia zawodoweplecza personalnego na przyszłe kadencje samo- go. W trakcie postępowania wyjaśniającego znajrządu. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, dują się 2 sprawy.
Przepis art. 44 ustawy o izbach aptekarskich stanowi: „Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz
sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych
rzeczników odpowiedzialności zawodowej”. Zarazem przepis art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy wskazuje, że
„do postępowania w sprawach odpowiedzialności
zawodowej (…) nie stosuje się odpowiednio tych
przepisów ustawy Kodeks postępowania karnego
(K.p.k.), które normują postępowanie przygotowawcze (…)”. Z powyższego wyłączenia wprost
wynika, że NROZ w obszarze działalności i kompetencji w zakresie prowadzonych postępowań, nie
może być utożsamiany z urzędem prokuratorskim.
Aktem prawnym niższego rzędu, dopełniającym
i w pewnej mierze uszczegóławiającym zakres
działania NROZ, są przepisy rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 marca 2003 roku w sprawie
postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów.
Krajowy Zjazd Aptekarzy na podstawie przepisu art. 37 pkt 6 ustawy, uchwala m.in. regulamin
działania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który ma w uprawnionym zakresie doprecyzować zawarte w przytoczonych przepisach, obszary działania tego organu samorządu
aptekarskiego.
Powołanie powyższych podstaw prawnych,
w oparciu o które działa NROZ, miało na celu
przybliżenie Delegatom uwarunkowań, w których
wykonuje swoje powinności samodzielny, ustawowy organ Naczelnej Izby Aptekarskiej, którym pozostaje NROZ.
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UDZIAŁ NACZELNEGO RZECZNIKA
W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM
PRZED NSA

Wskazać należy, że takie kary funkcjonują w innych samorządach medycznych i nie tylko w nich.
Problem ten wielokrotnie podnoszony był przez
NROZ i nie doczekał się do dnia dzisiejszego poNajistotniejszą działalnością procesową NROZ zytywnej reakcji ze strony ustawodawcy. Pośród
jest jego udział w charakterze oskarżyciela w roz- samorządów zawodów medycznych jesteśmy w tej
prawach odwoławczych toczących się przed NSA. kwestii niechlubnym wyjątkiem.
W minionej kadencji, odnotowano wzrost ilości
apelacji napływających do NSA (VI – 96 spraw, VII
UDZIAŁ NACZELNEGO RZECZNIKA
- 129 spraw). Należy zwrócić uwagę, że w przewaW POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM
żającym zakresie autorami odwołań są adwokaci,
NAJWYŻSZYM
którzy co do zasady występują również w imieniu
Orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego
swoich mocodawców na rozprawach przed NSA.
Wobec powyższych uwarunkowań NROZ stawał wydane w II instancji, kończące postępowanie
przed wyzwaniem nie tylko wnikliwej weryfikacji w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, są
zarzutów podnoszonych w skargach apelacyjnych, prawomocne z chwilą ogłoszenia. Od tych orzeale również prowadzenia merytorycznej polemiki czeń przysługuje obecnie kasacja do Sądu Najwyżz obrońcami na rozprawach. Do części odwołań szego. Przed nowelizacją ustawy o izbach aptekarw których postawiono liczne zarzuty, NROZ for- skich nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia było
mułował pisemne odpowiedzi na te zarzuty, któ- odwołanie wnoszone do właściwego ze względu
re często sprowadzały się niestety do podnoszenia na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelaprzez skarżących, naruszenia zasad postępowania cyjnego, kierowane do wydziału pracy i ubezpieprzez sądy okręgowe. W tym zakresie pozostaje czeń społecznych.
Wskazana nowelizacja spowodowała dwie zajeszcze sporo do zrobienia, ewidentnie należy podnieść jakość orzekania na etapie pierwszej instan- sadnicze zmiany. Skarga kasacyjna przysługuje
cji, bowiem to że nie jesteśmy profesjonalistami obecnie od wszystkich orzeczeń NSA, bez wzglęnie zwalnia nas od przestrzegania fundamental- du na rodzaj wymierzonej kary. W poprzedniej
regulacji odwołanie do sądu apelacyjnego można
nych reguł postępowania procesowego.
W tym miejscu nadmienić również należy, że było wnosić tylko od orzeczeń NSA, które utrzykierując się przepisem § 2 ust. 1 rozporządzenia, mywały w mocy kary eliminacyjne (tj. zawieszenia
w incydentalnych sprawach, kiedy ustalone oko- lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu).
liczności do tego upoważniały, NROZ działał rów- Nadto zmiana właściwości sądu, który obecnie
nież na korzyść obwinionych, domagając się przed rozpoznaje ten nadzwyczajny środek zaskarżenia,
NSA uchylenia orzeczenia obarczonego niepodda- pociągnęła za sobą zmianę właściwości rzecznijącymi się korekcie w II instancji błędami postępo- ka występującego w sprawie, tj. w miejsce rzeczwania, czy wręcz wymierzenia kary mniej dolegli- ników okręgowych występujących przed sądami
apelacyjnymi, rolę tą spełnia obecnie NROZ, który
wej bądź nawet uniewinnienia farmaceuty.
W powyższym charakterze występowali na roz- występuje jako oskarżyciel we wszystkich postęprawach przed NSA również Zastępcy NROZ, co powaniach kasacyjnych toczących się przed Sąw wydatny sposób wspierało i odciążało NROZ dem Najwyższym.
Kasacja może być wniesiona przez pokrzywdzow jego roli procesowej.
Na marginesie podnieść należy, że istotną trud- nego, obwinionego farmaceutę, NROZ, Prezesa
nością z którą zderzają się rzecznicy, jak i sądy NRA i Ministra Zdrowia. Pierwszą skargę kasacyjaptekarskie jest bardzo ubogi katalog możliwych ną, jeszcze pod koniec VI kadencji wniósł do Sądu
do orzeczenia kar. Zważyć bowiem należy, że po- Najwyższego Prezes NRA.
W okresie sprawozdawczym skarg tych wniemiędzy karą nagany, a karą zawieszania prawa
wykonywania zawodu, istnieje olbrzymia prze- siono 11. Wszystkie one były autorstwa obrońców
paść. Zawieszenie prawa niejako automatycznie ukaranych farmaceutów. Z tej ilości Sąd Najwyżskutkuje dolegliwością braku możliwości zarob- szy uchylił 3 orzeczenia NSA i przekazał sprawy
kowania w wyuczonym zawodzie. Czy zatem np. do ponownego rozpoznania. W 8 przypadkach Sąd
kara czasowego zakazu pełnienia funkcji kierow- Najwyższy kasacje oddalił, uznając je za oczyniczej bądź kara pieniężna nie byłyby właściwym wiście bezzasadne i utrzymał orzeczenia NSA
uzupełnieniem obowiązującego dziś katalogu kar. w mocy. Wskazana proporcja świadczy o popraw122
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ności orzeczniczej NSA. W toczących się sprawach
NROZ występował jako oskarżyciel osobiście, za
wyjątkiem dwóch z nich, kiedy w tej roli występowali Z-cy NROZ, co podyktowane było podnoszoną już kwestią nabywania doświadczenia w pełnieniu swojej funkcji.
NADZÓR NACZELNEGO RZECZNIKA
NAD DZIAŁALNOŚCIĄ RZECZNIKÓW
OKRĘGOWYCH
Drugim zapisanym w ustawie zadaniem NROZ
jest sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczników okręgowych. Na tym ogólnym stwierdzeniu ustawodawca poprzestaje. Nieco szerzej zagadnienie to zostało ujęte w rozporządzeniu MZ,
niemniej i tak w ograniczonym zakresie. Realny
nadzór i możliwość interwencji NROZ sprowadza
się de facto tylko do kontroli postanowień rzeczników o odmowie lub umorzeniu postępowania i to
tylko wówczas, gdy zażalenie na te decyzje procesowe wniesie jedna ze stron postępowania. Przypomnieć należy, że w postępowaniach prowadzonych
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,
nie znajdują zastosowania odpowiednio przepisy
K.p.k. o postępowaniu przygotowawczym. Z powyższego wynika, że ustawodawca ograniczył
NROZ możliwość sprawowania wskazanego nadzoru do minimum, pozostawiając tym samym szeroką autonomię rzecznikom okręgowym.
Pomijając wskazane, ograniczone możliwości
działania z urzędu, NROZ wnikliwie analizował
wszystkie wpływające kopie postanowień rzeczników okręgowych o odmowie lub umorzeniu postępowania. W okresie mijającej kadencji powyższych decyzji procesowych zebrało się kilkaset.
Wobec dostrzeżonych w części z nich ewidentnych
uchybień, NROZ kontaktował się zawsze z właściwym rzecznikiem, wyjaśniając szczegółowo motywy powziętej przez niego decyzji, a przypadkach
tego wymagających, sugerował właściwą metodykę postępowania, wobec analogicznych spraw, które mogą się pojawić w przyszłości.
Niezależnie od powyższych działań, NROZ
otwarty był na wszystkie kierowane do niego drogą telefoniczną zapytania, wątpliwości czy prośby
o konsultacje dotyczące sposobu prowadzenia postępowania oraz pokonywania występujących trudności procesowych. Z satysfakcją należy stwierdzić, że ta droga wzajemnej wymiany uwag coraz
chętniej i częściej wykorzystywana była przez
rzeczników okręgowych. Należy jeszcze dodać,
że wobec pewnych merytorycznych ograniczeń
www.nia.org.pl

własnych, które w zawiłych przypadkach uniemożliwiały bezpośrednie udzielenie odpowiedzi,
NROZ zawsze starał się o szybkie rozstrzygnięcie
podnoszonych kwestii na drodze konsultacji tematu z profesjonalistami, do których ma szeroki, bezproblemowy dostęp.
Przytoczona procedura w wielu przypadkach
była pewnym substytutem braku w ocenie OROZ,
udzielania organom odpowiedzialności profesjonalnej pomocy, na poziomie izb okręgowych.
ZAŻALENIA, WNIOSKI, SKARGI ORAZ
PISMA OKÓLNE
Działając z pozycji II instancji, NROZ rozpoznawał wpływające zażalenia na decyzje procesowe rzeczników okręgowych dot. odmów postępowania bądź umorzeń wszczętych postępowań.
W mijającej kadencji rozpoznano 105 takich zażaleń. Z tej liczby w 31 przypadkach podtrzymano
decyzje rzeczników okręgowych, w 14 uchylono
i przekazano sprawy do dalszego prowadzenia.
W 9 sprawach zażalenia wniesione zostały przez
osoby nieuprawnione i zgodnie z procedurą pozostawiono je bez rozpoznania, informując skarżących o powziętej przez NROZ decyzji.
Nadto podjęto jeszcze inne decyzje procesowe,
m.in.:
• Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – 24,
• Postanowienie zlecające OROZ dalsze prowadzenie postępowania – 1
• Postanowienie o oddaleniu wniosku – 5
• Postanowienie o umorzeniu postępowania –
4
• Wniosek o ukaranie skierowany do Naczelnego Sądu Aptekarskiego – 4
• Postanowienie o odrzuceniu zażalenia – 3
• Postanowienie o pozostawieniu zażalenia
bez rozpoznania - 1
• Postanowienie o pozostawieniu wniosku
bez rozpoznania – 2
• Postanowienie o przekazaniu sprawy do innego OROZ – 5
• Postanowienie o wyłączeniu od udziału
w sprawie OROZ – 1
• Postanowienie o uchyleniu zaskarżonego
postanowienia OROZ – 1
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W okresie sprawozdawczym do biura NROZ
wpłynęło 119 wniosków rzeczników okręgowych
o przedłużenie postępowania wyjaśniającego. Pomimo, że rozporządzenie MZ stanowi, że postępowanie powinno zakończyć się w okresie 3 miesięcy,
a okres ten może być przedłużony w szczególnie
uzasadnionych przypadkach. Trudno było którykolwiek z tych wniosków oddalić, bowiem zamykałoby to drogę do dalszego prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Wobec takiej okoliczności,
NROZ stał się w tym obszarze swoich kompetencji
de facto urzędnikiem dokonującym wskazanych
przedłużeń, bez względu na ich merytoryczną zasadność.
Szczególnym, a zarazem przykrym i wymagającym rozważnej oceny obowiązkiem NROZ, było
odnoszenie się do napływających skarg na działalność rzeczników okręgowych. Były to co prawda
incydentalne przypadki, ale nie ma uzasadnienia
dla ich przemilczania. Autorami tych nielicznych
interwencji byli pokrzywdzeni, obwinieni, jak
również obrońcy i pełnomocnicy procesowi stron.
Pośród skarg uznanych za uzasadnione, wymienić
należy te wskazujące na przewlekłość prowadzonego przez OROZ postępowania wyjaśniającego,
nieuzasadnioną odmowę przeprowadzenia dowodu
czy bezpodstawną odmowę dostępu do akt sprawy. NROZ we wskazanych przypadkach często,
nieformalnie interweniował u rzeczników okręgowych, a w odpowiedziach udzielanych autorom
powyższych skarg, starał się neutralizować w miarę możliwości kontrowersyjne sytuacje.
Na bazie napływających do NROZ interwencji,
zachodziła niejednokrotnie potrzeba działania prewencyjnego. W ślad za konkretnymi uchybieniami
w procedurze postępowania, w celu przeciwdziałania ewentualnym analogicznym zdarzeniom, które
mogłyby wystąpić w pracach innych rzeczników,
NROZ kierował pisma okólne zwracające uwagę
na zaistniały problem. W podobnym trybie NROZ
zwracał się do swoich odpowiedników okręgowych o przekazanie ważnych informacji z punktu
widzenia omawianego już nadzoru.
AKTYWNOŚĆ ZEWNĘTRZNA
NACZELNEGO RZECZNIKA
Wieloletnią już tradycją stało się organizowanie
corocznego szkolenia OROZ i OSA. W tym miejscu jasno należy zaznaczyć, że dwudniowe nawet
intensywne szkolenie nie jest w stanie spowodować, że uczestniczące w nim osoby posiądą biegłość w sprawowaniu swojej funkcji. Szkolenia
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powyższe bardziej skupiają się na wskazywaniu
obszarów najczęściej popełnianych błędów i niedociągnięć. Mają również za zadanie wzajemną
wymianę doświadczeń, a treści przekazywane
w czasie tych spotkań w miarę możliwości bazują
na przykładach opartych na autentycznych postępowaniach. NROZ pełniący na tych warsztatach
rolę wykładowcy oraz moderatora dyskusji, starał
się zawsze tak koordynować te zajęcia, aby osiągać
zamierzony w założeniach wzrost efektywności
działań swoich odpowiedników w izbach okręgowych. Z niekłamaną przyjemnością należy stwierdzić, że i dla samego NROZ szkolenia te również
w sposób odczuwalny pogłębiały sprawność jego
działania.
W ostatnim roku kadencji szkolenie zostało
ograniczone do udziału w nim tylko sędziów NSA
i NROZ wraz z Zastępcami, a to z uwagi na pilną
potrzebę skoncentrowania się na zagadnieniu skargi kasacyjnej. Wykładowcą i konsultantem na tym
spotkaniu był Sędzia Sądu Najwyższego.
Niezależnie od ogólnokrajowych, corocznych
szkoleń merytorycznych, na wniosek dwóch okręgowych izb aptekarskich NROZ przeprowadził dla
OSA i OROZ, szkolenia doskonaląco-konsultacyjne z zakresu tematyki związanej z postępowaniem
w sprawach odpowiedzialności zawodowej. Na
spotkaniach zwrócono szczególną uwagę na tryb
postępowania przed sądem I instancji oraz prawidłowy sposób dokumentowania przebiegu procesu.
Z inicjatywy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej
od 2017 roku odbywają się cykliczne, cokwartalne
warsztaty Naczelnych Rzeczników samorządów
medycznych, w których uczestniczą również Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz Główny Rzecznik
Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych.
Spotkania te są przede wszystkim płaszczyzną wymiany doświadczeń, jak również forum na którym
podejmuje się wiele wspólnych tematów mających
ważne znaczenie w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Istotnym tematem wzajemnej wymiany doświadczeń stała się
problematyka wystąpień przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym. Na jednym ze
spotkań dokonano analizy definicji przewinienia
zawodowego i pojęcia godności wykonywania zawodu. Przytaczanie szeregu innych tematów będących przedmiotem obrad i konsultacji wykraczałoby już poza ramy tego sprawozdania.
NROZ niezależnie od czynnego uczestnictwa
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w tych konsultacjach, przygotowywania tematów
do dyskusji, był również organizatorem jednego ze
spotkań, które odbyło się w siedzibie NIA.
Z inicjatywy własnej NROZ opracował przy merytorycznej pomocy Biura Prawnego NIA, projekt
nowego Regulaminu działania NROZ. Zważyć należy, że obowiązujący do chwili obecnej regulamin
uchwalony został przez Krajowy Zjazd Aptekarzy
w 2008 roku. Kilkunastoletni upływ czasu spowodował, że dokument ten w wielu obszarach stał się
nieodpowiadający roli jaką powinien pełnić w pracach NROZ. Jedna z nowelizacji ustawy o izbach
aptekarskich rozszerzyła postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej o skargę kasacyjną wnoszoną do Sądu Najwyższego. Ustawodawca rolę jednej ze stron w tym postępowaniu
powierzył NROZ. Dotychczasowy regulamin nie
obejmował tego zakresu działania. Nadto w projekcie celowo rozbudowano problematykę związaną z postępowaniem pierwszo-instancyjnym, mając na uwadze ewentualną możliwość korzystania
z tych uregulowań również przez Rzeczników izb
okręgowych. Dodatkowo uporządkowano i rozszerzono przepisy związane z zakładaniem akt sprawy,
gromadzeniem i przechowywaniem korespondencji, archiwizacją dokumentacji oraz prowadzeniem
biura rzecznika.
Uważam, że nowelizacja Regulaminu działania

NROZ jest bardzo potrzebna i proszę Delegatów
o jego uchwalenie.
Szanowni Delegaci, trudno jest oceniać własną
działalność, bowiem w sposób naturalny nie dostrzega się osobistych niedociągnięć lub wręcz zaniechań. Zapewne wiele obszarów działań NROZ
wymaga dalszego udoskonalenia, a niektóre zagadnienia być może wymagają nowego, zupełnie
innego od aktualnego, podejścia. To Państwo powinniście być wnikliwie życzliwymi recenzentami tej sfery działalności samorządu i to nie tylko
na poziomie NROZ, ale również, a może przede
wszystkim u siebie w okręgowych izbach aptekarskich, o co Was w tym miejscu bardzo serdecznie
proszę. Krytycznych, a zarazem konstruktywnych
uwag i podpowiedzi nigdy bowiem nie jest za dużo.
Szanowni Delegaci proszę o przyjęcie sprawozdania z działalności NROZ VII kadencji.
mgr farm. Kazimierz Jura
Naczelny Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
Sekretarz NROZ
mgr Monika Winiarska

SPRAWOZDANIE Z PRAC NACZELNEJ KOMISJI
REWIZYJNEJ VII KADENCJI NRA
Członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej VII kadencji wybrano podczas Zjazdu Krajowego Aptekarzy w Jachrance. Dokonany wybór został potwierdzony uchwałą nr VII/23/2016 z dnia 30 stycznia
2016 roku. Delegaci większością głosów wybrali
do pracy w Naczelnej Komisji Rewizyjnej następujących magistrów farmacji: Michała Kasiaka,
Katarzynę Kędzierską, Krzysztofa Kondrackiego, Krzysztofa Majkę, Agnieszkę, Mikoszewską,
Mikołaja Zerhau i Piotra Żebrowskiego.
W dniu 4 lutego 2016 roku w siedzibie NIA
w Warszawie ul. Długa 16 odbyło się inauguracyjne posiedzenie NKR na którym dokonano wyboru:
Przewodniczącego NKR - wybrany jednogłośnie
mgr farm. Krzysztof Majka, Zastępcy Przewodniczącego NKR wybrany jednogłośnie mgr farm.
Krzysztof Kondracki oraz Sekretarza NKR wybrawww.nia.org.pl

ny stosunkiem głosów 3 (trzy za), przy 1 (jednym
wstrzymującym) mgr farm. Michał Kasiak.
Do dnia 30 września 2019 roku NKR odbyła łącznie w VII kadencji 12 posiedzeń roboczych w Siedzibie Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie
przy ulicy Długiej 16.
Do priorytetowych zadań NKR jako organu Naczelnej Izby Aptekarskiej (zgodnie z art.42 ustawy
o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
z późniejszymi zmianami) należy:
• kontrola finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Izby Aptekarskiej,
• przedstawienie sprawozdania z działalności
kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy,
• sprawowanie nadzoru nad działalnością
okręgowych komisji rewizyjnych,
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• zgłoszenie wniosku o udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Aptekarskiej.
Systematycznie realizując wspomniane zadania
kontrolne, na każdym posiedzeniu NKR poddawano
merytorycznej ocenie bieżące dokumenty finansowe,
stan środków finansowych na kontach bankowych
NIA, realizację wpływów składek członkowskich
przekazywanych przez okręgowe izby aptekarskie
oraz kwartalne bilanse operacji księgowych i całościową realizację budżetu.
Do reguły należało, że w posiedzeniach NKR zawsze czynnie uczestniczyli Głowna Księgowa NIA
oraz Skarbnik NRA. Dzięki temu możliwe było
udzielanie przez nich wyczerpujących odpowiedzi
na pytania przygotowane przez członków NKR,
a także wyjaśnień dotyczących szczegółowej realizacji budżetu oraz zadań stawianych przed naszym
samorządem.
Naczelna Komisja Rewizyjna od początku swojej
działalności założyła, że eliminowanie błędów można i należy realizować poprzez szkolenia i warsztaty
szkoleniowe.
W dniu 26 października 2016 roku odbyło się
Pierwsze szkolenie Skarbników i Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych w siedzibie NIA w Warszawie przy ulicy Długiej 16.
W dniu 19 października 2017 roku w Warszawie
w Domu Technika NOT odbyło się drugie szkolenie Przewodniczących Komisji Rewizyjnych,
Skarbników oraz Księgowych Okręgowych Izb
Aptekarskich. Temat szkolenia: „Wybrane aspekty
prawa podatkowego w działalności samorządu aptekarskiego”.
Kolejne szkolenie odbyło się 18 kwietnia 2018
roku w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Warszawie. Kontynuacja poprzedniego tematu.
Nie udało nam się zorganizować szkolenia w tym
roku. Jest to rok wyborczy i nadmiar obowiązków
nie pozwolił wielu członkom samorządu aptekarskiego uczestniczyć w tym szkoleniu. Apelujemy
o dalszą organizowanie tego typu szkoleń. Ocena uczestników tych spotkań jest bardzo wysoka.
Mamy przygotowany następny temat „Polityka rachunkowości”.
Naczelna Komisja Rewizyjna przeprowadziła
między innymi roczne analizy preliminarzy budżetowych i związanych z nimi sprawozdań finansowych,
kontrole celowości wydatków, biorąc za podstawę
uchwały NRA oraz KZA, jak również odpowiednie ustawy. Takim czynnością sprawdzającym były
poddane w szczególności: system wynagradzania
pracowników NIA, zasady najmu lokalu na siedzibę NIA, inwentaryzacja majątku Izby, organizacja
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Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, prowadzenie
działalności gospodarczej, koszty działalności „Aptekarza Polskiego” NKR wnioskowała o: zmianę
sposobu i procedury zbywania mienia NIA osobom
prywatnym - wartość zbywanych przedmiotów winna być rzetelnie wyceniona a nie oszacowana, o dokonanie inwentaryzacji mienia trwałego NIA, oraz
prowadzenie stosownej ewidencji ilościowo – wartościowej.
NKR wydała zalecenie aby zrównać składkę na
rzecz samorządu. Składki są obowiązkowe do wykonywania zawodu i dla tego niezależnie od sprawowanej funkcji powinny być równe dla wszystkich.
Wyjątkiem są niepracujący emeryci gdyż u nich jest
„dobrowolność” bycia członkiem samorządu.
Przewodniczący NKR z urzędu miał możliwość
udziału w posiedzeniach NRA oraz jej Prezydium
(art.41 ustawy o izbach aptekarskich) i z tego uprawnienia często korzystał.
NKR, wykonując ustawowe zadania dotyczące
nadzoru i współpracy z okręgowymi komisjami rewizyjnymi odwiedziła większość izb aptekarskich
i przeprowadziła wizytację Okręgowych Komisji
Rewizyjnych.
Naczelna Komisja Rewizyjna, wyciągając wnioski z nabytych doświadczeń podczas VII kadencji
pracy samorządu aptekarskiego , informuje i jednocześnie postuluje do władz Izby, Krajowego Zjazdu
Aptekarzy, Naczelnej Rady Aptekarskiej i jej Prezydium:
• po pierwsze wprowadzenie zmiany przelicznika ilości delegatów w stosunku do
ilości farmaceutów. Wniosek taki był postawiony na posiedzeniu NRA jednak większością głosów został on odrzucony,
• po drugie zmianę zapisu Uchwały Nr 52
z dnia 26 września 1995 roku w sprawie
zasad gospodarki finansowej samorządu
aptekarskiego (składki członkowskie), gdyż
jego wykonanie jest niemożliwe ze względu
na niejednolite składki w poszczególnych
OIA.
Naczelna Komisja Rewizyjna stwierdza, iż
księgi rachunkowe i dokumentacja finansowo-księgowa Naczelnej Izby Aptekarskiej są prowadzone rzetelnie. Potwierdzają to audyty z udziałem biegłego księgowego.
mgr farm. Krzysztof Majka
Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej
www.nia.org.pl

SPRAWOZDANIE Z PRACY KANCELARII NIA
W VII KADENCJI NRA
W § 43 uchwały nr VII/24/2016 VII Krajowego
Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej określono zakres działania Kancelarii Naczelnej Izby Aptekarskiej.
W Kancelarii NIA zatrudnione są następujące osoby:
- mgr farm. Elżbieta Piotrowska – Rutkowska
– Prezes NRA,
- mgr Marta Wojdyr – Dyrektor Kancelarii,
- mgr Bożena Kamińska – Główna Księgowa,
- mgr Tomasz Leleno – Kierownik Biura Prasowego,
- mgr Katarzyna Borek –Specjalista ds. prawnych,
- mgr Monika Winiarska – Specjalista,
- mgr farm. Katarzyna Gancarz – Specjalista
ds. komunikacji,
- mgr Żaneta Wicik - Asystentka Kancelarii,
- Magdalena Nakoneczna – Pracownik Sekretariatu,
- Mgr Halina Roszkowska – Filip (1/2 etatu) –
Project Manager,
- r. pr. Krzysztof Baka – Koordynator Biura
Prawnego,
- r. pr. Elżbieta Waniewska,
- r. pr. Paweł Kucharczyk.
Liczba etatów w poszczególnych latach VII kadencji Naczelnej Izby Aptekarskiej (uwzględniono etat
Prezesa NRA):
2016 – 10,08
2017 – 11,71
2018 – 11,86
2019 – 11,42
1. Działalność Kancelarii Naczelnej Izby Aptekarskiej:
1) Bieżąca współpraca z biurami okręgowych izb
aptekarskich, członkami Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz pozostałymi organami Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
2) Organizacja techniczna i przygotowanie merytoryczne posiedzeń Naczelnej Rady Aptekarskiej,
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnego Sądu Aptekarskiego, Naczelnej
Komisji Rewizyjnej, Prezydium Naczelnej Rady
Aptekarskiej, Komisji i Zespołów Naczelnej Rady
Aptekarskiej i innych spotkań aptekarzy.
3) Współpraca z Komisjami NRA.
www.nia.org.pl

4) Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz jej techniczne opracowanie.
5) Ewidencja spraw skierowanych do Naczelnego
Sądu Aptekarskiego i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
6) Ewidencja spraw skierowanych do Sądów powszechnych.
7) Organizacja szkoleń OROZ, NROZ, Sędziów
Naczelnego Sądu Aptekarskiego, okręgowych sądów aptekarskich, Członków Okręgowych Komisji
Rewizyjnych, Księgowych ORA, a także spotkań
Komisji NRA.
8) Organizacja szkoleń dla farmaceutów w zakresie m.in. serializacji, e-recepty.
9) Organizacja Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza
i innych wydarzeń integrujących
środowisko aptekarskie.
10) Organizacja Konferencji i spotkań na szczeblu
międzynarodowym.
11) Przygotowanie wniosków dotyczących odznaczeń państwowych i samorządowych do analizy
przez Kapitułę Medalu im prof. Bronisława Koskowskiego.
12) Gromadzenie informacji na potrzeby statystyki
i sprawozdawczości, w tym NIA i GUS.
13) Zabezpieczenie majątku i ochrona pomieszczeń.
14) Prowadzenie spraw personalnych, w tym dokumentacji kadrowej, osób zatrudnionych w biurze
NIA.
15) Wydawanie zaświadczeń dla farmaceutów wyjeżdżających do pracy za granicę.
16) Wydawanie Elektronicznej Legitymacji Zawodowej.
17) Drukowanie Dokumentów Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty dla okręgowych izb aptekarskich.
18) Prowadzenie i nadzór nad prowadzonym Centralnym Rejestrem Farmaceutów.
19) Prowadzenie rejestru ukaranych.
20) Prowadzenie kalendarza spotkań Prezesa NRA
i innych członków NRA.
21) Archiwizacja dokumentów NIA.
22) Przygotowywanie materiałów na stronę internetową NIA i BIP.
23) Opracowanie rachunków pod względem merytorycznym w celu realizacji przez Główną Księgową, prowadzenie kasy.
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24) Prowadzenie bieżącej i okresowej rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- analiza wykonania planu i przygotowywanie
preliminarza budżetowego NIA na kolejny
rok budżetowy,
- dekretowanie dowodów księgowych i zatwierdzenie dowodów do wypłat
gotówkowych i bezgotówkowych, sprawdzanie dokumentów finansowych, faktur
i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym,
- należyte przechowywanie, archiwizacja dokumentacji i zabezpieczanie dokumentów
księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych i innej dokumentacji związanej z księgowością.
25) Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu
księgowości NIA:
a) bilans, rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa, sporządzane na koniec każdego
roku obrotowego,
b) działalność finansowa i organizacyjna –
sprawozdanie roczne – Główny Urząd Statystyczny,
c) zatrudnienie i wynagrodzenia – sprawozdanie roczne – Główny Urząd Statystyczny,
d) środki trwałe i działalność inwentaryzacyjna – sprawozdanie roczne – Główny Urząd
Statystyczny,
e) dotacje z Ministerstwa Zdrowia – rozliczenia kwartalne i roczne, opracowanie sprawozdań,
f) roczne deklaracje podatkowe – podatek dochodowy od osób prawnych – składane do
urzędu skarbowego,
g) roczne deklaracje podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych- – składane do
urzędu skarbowego,
h) deklaracje podatkowe (VAT), wynikające
z prowadzenia działalności gospodarczej,
sporządzane co miesiąc, składane do urzędu
skarbowego,
i) inne sprawozdania informacyjne z zakresu
księgowości finansowej NIA,
j) preliminarz budżetowy, sporządzany na
każdy rok działalności i sprawozdanie
z jego wykonania.
2. Zestawienie zaproszeń, które wpłynęły do Naczelnej Izby Aptekarskiej z instytucji centralnych:
2016 r. – 127 , w tym Sejm: 65, w tym Senat: 4
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2017 r. – 114, w tym Sejm: 72, w tym Senat: 3
2018 r. – 179, w tym Sejm: 97, w tym Senat: 8
2019 r. - 124 , w tym Sejm: 66, w tym Senat: 7
3. Liczba posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady
Aptekarskiej w VII Kadencji NRA – 45.
4. Liczba posiedzeń Naczelnej Rady Aptekarskiej w VII Kadencji NRA – 28.
5. Korespondencja wychodząca i wpływająca
do Kancelarii NIA w latach 2016 - 2019
Korespondencja KorespondenLata
wpływająca do cja wychodząca
2016-2019
Kancelarii NIA z Kancelarii NIA
2016
3621
644
2017
2530
535
2018
2519
417
2019
2649
462
6. Ogólnopolski Dzień Aptekarza:
Od 2004 r. Kancelaria NIA co roku organizuje obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.
W VII Kadencji NRA uroczystości odbyły się w:
1) 09 listopada 2016 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W uroczystości udział
wzięło ok. 250 osób.
2) 11 października 2017 r., Teatr Capitol ul.
Marszałkowska 115 w Warszawie. W uroczystości udział wzięło ok. 250 osób.
3) 27 września 2018 r., Teatr Palladium ul.
Złota 9 w Warszawie. W uroczystości udział
wzięło ok. 230 osób.
4) 26 września 2019 r., Teatr Syrena ul. Litewska 3 w Warszawie. W uroczystości udział
wzięło ok. 270 osób.
Organizacja wszystkich uroczystości była finansowana przy współudziale środków przekazanych
przez sponsorów.
7. Wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe
i samorządu aptekarskiego, przyznane zasłużonym farmaceutom w latach 2016 – 2019.
Skład Kapituły Medalu im prof. Bronisława Koskowskiego i Tytułu Strażnika Wielkiej Pieczęci
Aptekarstwa Polskiego:
- Kanclerz Medalu i Tytułu – mgr farm. Elżbieta Piotrowska – Rutkowska;
- Członek - dr farm. Włodzimierz Hudemowicz;
- Członek - mgr farm. Kazimierz Jura;
- Członek - mgr farm. Janina Mańko;
- Członek – mgr farm. Andrzej Prygiel.
www.nia.org.pl

Terminy posiedzeń Kapituły Koskowskiego:
• 25 sierpnia 2016 r.
• 11 maja 2017 r.
• 23 kwietnia 2018 r.
• 11 czerwca 2018 r.
• 10 kwietnia 2019 r.
Ordery i odznaczenia państwowe przyznawane
przez Prezydenta RP
Złoty
Krzyż
Zasługi
1
1

Srebrny
Krzyż
Zasługi
4
2
2
2

Brązowy
Krzyż
Zasługi
2
1
1
2

Wyróżnienie Mecenas Samorządu Aptekarskiego,
przyznawane przez Naczelną Radę Aptekarską
Rok
2016
2017
2018
2019

Liczba
13
5
6
18

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
FARMACEUTY

W okresie sprawozdawczym wydano 3 dokumenty
Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty:
1) 2 dokumenty prawa wykonywania zawodu
2016
farmaceuty osobom posiadającym obywa2017
telstwo polskie, które studia ukończyły we
2018
Włoszech i w Wielkiej Brytanii,
2019
2) 1 dokument prawo wykonywania zawodu
dla obywatela państwa członkowskiego
Unii Europejskiej – Rumunii.
Honorowa Odznaka Ministra Zdrowia „Za zasługi
Na
potrzeby
okręgowych izb aptekarskich łącznie
dla ochrony zdrowia”
wydrukowano 3697 dokumenty dla izb w:
Białymstoku – 153, Bielsku-Białej – 246, CzęstoRok
Liczba
chowie – 48, Katowicach – 414, Koszalinie – 63,
2016
10
Lublinie – 263, Łodzi – 347, Olsztynie –67, Opolu
2017
8
– 84, Poznaniu – 451, Rzeszowie – 147, Szczecinie – 101, Wrocławiu – 449, Zielonej Górze – 52,
2018
8
Warszawie – 765, Kaliszu – 47.
2019
2
Rok

Medal im. Prof. Bronisława Koskowskiego – najwyższe odznaczenia samorządu aptekarskiego
Rok
2016
2017
2018
2019

Liczba
55
35
24
21

Tytuł „Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”, przyznawany przez Naczelną Radę Aptekarską
Rok
2016
2017
2018
2019
www.nia.org.pl

Liczba
11
6
6
8

EGZAMIN DLA CUDZOZIEMCÓW
Z JĘZYKA POLSKIEGO
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców
oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a także egzaminu ze znajomości języka polskiego
(Dz. U. poz. 1044). Naczelna Rada Aptekarska powołała komisję egzaminacyjną przeprowadzającą
egzamin z języka polskiego dla aptekarzy cudzoziemców.
W skład Komisji VII kadencji weszli: Przewodniczący dr n. farm. Jerzy Łazowski, Zastępca Przewodniczącego mgr farm. Barbara Kozicka oraz
członkowie: mgr farm. Małgorzata Grotowska,
mgr farm. Piotr Tyrcha, mgr farm. Ewa Dobrosielska, dr n. farm. Natasza Staniak, dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz, mgr Barbara Zaremba.
W czasie trwania VII kadencji organów samorządu
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odbyło się 18 egzaminów, w dniach: 14.03.2016 r.;
14.11.2016 r.; 28.11.2016 r.; 06.02.2017 r.;
14.02.2017 r.; 08.05.2017 r.; 02.08.2017 r.;
26.02.2018 r.; 18.06.2018 r.; 10.12.2018 r.;
04.03.2019 r.; 11.03.2019 r.; 25.03.2019 r.;
17.06.2019 r.; 27.08.2019 r.; 10.09.2019 r.;
24.09.2019 r.; 29.10.2019 r.
Do egzaminu przystąpiło 28 osób z następujących
krajów: Ukraina, Rosja, Francja, Nepal, Arabia
Saudyjska, Białoruś.
Zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języka polskiego otrzymało 27 osób.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ
W VII KADENCJI
W ZAKRESIE UZNAWANIA
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
FARMACEUTÓW
W czasie trwania VII kadencji organów samorządu
aptekarskiego wydano farmaceutom polskim 434
zaświadczenia niezbędne do uznania kwalifikacji
zawodowych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej:
w 2016 r. – 141 zaświadczeń,
w 2017 r. – 113 zaświadczeń,
w 2018 r. – 90 zaświadczeń,
w 2019 r. – 90 zaświadczeń.
W tym okresie farmaceuci polscy ubiegali się
o uznanie kwalifikacji zawodowych w następujących państwach:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Uznanie kwalifikacji zawodowych
w poszczególnych państwach
Liczba uznanych
Nazwa Państwa
kwalifikacji
Wielka Brytania
105
Niemcy
120
Irlandia
53
Szwecja
39
Szwajcaria
28
Norwegia
27
Hiszpania
16
Francja
12
Włochy
7
Austria
6
Holandia
5
Belgia
5
Islandia
3

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Czechy
Australia
Grecja
Malta
Finlandia
Estonia
Dania

2
1
1
1
1
1
1

W trakcie VII kadencji, Naczelna Rada Aptekarska uznała kwalifikacje zawodowe 2 farmaceutów,
którzy ukończyli studia w państwach Unii Europejskiej (we Włoszech i w Wielkiej Brytanii), a także
przyznała 1 dokument prawo wykonywania zawodu dla obywatela państwa członkowskiego Unii
Europejskiej – Rumunii.
Od 2016 roku Naczelna Rada Aptekarska zatwierdziła 60 wniosków o wydanie Europejskiej Legitymacji Zawodowej (EPC).

Rejestr ukaranych
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich Naczelna Rada Aptekarska prowadzi rejestr ukaranych. W okresie sprawozdawczym do
rejestru ukaranych wpłynęło z okręgowych sądów
aptekarskich 171 informacji o ukaraniu farmaceutów.
Udzielono: 112 upomnień oraz 42 nagany.
Wymierzono 17 kar zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres:
• 3 miesięcy (w ośmiu przypadkach),
• 6 miesięcy (w pięciu przypadkach),
• 8 miesięcy (w dwóch przypadkach),
• 12 miesięcy (w jednym przypadku),
• 18 miesięcy (w jednym przypadku).
Obecnie w rejestrze figuruje 80 ukaranych. Pozostałe kary uległy zatarciu.
Wśród figurujących w rejestrze 33 ma karę upomnienia, 26 karę nagany, 21 karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.
Ponadto udzielono 142 odpowiedzi na zapytania
o ukaranie, które wpłynęły od okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.
mgr Marta Wojdyr
Dyrektor Kancelarii NIA
www.nia.org.pl

4 LATA – PODSUMOWANIE AKTYWNOŚCI
BIURA PRASOWEGO
1) Utworzenie bazy ok. 400 dziennikarzy
Polsat Wydarzenia, Polsat News, TVP1 Wiadomości, TVP 2 Panorama, TVN 24, Fakty TVN,
TVP2 Pytanie na Śniadanie, Radio Zet, Radio Eska, RMF FM, Polskie Radio 1, Polskie Radio 3, Polskie
Radio 4, Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls
Biznesu, Onet.pl, Wp.pl, Super Express, FAKT, Informacyjna Agencja Radiowa, MGR.FARM, Polityka
Zdrowotna, Aptekarz Polski, Rynek Zdrowia, Rynek Aptek, Puls Medycyny, Puls Farmacji, ISB News
2) Publikacje w mediach w latach 2016-2019:

Tomasz Leleno
Naczelna Izba (Rada)Aptekarska

Źródło: Raport Newspoint

Liczba
publikacji:

Zasięg (mln):

693
7 861

14,5 mln
279,6 mln

Ekwiwalent
reklamowy
(PLN)
2,4 mln
46,2 mln

3) Wsparcie medialne kluczowych projektów:
• Apteka dla Aptekarza
• Projekt ustawy o zawodzie
farmaceuty
• Sprzedaż wysyłkowa leków
Rx dla osób niepełnosprawnych
• Sprzedaż leków do domów
dziecka
• Nielegalny wywóz leków
• Obrót pozaapteczny
• Braki leków
• Dyrektywa fałszywkowa
• e-Recepta – 15 mln na informatyzację polskich aptek
• SZMOPL
• Medyczne konopie

www.nia.org.pl
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4) Kluczowe wydarzenia branżowe – przykładowe realizacje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdrój
Warsaw Pharmacy Show
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach
Flu Forum
Health Challenges Congress w Katowicach
Forum Rynku Zdrowia
Forum Lider e-Zdrowia
Ogólnopolski Dzień Aptekarza
Konferencja MEDmeetsTECH
Liderzy Ochrony Zdrowia - projekt Fundacji im. Lesława Pagi
Innowacyjny Szpital

www.nia.org.pl

5) Budowa i rozwój nowych narzędzi komunikacji oraz social media
• NOWA STRONA WWW

6) PROFIL NA FACEBOOKU
- 2258 polubień,
- 2408 obserwujących
- zasięg – 5770

www.nia.org.pl
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7) PROFIL @TLeleno NA TWITTERZE
- miesięczny zasięg ok. 40-45,5 tys. odbiorców

8) NEWSLETTER - dociera do ok. 2700 odbiorców/rok

134

www.nia.org.pl

9) Zrealizowane kampanie:
• „Po pierwsze farmaceuta” – podsumowanie:

Ponad 16 milionów osób obejrzało spot kampanii edukacyjnej „Po pierwsze farmaceuta” zainicjowanej przez Naczelną Izbę Aptekarską i Fundację Aflofarm. Podsumowanie trwającej 7 miesięcy
kampanii promującej zawód farmaceuty odbyło się 26 września 2019 r. w warszawskim Teatrze
Syrena podczas Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza.
Badania wizerunkowe
Punktem wyjścia kończącej się właśnie kampanii edukacyjnej były badania wizerunkowe przeprowadzone przez niezależną agencję badawczą Biostat na zlecenie Fundacji Aflofarm i Naczelnej Izby Aptekarskiej.
- To pierwsze w historii zawodu farmaceuty tak kompleksowe badania. Wzięło w nim udział 380 farmaceutów i 1067 pacjentów. Chcieliśmy sprawdzić jak obie grupy postrzegają zawód farmaceuty i jak
wygląda relacja na linii magister farmacji – pacjent – mówi Tomasz Furman prezes Fundacji Aflofarm.
Szczegółowe wyniki badań wraz z analizą opublikowane zostały w raporcie „Farmaceuta w Polsce.
Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019”, który stał się podstawą do zorganizowania kampanii.
Raport dystrybuowany był do aptek, otrzymali go również wszyscy parlamentarzyści w Polsce. Badania
potwierdzają, że Polacy ufają farmaceutom, ale nie wiedzą, czego mogą od nich oczekiwać – ich pracę
kojarzą przede wszystkim ze sprzedażą leków. Tylko 10 procent Polaków chodzi do apteki po poradę,
a wiedzę na temat leków czerpiemy z Internetu.
- Badania pokazały, że ponad 90% Polaków ufa farmaceutom, a to oznacza, że farmaceuta to zawód
zaufania publicznego nie tylko z nazwy – mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.
Działania na dużą skalę
Kampania edukacyjna „Po pierwsze farmaceuta”, pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia prowadzona wspólnie przez Naczelną Izbę Aptekarską i Fundację Aflofarm, miała za zadanie wzmocnić
wizerunek zawodu farmaceuty w Polsce. W ramach kampanii nakręcono spot wizerunkowy promujący zawód farmaceuty. Zagrała w nim prawdziwa farmaceutka wyłoniona na castingu zorganizowanym
przez Naczelną Izbę Aptekarską. Dzięki współpracy z grupą TVN obejrzało go ponad 16 milionów osób.
- Chcieliśmy pokazać Polakom, że farmaceuta to nie sprzedawca, lecz ekspert w dziedzinie farmakologii
www.nia.org.pl
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i zdrowia. Każdy magister farmacji to dobrze wykształcony specjalista, który posiada szeroką wiedzę
z zakresu farmakologii i potrafi doradzić w wielu dolegliwościach zdrowotnych, a w razie potrzeby – zalecić wizytę u lekarza. Tymczasem, jak pokazały badania, Polacy wiedzę na temat leków czerpią przede
wszystkim z Internetu. I to w sytuacji, w której na wyciągnięcie ręki mają najlepszego specjalistę w tej
dziedzinie – komentuje prezes zarządu Fundacji Aflofarm, Tomasz Furman.
– Decyzja Ministra Zdrowia o objęciu tej kampanii honorowym patronatem jest wyrazem ogromnego
zaufania. Wielu polskich pacjentów dowiedziało się, czego może oczekiwać od farmaceutów, w czym
mogą być im pomocni i jak wiele dobrego, dzięki umiejętnościom i gruntownemu wykształceniu, mogą
wnieść do systemu ochrony zdrowia w Polsce – mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej
Rady Aptekarskiej.
Wizerunek a edukacja
Oprócz głównego spotu wizerunkowego powstały również animowane filmy edukacyjne, które przybliżały Polakom pracę farmaceutów.
Z filmu „Co farmaceuta może zrobić dla Ciebie” Polacy dowiedzieli się w czym może im pomóc magister farmacji. Sprawdzenie interakcji między lekami, pierwsza pomoc w drobnych dolegliwościach lub
w przeziębieniu i grypie, doradztwo w zakresie tańszego odpowiednika leku, właściwego przechowywania leków oraz pomoc w wyborze leków do wakacyjnej apteczki to tylko niektóre z najważniejszych
aspektów pracy farmaceuty, o których z reguły nie wiedzą pacjenci odwiedzający aptekę.
Film „Edukacja farmaceuty” pokazywał trudną, ponad 5-letnią ścieżkę edukacyjną, jaką musi przejść
każdy farmaceuta. Obszerne zajęcia i egzaminy z zakresu chemii, biologii, anatomii czy fizjologii zapewniają rzetelną, specjalistyczną wiedzę, którą farmaceuci wykorzystują podczas codziennej pracy oraz
czyni ich najlepszym specjalistą z zakresu farmakoterapii.
Niewidzialnych bohaterów, którzy dbają o dostarczenie pacjentowi w szpitalu bezpiecznego i skutecznego leku poznaliśmy dzięki filmowi „Farmaceuta szpitalny”. Nie każdy bowiem wie, że zanim lek
trafi do pacjenta, farmaceuta musi wykonać wiele czynności – zaczynając od zakupu leków gotowych
w hurtowniach farmaceutycznych, poprzez sprawdzenie ich autentyczności, kończąc na przygotowaniu
leku na potrzeby konkretnego pacjenta.
Ostatni spot poruszył temat wprowadzenia w Polsce Opieki farmaceutycznej. Film pokazywał jaką rolę
może odgrywać farmaceuta w polskim systemie opieki zdrowotnej, o ile rozwiązanie to zostanie wprowadzone w naszym kraju w sposób systemowy.
Bezpośrednio dla pacjentów
Dzięki patronatom medialnym, których udzielili farmacja.net, naTemat, Poradnik Zdrowie, a przede
wszystkim Grupa TVN akcja objęła swym zasięgiem szerokie grono odbiorców pozwalając na dotarcie
przede wszystkim do pacjentów poszukujących porad zdrowotnych. Według danych AGB Nielsen w samej tylko telewizji spot główny zobaczyło ponad 16 milionów Polaków.
Na potrzeby akcji stworzono również ulotki edukacyjne „Czy wiesz, co farmaceuta może zrobić dla
Ciebie?”, które w prosty i przystępny sposób wyjaśniają na jaką pomóc farmaceuty możemy liczyć podczas codziennych wizyt w aptece. Ulotki dystrybuowane były do aptek, tak aby farmaceuci sami mogli
rozdawać je odwiedzającym pacjentom. Apteki miały również możliwość indywidualnego zamówienia
materiałów kampanijnych (ulotki i raporty).
Pełną wersję raportu: „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe 2019” znaleźć można
na stronie internetowej kampanii: www.popierwszefarmaceuta.pl
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Kampania: „Uwaga na Leki”

Partnerstwo z Narodowym Instytutem Leków i główny materiał w Faktach TVN o naszej kampanii.
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W trosce o bezpieczeństwo pacjentów dwie organizacje połączyły siły, aby zwrócić uwagę na palący problem niewłaściwego przechowywania leków. Kampania „Uwaga Na Leki” Naczelnej Izby Aptekarskiej
i Narodowego Instytutu Leków ma na celu zwiększenie świadomości wśród Polaków, zmiany ich zachowań i przyzwyczajeń związanych z niewłaściwym postępowaniem z preparatami leczniczymi, a także
uczulenia na skutki, które z tego tytułu mogą im grozić.

mgr Tomasz Leleno
Kierownik Biura Prasowego
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MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STAŻY ZAWODOWYCH
DLA POLSKICH FARMACEUTÓW ORGANIZOWANY
PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ APTEKARSKĄ WE
WSPÓŁPRACY Z SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA
HOSPITALARIA (SEFH)

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program został stworzony w odpowiedzi na potrzeby aktywnego, pragnącego rozwijać się zawodowo środowiska farmaceutów, wychodzącego naprzeciw nowym wyzwaniom, które zmienią oblicze
polskiej farmacji szpitalnej. Rola opieki farmaceutycznej, system UnitDose, współpraca pomiędzy
farmaceutą a lekarzem, to tylko kilka z aspektów,
które stanowią o jej przyszłości, będąc już w niektórych krajach europejskich codziennością.
Program stanowi ponadto ważny krok w budowaniu trwałych, międzynarodowych relacji Naczelnej Izby Aptekarskiej z hiszpańskim środowiskiem farmaceutów, umożliwiając zapoznanie
się ze specyfiką pracy w kraju, w którym poziom
farmacji szpitalnej plasuje się na jednym z najwyższych miejsc w Europie.
Przed przystąpieniem do realizacji I edycji programu przeprowadzona została ankieta badająca
potrzeby i plany zawodowe farmaceutów szpitalnych. Ankietę wypełniło ponad 300 magistrów
z całej Polski, którzy za niezwykły walor naukowo-edukacyjny uznali perspektywę organizacji przez
samorząd zawodowy zagranicznego stażu. Cenna
informacja otrzymana dzięki wypowiedziom środowiska zawodowego stała się motorem napędowym dla dalszych działań zmierzających do rozpoczęcia prac nad realizacją projektu edukacyjnego.
Przeprowadzone aktualnie trzy edycje potwierdzają, że program w 100% spełnia swoją funkcję,
będąc dla jego uczestników źródłem fachowej, merytorycznej i przede wszystkim praktycznej wiedzy, którą wykorzystują po powrocie do Polski, zaś
zdobyte na stażu doświadczenie stało się inspiracją
dla nowych, ambitnych działań mających na celu
optymalizację farmakoterapii pacjenta oraz prawidłowe umiejscowienie roli farmaceuty w systemie
opieki zdrowotnej.
Naszym partnerem zagranicznym jest Sociewww.nia.org.pl

dad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)
- Hiszpańskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych - najbardziej reprezentatywna organizacja
farmaceutów szpitalnych w Hiszpanii. Głównym
celem Stowarzyszenia jest promocja i zachęta do
realizacji różnorodnych akcji formacyjnych i projektów naukowych, a także stymulowanie rozwoju
w dziedzinie farmacji szpitalnej. Organizacja skupia ponad 4000 członków.

SZPITALE PARTNERSKIE

Hospital Univeristario Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona
Jednostka posiada ok. 600 łóżek i jest wyposażona w elektroniczny system realizacji recept.
W dziale farmacji pracuje 14 farmaceutów oraz
45 osób wykwalifikowanego personelu różnych
specjalności (pielęgniarek, techników farmaceutycznych i personelu administracyjnego). Praca
skupia się na weryfikacji farmakoterapii, zapobieganiu błędom lekowym, koncyliacji lekowej, przygotowywaniu leków w systemie UnitDose i ich
wydawaniu za pośrednictwem stacji medycznych
Pyxis®, a także na opiece farmaceutycznej nad pacjentem ambulatoryjnym.
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Hospital General Universitario de Elche, Alicante
Szpital uniwersytecki liczy ok. 600 łóżek i zapewnia opiekę zdrowotną ponad 16 000 osób, których liczba w Elche i Alicante wzrasta szczególnie w okresie letnim. Jednostka kształci stażystów
– lekarzy i farmaceutów, posiadając akredytację
od 1980 roku. Aktualnie szkoli się tu ponad 140
rezydentów w 23 specjalnościach medycznych.
Dział farmacji szpitalnej był wielokrotnie nagradzany za szczególną działalność na rzecz farmacji
w kraju. W 2015 r. zwyciężył w kategorii „Najlepsza inicjatywa w farmacji 2015” za projekt, który
ma przyczynić się do zmniejszenia ilości błędów
w dawkowaniu syropów. W konkursie nagrodzone
zostały te inicjatywy, które poprawiają bezpieczeństwo i zwiększają jakość usług farmaceutycznych.
Rozwiązanie wprowadzono z powodzeniem na oddziale pediatrycznym jednostki. Farmaceuci Hospital General Universitario de Elche już dwa lata
później otrzymali nagrodę za stworzenie aplikacji
pomocnej przy dystrybucji leków w sytuacjach
szczególnych (np. off- label use, preparaty niezarejestrowane w kraju). Szpital jest zaangażowany
nauczanie studentów Uniwersytetu Miguela Hernandeza w Elche.
Hospital Universitari Son Espases, Palma de
Mallorca

onkologicznych. Nad zdrowiem pacjentów 24 h/
dobę przez 365 dni w roku czuwa 80 pracowników w tym 20 farmaceutów, którzy świadczą usługi związane z opieką farmaceutyczną w pokojach
konsultacyjnych dedykowanych pacjentom ambulatoryjnym z chorobami przewlekłymi, pacjentom
onkologicznym oraz na szpitalnych oddziałach.
Personel apteki składa się również z 1 farmakologa, 4 rezydentów, 17 pielęgniarek, 19 pomocy pielęgniarskich, 7 osób personelu administracyjnego,
sekretarki, a także 4 wózkowych/windowych.
PRZEBIEG STAŻU
We każdym szpitalu przyjmującym podczas
miesięcznego pobytu stażowego, polski farmaceuta aktywnie uczestniczy w pracy zespołu hiszpańskich farmaceutów zarówno w aptece szpitalnej i na szpitalnych oddziałach. Staż podzielony
jest na cztery tygodniowe moduły, które zostały
dopasowane do potrzeb edukacyjnych farmaceutów szpitalnych i obejmują m.in. konsultację z pacjentem ambulatoryjnym chorującym przewlekle
na wybrane jednostki chorobowe m.in. SM, chorobę Crohna, mukowiscydozę, zakażenie wirusem
HIV, RZS, konsultację w aptece szpitalnej oraz na
oddziale, zagadnienia związane z koncyliacją lekową, terapią monitorowaną stężeniem leku we krwi,
racjonalnym stosowaniem antybiotyków w szpitalu czy walidacją linii terapeutycznych pacjentów
dorosłych i pediatrycznych. Farmaceuci zapoznają
się również z nowymi technologiami zaimplementowanymi w aptece szpitalnej, które zwiększają
bezpieczeństwo pacjenta i automatyzacje procesów dystrybucji (m.in. Pyxis, Kardex, UnitDose,
OncoSafety, ROWA).

Szpital liczy ponad 800 łóżek i ma pod swoją
opieką mieszkańców archipelagu zachodniej części
Morza Śródziemnego. Każdego roku zespół profesjonalistów udziela ponad 505 800 konsultacji,
przeprowadza 19 000 interwencji chirurgicznych
oraz pomaga w 127 000 przypadkach nagłych.
Jednostka to miejsce szkoleń dla ponad 300 rezydentów rocznie (m.in FIR - farmacji, MIR- medycyny) i blisko 800 studentów uczelni medycznych.
Posiada IV - najwyższy stopień referencyjności,
UCZESTNICY
co świadczy o jego wysokim wyspecjalizowaniu.
Szpital uzyskał nadany przez Healthcare InformaPrzeprowadzone dotychczas trzy edycje protion and Management Systems Society (HIMSS)- gramu pozwoliły na udział w międzynarodowej
amerykańskiej organizacji non-profit, 6 (w 7 - stop- inicjatywie edukacyjnej 11 magistrom farmacji,
niowej skali) poziom akredytacji w optymalnym
w tym kierownikom aptek szpitalnych i specjawykorzystaniu technologii informacyjnych. Aptelistom farmacji klinicznej, którzy pracują m.in.
ka szpitalna wyposażona jest w najnowsze dostępne technologie dystrybucji leków (wertykalne i ho- w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku,
ryzontalne systemy magazynowe Kardex, stacje Szpitalu im L. Rydygiera w Krakowie, Szpitalu im.
medyczne Pyxis, robota ROWA, system UnitDo- Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Uniwersyteckim
se). Rocznie przygotowuje ponad 30 000 maści, Centrum Klinicznym w Gdańsku czy Szpitalu Pokremów, syropów recepturowych i 25 000 leków wiatowym we Wrześni.
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FINANSOWANIE

wało ich do pogłębiania wiedzy z zakresu farmacji
szpitalnej i klinicznej, a zdobytą wiedzę zamierzają
Program w 90% finansowany jest ze środków wykorzystać w swoim miejscu pracy. Farmaceupozyskanych od partnerów projektu. 10% kwoty
ci mają również nadzieję, że pobyt szkoleniowy
pochodzi ze źródeł własnych uczestników.
wpłynie pozytywnie na rozwój ich kariery zawodowej.
Opinie zagranicznych partnerów
Nawiązana współpraca jest bardzo dobrze
oceniana przez naszych zagranicznych partnerów- Hiszpańskie Stowarzyszenie Farmaceutów
KOMUNIKACJA
Szpitalnych oraz kierowników aptek szpitalnych
Informacje na temat przebiegu i realizacji wszystkich biorących udział w projekcie szpitali
wszystkich dotychczasowych edycji programu re- uniwersyteckich.
gularnie publikowane są na stronie internetowej
64 KONGRES SEFH
www.nia.org.pl, w specjalnie przygotowanej zakładce, na Facebooku NIA oraz Facebooku StaW ramach nawiązanej współpracy koordynator
żedlaFarmaceutów. W rozpropagowaniu informacji o kolejnych edycjach programu czynnie brały i pomysłodawca programu mgr farm. Katarzyna
Gancarz w dniach 17-19.10.2019r. reprezentoudział Okręgowe Izby Aptekarskie.
wała Naczelną Izbę Aptekarską na 64 KongreOPINIE O PROGRAMIE
sie Hiszpańskiego Stowarzyszenia Farmaceutów
Szpitalnych, który odbył się w Sewilli. W trakcie
Opinie uczestników
3-dniowego wydarzenia, które zgromadziło ponad
Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród
uczestników po zakończeniu każdej edycji poka- 2000 uczestników, zaprezentowano 1343 odczyty
zują, że staż stanowił dla farmaceutów źródło me- naukowe i przedstawiono 71 przypadków kliniczrytorycznej i przede wszystkim praktycznej wie- nych.
dzy z zakresu opieki farmaceutycznej. Przyznają
również, że szkolenie jeszcze bardziej zmotywomgr farm. Katarzyna Gancarz

www.nia.org.pl

143

144

www.nia.org.pl

www.nia.org.pl

145

INFORMACJA DOTYCZĄCA CZASOPISMA
„APTEKARZ POLSKI - PISMO NACZELNEJ IZBY
APTEKARSKIEJ”
Czasopismo „Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej” zostało powołane w 2006
roku z inicjatywy Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Wydawcą „Aptekarza Polskiego” ukazującego się
w cyklu miesięcznym jest Naczelna Izba Aptekarska. W pierwszych dwóch latach istnienia czasopismo ukazywało się w formie papierowej w nakładzie około 10 tysięcy egzemplarzy, które były
dystrybuowane bezpłatnie do wszystkich funkcjonujących wówczas aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i zakładowych oraz do innych odbiorców,
jak na przykład wydziały farmacji, biblioteki czy
okręgowe izby aptekarskie.
„Aptekarz Polski” szybko zyskał uznanie czytelników, co przejawiało się oczekiwaniami na zwiększenie dostępności. Kierując się tą przesłanką, wydawca Aptekarza Polskiego zdecydował o zmianie
formuły edytorskiej. W miejsce formy papierowej
wprowadzono formułę elektroniczną, która odpowiadała ówczesnym trendom wydawniczym
w segmencie czasopism. Zmiana ta gwarantowała
farmaceutom nieograniczony dostęp do bieżących
numerów oraz do zasobów archiwalnych. Ponadto
zmiana formuły wydawniczej znacząco obniżyła
koszty przedsięwzięcia.
Od lipca 2008 roku Aptekarz Polski jest publikowany w formie elektronicznej w dwóch wersjach:
zwarty zeszyt złożony w pliku pdf oraz on-line.
Okazjonalnie we wrześniu 2011 roku, w związku
z obchodami 20-lecia istnienia samorządu aptekarskiego, jubileuszowe wydanie Aptekarza Polskiego miało formułę elektroniczną oraz z okazji
jubileuszu, papierową. W sieci „Aptekarz Polski”
jest dostępny pod adresem: www.aptekarzpolski.pl
Do grudnia 2019 roku ukazało się łącznie 160
numerów „Aptekarza Polskiego”, w tym 139 numerów w wersji elektronicznej, docierających
regularnie, co miesiąc do czytelników. W latach
2016 – 2019 opublikowano 49 numerów, w tym 1
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numer jako wydanie specjalne.
Podstawową grupę czytelników, tzw. target stanowią farmaceuci. Średnia objętość numeru pisma
wynosiła kilkadziesiąt stron. Wszystkie elektroniczne numery „Aptekarza Polskiego” są zarchiwizowane i udostępnione w sieci. To imponujące
osiągnięcie wydawnicze jest sukcesem samorządu
aptekarskiego i Naczelnej Izby Aptekarskiej. Czasopismo „Aptekarz Polski” jest zarejestrowane
w rejestrze ISSN pod numerem 1889-8445.
„Aptekarz Polski” ma ugruntowaną pozycję na
rynku wydawniczym w segmencie zawodowych
czasopism farmaceutycznych. Linię programową
„Aptekarza Polskiego” kształtuje zespół redakcyjny - farmaceuci oraz osoby związane od wielu lat
z samorządem aptekarskim: Michał Grzegorczyk –
redaktor wydawca; Olga Sierpniowska - sekretarz
redakcji i administrator strony www.aptekarzpolski.pl; Tomasz Baj – zastępca redaktora naczelnego; Halina Roszkowska-Filip – project manager (b.
dyrektor kancelarii NIA, współpracuje z redakcją
od 2018 roku); Zbigniew Solarz – redaktor naczelny.
„Aptekarz Polski” jest czasopismem o ugruntowanej strukturze składającej się 25 działów tematycznych. Profil merytoryczny pisma obejmuje zagadnienia zawodowe oraz samorządowe. Na
sferę zawodową składają się artykuły i informacje
koncentrujące się na tematyce farmaceutycznej
lub medycznej w aspekcie wykonywania zawodu aptekarza. Z tymi tematami korespondują ściśle zagadnienia dotyczące funkcjonowania aptek
oraz problematyka dotycząca aptekarstwa, będącego wyodrębnioną częścią w strukturze ochrony
zdrowia. W tym obszarze najwięcej artykułów
problemowych opublikowano w działach: Manuał
Aptekarski, Wszechnica Aptekarska, Rynek Leków, Opieka farmaceutyczna, Farmacja Szpitalna,
W Aptece, Farmacja na Świecie oraz Historia Farwww.nia.org.pl

macji.
Sfera samorządowa dotyczy życia samorządu aptekarskiego, w tym wydarzeń inicjowanych
przez izby aptekarskie. W tym obszarze wiodącym
działem jest Panorama Samorządu, Sport to Zdrowie, Foto-Galeria.
Kierując się oczekiwaniami czytelników, redakcja inicjuje cykle wydawnicze, których celem jest
kontynuowanie zagadnień znajdujących się w polu
szczególnego zainteresowania, takich jak na przykład sporządzanie leków recepturowych.
Autorami „Aptekarza Polskiego” są w głównej
mierze farmaceuci oraz eksperci z branży medycznej, prezentujący bardzo wysoki poziom wiedzy
związanej z tematem, którym się zajmują.
Niemalże od początku istnienia redakcja współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi:
Uniwersytetami Medycznymi, IQVIA (dawniej
IMS) oraz PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert). Dzięki tej współpracy w „Aptekarzu Polskim” regularnie publikowane są cenione i oczekiwane przez czytelników opracowania
przedstawiające nowo zarejestrowane produkty
lecznicze i nowości rynkowe oraz analizy obrazujące rynek farmaceutyczny.
Zasoby „Aptekarza Polskiego” to aktualnie ponad 3500 unikalnych artykułów i wpisów dostępnych on-line oraz bogate repozytorium ilustracji.
Pomimo formuły miesięcznika, na stronie www
codziennie ukazują się aktualności. Dzięki temu
rozszerzeniu „Aptekarz Polski” oferuje czytelnikom serwis obejmujący najważniejsze informacje
związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz doniesienia prasowe ze świata medycyny
i farmacji.
„Aptekarz Polski” oprócz działalności publicystycznej angażuje się również w działalność
aptekarską i studencką jako patron medialny konferencji, spotkań, wystaw, wydarzeń sportowych,
samorządowych, uczelnianych oraz innych – zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim.
Redakcja wspiera aktywnie wszystkie akcje,
których inicjatorem jest Naczelna Izba Aptekarska, takie jak kampania „Po pierwsze farmaceuta”, „Uwaga na leki” czy program staży dla
farmaceutów w Hiszpanii. „Aptekarz Polski” jest
partnerem instytucji prowadzących przedsięwzięcia z dziedziny zdrowia publicznego. Od samego
początku współpracujemy z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków promującym racjonalne gospodarowanie tymi lekami. Współpracuwww.nia.org.pl

jąc z Krajowym Centrum ds. AIDS, włączamy się
w promocję problematyki HIV/AIDS.
Redakcja działa aktywnie w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), popularyzując
w nich zarówno treści własne, jak i wspierając
i promując aktywności Naczelnej Izby Aptekarskiej, jak i okręgowych izb aptekarskich.
Aptekarz Polski jest przedsięwzięciem programowym Naczelnej Izby Aptekarskiej. Uchwałą
nr VII/6/2018 Naczelna Rada Aptekarska postanowiła, że „czasopismo „Aptekarz Polski Pismo
Naczelnej Izby Aptekarskiej” od dnia 1 kwietnia
2018 roku stanowić będzie „Biuletyn Aptekarski”
wskazując w uzasadnieniu, że „podjęcie uchwały
wynika z konieczności zmiany profilu działalności
w zakresie wydawania „Aptekarza Polskiego - Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej” i przeniesienia
z działalności gospodarczej do działalności statutowej. Powyższa zmiana podyktowana jest merytoryczną treścią czasopisma, której charakter bardziej odpowiada statutowej działalności Naczelnej
Izby Aptekarskiej, aniżeli innym celom, w tym prowadzeniu działalności gospodarczej.”
„Aptekarz Polski” systematycznie buduje potencjał reklamowy oraz co roku wspomaga organizacyjnie Ogólnopolski Dzień Aptekarza, prezentując
zarówno na swoich łamach, jak i poprzez witrynę
www sponsorów tego wydarzenia.
Strony „Aptekarza Polskiego” są codziennie odwiedzane przez około 2000 czytelników (od 2000
do 3800 unikalnych użytkowników dziennie w ciągu miesiąca) – rycina 1. W przeciągu ciągu ostatnich lat liczba ta potroiła się. Wyniki te świadczą
o bardzo wysokiej poczytności Aptekarza Polskiego.
Redakcja Aptekarza Polskiego

Rycina 1. We wrześniu 2019 r. serwis odwiedziło ponad
61 600 użytkowników.
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UCHWAŁY ZJAZDOWE NACZELNEJ
RADY APTEKARSKIEJ
VIII KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY

Uchwała Nr VII/1/2019
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1496 z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

informację ze swych prac na posiedzeniach Naczelnej Rady Aptekarskiej i Prezydium NRA oraz
uzyskuje stosowną akceptację bądź zatwierdzenie
swych działań przez te organy.

§ 1.
Dla należytego przygotowania Krajowego Zjazdu
Aptekarzy powołuje się Komitet Organizacyjny
VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy w następującym składzie:
Przewodniczący:
- mgr farm. Elżbieta Piotrowska – Rutkowska
Członkowie:
- mgr farm. Małgorzata Pietrzak
- mgr farm. Marian Witkowski
- dr Mikołaj Konstanty

§ 3.
Upoważnia się Prezydium NRA do podejmowania
stosowych uchwał i postanowień w czasie miedzy
posiedzeniami NRA w sprawach organizacyjnych
Zjazdu, a niezastrzeżonych dla decyzji NRA.

§ 2.
Komitet Organizacyjny Zjazdu składa bieżącą

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Prezes NRA
mgr Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
Sekretarz NRA
dr Barbara Jękot

UCHWAŁA Nr VII/2/2019
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Aptekarzy
Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1496, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwołuje się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy
w dniach 24-26 stycznia 2020 roku.
§ 2.
Ustala się, że VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy odbywać się będzie w Hotelu Novotel Warszawa Airport (adres: ul. 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa).
§ 3.
Projekty regulaminów dotyczących Zjazdu,
w szczególności regulaminu obrad Krajowego
www.nia.org.pl

Zjazdu Aptekarzy i regulaminu wyborów zostaną zatwierdzone na posiedzeniu NRA, najpóźniej
w terminie do dnia 30 listopada 2019 roku.
§ 4.
Koszty organizacji Zjazdu ponosi oraz obsługę
techniczno–biurową zabezpiecza Naczelna Izba
Aptekarska.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Prezes NRA
mgr Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
Sekretarz NRA
dr Barbara Jękot
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UCHWAŁA Nr VII/6/2019
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie określenia liczby delegatów z poszczególnych okręgowych izb aptekarskich
wybieranych przez okręgowe zjazdy aptekarzy na Krajowy Zjazd Aptekarzy
§ 3.
Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietOkręgowe
rady
aptekarskie
przekażą Naczelnej
nia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1496, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekar- Radzie Aptekarskiej
w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. wykazy deleska uchwala, co następuje:
gatów na VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy.
§ 1.
§ 4.
1. Jeden delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy
przypada na 100 członków okręgowej izby apte- Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej.
karskiej.
2. Na każde następne rozpoczęte sto członków
§ 5.
izby przysługuje kolejny 1 delegat.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
§ 2.
Prezes NRA
Okręgowe rady aptekarskie przedstawią Naczelnej
mgr Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
Radzie Aptekarskiej w terminie do dnia 30 wrzeSekretarz NRA
śnia 2019 r. liczbę członków danej okręgowej izby
dr
Barbara Jękot
aptekarskiej, według stanu na dzień 1 września
2019 r., która będzie podstawą określenia liczby
delegatów na Zjazd.

UCHWAŁA Nr VII/12/2019
Naczelnej Rady Aptekarskiej
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie ustalenia obsługi prawnej VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
Na podstawie art. 36 ust. 3 w związku z art. 39
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1419), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

2. W razie braku możliwości sprawowania obsługi prawnej przez jednego z radców prawnych
wymienionych w ust. 1, obsługę prawną zleca się
Pawłowi Kucharczykowi – radcy prawnemu Biura
Prawnego NIA.

§ 1.
§ 2.
1. Obsługę prawną VIII Krajowego Zjazdu Apte- Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
karzy zleca się:
1) radcy prawnemu Biura Prawnego NIA Krzysztofowi Bace;
Prezes NRA
2) radcy prawnemu Biura Prawnego NIA - Elżmgr Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
biecie Waniewskiej;
Sekretarz NRA
3) radcy prawnemu Lubelskiej Okręgowej Izbie
dr Barbara Jękot
Aptekarskiej - Małgorzacie Gęca-Goździewskiej.
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UCHWAŁA Nr VII/ /2019
z dnia 22 października 2019 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie ustalenia projektu porządku obrad VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
§ 2.
Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Nr VII/4/2016 VII
Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 29 stycznia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy, Naczelna Rada AptekarPrezes NRA
ska uchwala, co następuje:
mgr Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
Sekretarz NRA
§ 1.
dr Barbara Jękot
Naczelna Rada Aptekarska ustala projekt porządku
obrad VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, stanowiący załącznik do uchwały.

Projekt porządku obrad
VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia …… stycznia 2020 r.
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wystąpienia zaproszonych gości oraz wręczenie odznaczeń.
3. Wybór organów Zjazdu, tj. przewodniczącego Zjazdu oraz pozostałych członków Prezydium
Zjazdu.
4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
a) uchwalenie Regulaminu VIII Krajowego
Zjazdu Aptekarzy;
b) uchwalenie porządku obrad VIII Zjazdu.
5. Wybór komisji zjazdowych.
6. Sprawozdanie z pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej za okres VII kadencji.
7. Sprawozdanie z pracy Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej za okres VII kadencji.
8. Sprawozdanie z pracy Naczelnego Sądu Aptekarskiego za okres VII kadencji.
9. Sprawozdanie z pracy Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres VII kadencji.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań
z działalności:
a) Naczelnej Rady Aptekarskiej;
b) Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej;
c) Naczelnego Sądu Aptekarskiego;
d) Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
www.nia.org.pl

11. Rozpatrzenie wniosku Naczelnej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Aptekarskiej.
12. Uchwalenie ewentualnych zmian regulaminu
wyborów do organów samorządu aptekarskiego
oraz trybu odwoływania tych organów i ich członków.
13. Uchwała w sprawie liczby członków w organach.
14. Wybór Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.
15. Wybór Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
16. Wybory Naczelnej Rady Aptekarskiej.
17. Wybory:
1) zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
2) Naczelnego Sądu Aptekarskiego;
3) Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
18. Uchwalenie wypracowanych przez VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy projektów uchwał i wniosków, w tym wypracowanych przez NRA i OIA,
a także przygotowanych na podstawie wniosków
zgłoszonych przez okręgowe izby aptekarskie lub
delegatów VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
19. Zamknięcie VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
przez Przewodniczącego Zjazdu.
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UCHWAŁA Nr VII/14/2019
z dnia 22 października 2019 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
§ 2.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 37 pkt
6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach apte- Naczelna Rada Aptekarska postanawia przedstakarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) Naczelna wić projekt, o którym mowa w § 1, VIII Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy.
Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 3.
§ 1.
Naczelna Rada Aptekarska przyjmuje projekt Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu VIII
Prezes NRA
Krajowego Zjazdu Aptekarzy, stanowiący załączmgr Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
nik do uchwały.
Sekretarz NRA
dr Barbara Jękot

UCHWAŁA Nr VIII/…./2020
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
Na podstawie art. 37 pkt. 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1419, z późn. zm.), uchwala się Regulamin
Krajowego Zjazdu Aptekarzy o następującej treści:
Rozdział I
Uczestnicy i goście Zjazdu
§ 1.
W Krajowym Zjeździe Aptekarzy, zwanym dalej
„Zjazdem”, uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym - delegaci wybrani
przez okręgowe zjazdy aptekarskie;
2) z głosem doradczym - nie będący delegatami na Zjazd członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Aptekarskiej;
3) zaproszeni przez Naczelną Radę Aptekarską goście.

przed rozpoczęciem Zjazdu.
2. Uczestnik Zjazdu potwierdza swą obecność na
posiedzeniu podczas każdego dnia obrad podpisem
na liście obecności.
3. Listy obecności sporządza się odrębnie dla delegatów i odrębnie dla pozostałych uczestników
Zjazdu.
Rozdział II
Przebieg obrad

§ 3.
1. Obrady Zjazdu odbywają się na posiedzeniach
plenarnych. Część obrad merytorycznych może
odbywać się na posiedzeniach grup tematycznych
(panelach), w celu zgłoszenia wniosków i ewentualnego przygotowania projektów uchwał Zjazdu.
2. Posiedzenia Zjazdu są jawne.
3. Na wniosek delegata, za zgodą większości de§ 2.
legatów uczestniczących w Zjeździe, Zjazd może
1. Delegaci otrzymują mandaty, które są im wy- uchwalić tajność posiedzenia w określonej spradawane za pokwitowaniem na liście obecności wie.
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§ 4.
Zjazd otwiera Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
lub wyznaczony przez niego jeden z Wiceprezesów, który prowadzi obrady do czasu dokonania
wyboru Przewodniczącego Zjazdu.
§ 5.
1. We wstępnej części obrad Zjazd:
1) dokonuje w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów wyboru Przewodniczącego Zjazdu, dwóch jego zastępców oraz
trzech sekretarzy Zjazdu, które to osoby
tworzą Prezydium Zjazdu. Dopuszcza się
jednoczesne głosowanie na całą listę kandydatów do Prezydium Zjazdu w przypadku,
gdy liczba kandydatów na liście równa się
liczbie osób wybieranych;
2) uchwala Regulamin obrad Zjazdu;
3) przyjmuje porządek obrad Zjazdu.
2. Głosowanie jest jawne bądź tajne.
3. Głosować można tylko osobiście.
4. Zjazd może zdecydować o wykorzystaniu systemu elektronicznego przy każdym bądź wybranym głosowaniu.

3) przyjęcie porządku obrad Zjazdu;
4) wybór komisji zjazdowych;
5) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie
sprawozdań wszystkich organów Naczelnej
Izby Aptekarskiej;
6) rozpatrzenie wniosku Naczelnej Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Aptekarskiej i podjęcie uchwały;
7) wybór Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
8) ustalenie liczby członków organów Izby
i zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
9) wybór członków Naczelnej Rady Aptekarskiej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz zastępców Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
10)przyjęcie uchwał Zjazdu, w tym uchwalenie regulaminów naczelnych organów Izby
i ogólnych wytycznych do regulaminu sądów aptekarskich oraz zatwierdzenie regulaminów wyborów do organów samorządowych.
3. Porządek obrad może objąć także inne sprawy
będące w gestii Zjazdu, jeżeli zostały zgłoszone
Naczelnej Radzie Aptekarskiej na piśmie w formie
uchwały okręgowej rady aptekarskiej, jednak nie
później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia
Zjazdu.
4. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w sprawie
uzupełnienia Porządku Obrad Zjazdu decydują delegaci obecni na Zjeździe w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.

§ 6.
1. Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków Prezydium:
1) kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad;
2) czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad
Regulaminu Zjazdu oraz porządku na sali
obrad i w lokalu, w którym odbywa się
Zjazd;
3) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie;
4) w czasie obrad zarządza sprawdzenie quorum na zgłoszony wniosek delegata.
§ 8.
2. W sprawach wątpliwych dotyczących wykład- 1. Po przyjęciu porządku obrad Zjazd wybiera Koni Regulaminu Zjazdu Przewodniczący Zjazdu za- misje:
sięga opinii Komisji Regulaminowej.
1) Mandatową, która sprawdza ważność man3. Przewodniczący Zjazdu w każdym czasie
datów delegatów oraz stwierdza, czy Zjazd
może zasięgać opinii pozostałych członków Prezyjest uprawniony do podejmowania uchwał
dium Zjazdu, komisji zjazdowych lub prawników
i dokonywania wyborów;
obsługujących Zjazd.
2) Skrutacyjną, która przygotowuje karty do
głosowania, rozdaje je delegatom, zbiera
§ 7.
karty do urn wyborczych, oblicza głosy,
1. Projekt porządku obrad Zjazdu ustala Naczelustala wyniki wyborów, bądź głosowań
na Rada Aptekarska.
oraz przedstawia je Zjazdowi;
2. Porządek obrad powinien obejmować:
3) Wniosków i Uchwał, która przyjmuje pro1) wybór Przewodniczącego Zjazdu i pozostapozycje w sprawie wniosków i treści uchwał
łych członków Prezydium Zjazdu;
Zjazdu oraz przygotowuje projekty uchwał;
2) uchwalenie Regulaminu Zjazdu;
4) Wyborczą, która informuje o zasadach zgławww.nia.org.pl
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szania kandydatur w wyborach, przyjmuje
zgłoszenia kandydatur, a także bada, czy
zgłoszenia dokonały osoby uprawnione
oraz czy nie zachodzą przeszkody prawne
do wyboru kandydatów, wynikające z przepisów prawa;
5) Regulaminową, która sprawuje pieczę nad
przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu
Zjazdu poprzez zgłaszanie w razie potrzeby
do Prezydium Zjazdu uwag lub wniosków
oraz udzielanie Przewodniczącemu Zjazdu
na jego życzenie opinii w sprawie wykładni
Regulaminu Zjazdu.
2. Skład liczbowy poszczególnych komisji ustala
Zjazd w odrębnym głosowaniu jawnym.
3. Dopuszcza się jednoczesne głosowanie na
całą listę kandydatów do poszczególnych komisji w przypadku, gdy liczba kandydatów na liście
równa się liczbie osób wybieranych.
§ 9.
1. Komisje wymienione w § 8 wybierają ze swego składu Przewodniczących i Sekretarzy.
2. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami
i składa Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.
3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy Jej członkowie.
4. Komisja Skrutacyjna w sporządzonym protokole obowiązana jest określić:
1) liczbę delegatów uprawnionych do głosowania;
2) liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych;
3) liczbę głosów oddanych na każdego kandydata.
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą
kandydować w wyborach dokonywanych na Zjeździe.
§ 10.
Przewodniczący Zjazdu po dokonaniu wyborów
Komisji podaje miejsce i czas, w których przyjmowane będą:
1) przez Komisję Uchwał i Wniosków - propozycje dotyczące uchwał,
2) przez Komisję Wyborczą - zgłoszenia kandydatów w wyborach.
§ 11.
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porządkiem
obrad.
2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć
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udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad, składają zgłoszenia do dyskusji
u Sekretarza Zjazdu prowadzącego listę dyskutantów.
3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu według kolejności zgłoszeń. Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej, Przewodniczącym: Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego
Sądu Aptekarskiego, Naczelnemu Rzecznikowi
Odpowiedzialności Zawodowej oraz zaproszonym
gościom można udzielić głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący Zjazdu może nie udzielić głosu uczestnikowi, który chce zabrać głos w dyskusji
nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy.
5. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę
dyskutantowi, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku
dziennym, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi odebrać przemawiającemu głos.
6. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji, Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
7. Wystąpienie kandydata na Prezesa NRA,
w którym przedstawia swój program działania,
trwa nie dłużej niż 10 minut. Na zadanie pytania
kandydatowi przeznacza się maksymalnie 1 minutę a na udzielenie odpowiedzi 3 minuty.
8. Wystąpienie kandydata na członka Naczelnej
Rady Aptekarskiej trwa nie dłużej niż 1 minutę.
9. Przedstawienie Zjazdowi każdego ze sprawozdań ustępujących organów Naczelnej Izby Aptekarskiej nie może trwać dłużej niż 30 minut.
§ 12.
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad lub poza kolejnością w dyskusji jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Wypowiedź taka nie może trwać dłużej
niż trzy minuty.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;
2) uchwalenie tajności posiedzenia;
3) uchwalenie tajności głosowania;
4) zamknięcie listy mówców;
5) zamknięcie dyskusji;
6) odwołanie do komisji;
7) głosowanie imienne;
8) zmianę porządku obrad;
9) przeprowadzenie głosowania,
10) ograniczenie czasu przemówień;
11) stwierdzenie quorum;
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12) przeliczenie głosów;
13) reasumpcję głosowania.
3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego
przeciwnika wniosku.
§ 13.
1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał
lub innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad, Przewodniczący Zjazdu oznajmia o przystąpieniu do głosowania. Od tej chwili
można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem
delegatów do głosowania.
2. Porządek głosowania nad projektami uchwał
na posiedzeniu Zjazdu jest następujący:
1) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede wszystkim
nad tymi, których przyjęcie lub odrzucenie
rozstrzyga o innych poprawkach,
2) głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami.
3. Porządek głosowania nad poprawkami i projektami uchwał ustala Przewodniczący Zjazdu.
4. Głosowanie w sprawach określonych w ust. 2
przeprowadza się jawnie.
5. Zjazd może uchwalić tajność głosowania
w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
6. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby delegatów.
§ 14.
W trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał
Zjazd może podejmować lub przyjmować:
1) rezolucje - zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata
o podjęcie wskazanego w rezolucji działania;
2) oświadczenia - wyrażające stanowisko
Zjazdu w określonej sprawie;
3) deklaracje - zawierające wolę określonego
postępowania;
4) apele - zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub
zadania.
Rozdział III
Przepisy końcowe

rad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.
§ 16.
1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół,
który stanowi jedyny urzędowy dokument Zjazdu.
2. Protokół z posiedzenia zjazdu obejmuje zapis
przebiegu obrad, a także w załącznikach - pełne
teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań oraz innych dokumentów Zjazdu.
3. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji
lub delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu najpóźniej do 60
dnia od daty zamknięcia Zjazdu. Odpisy protokołu
znajdować się będą do wglądu zainteresowanych
w Naczelnej Izbie Aptekarskiej i we wszystkich
okręgowych izbach aptekarskich.
4. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki do protokołu decyduje Prezydium Zjazdu zwykłą większością głosów.
5. Protokół do którego nie wniesiono zastrzeżeń
lub poprawek uważa się za przyjęty.
6. Przyjęcie protokołu stwierdzają podpisami
członkowie Prezydium Zjazdu najpóźniej do 90
dnia od daty zamknięcia Zjazdu.
7. Protokół Zjazdu podpisują wszyscy członkowie Prezydium Zjazdu.
8. Uchwały Zjazdu i akty wymienione w § 14
Regulaminu podpisuje Przewodniczący Zjazdu
i jeden z Sekretarzy.
§ 17.
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przekaże
uchwały podjęte przez Zjazd Ministrowi Zdrowia.
§ 18.
Uchyla się uchwałę Nr VII/4/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Krajowego
Zjazdu Aptekarzy.
§ 19.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Sekretarz
VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
Przewodniczący
VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy

§ 15.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obwww.nia.org.pl

165

POPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr VIII/…./2020
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
- w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
obejmuje następujące dane:
„4. Zgłoszenie kandydata do komisji zjazdowej
1) imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nazwę
obejmuje następujące dane:
okręgowej izby aptekarskiej, którą repre1) imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nazwę
zentuje osoba zgłaszająca oraz nr mandatu
okręgowej izby aptekarskiej, którą reprena KZA;
zentuje osoba zgłaszająca oraz nr mandatu
2) imię i nazwisko kandydata, nazwę okręgona Zjazd;
wej izby aptekarskiej, którą reprezentuje
2) imię i nazwisko kandydata, nazwę okręgokandydat oraz nr mandatu na KZA.
wej izby aptekarskiej, którą reprezentuje
Komisje zjazdowe są powoływane przez Krakandydat oraz nr mandatu na Zjazd.”.
jowe Zjazdy Aptekarzy, a procedura ich wyłaniania
określona jest w Regulaminie konkretnego KrajoUzasadnienie
wego Zjazdu Aptekarzy.
VII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązał NaczelW konsekwencji norma doprecyzowująca
ną Radę Aptekarską do przygotowania projektu treść zgłaszania kandydata do komisji zjazdowej
zmiany uchwały Nr V/14/2008 V Krajowego Zjaz- powinna być umieszczona w Regulaminie KZA,
du Aptekarzy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie a nie w regulaminie wyborów do organów samoregulaminu wyborów do organów samorządu ap- rządu aptekarskiego oraz trybu odwoływania tych
tekarskiego oraz trybu odwoływania tych organów organów i ich członków. Komisja zjazdowa nie jest
i ich członków, polegającej na wprowadzeniu nor- organem samorządu aptekarskiego.
my, że zgłaszanie kandydata do komisji zjazdowej

UCHWAŁA Nr VII/15/2019
z dnia 22 października 2019 r.
Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie zatwierdzenia liczby delegatów na VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy
Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 19 Zjazd Aptekarzy z poszczególnych okręgowych
kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. izb aptekarskich:
U. z 2019 r. poz. 1419), w związku z § 1 uchwały
1) OIA w Białymstoku 11 delegatów;
Nr VII/2/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Naczelnej
2) OIA w Bielsko-Białej 8 delegatów;
Rady Aptekarskiej w sprawie zwołania Krajowego
3) OIA w Bydgoszczy 17 delegatów;
4) OIA w Częstochowie 6 delegatów;
Zjazdu Aptekarzy oraz
5) OIA w Gdańsku 27 delegatów;
w związku z § 1 uchwały Nr VII/6/2019 z dnia 26
marca 2019 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w spra6) OIA w Kaliszu 5 delegatów;
wie określenia liczby delegatów z poszczególnych
7) OIA w Katowicach 33 delegatów;
okręgowych izb aptekarskich wybieranych przez
8) OIA w Kielcach 9 delegatów;
okręgowe zjazdy aptekarzy na Krajowy Zjazd Ap9) OIA w Koszalinie 6 delegatów;
tekarzy, Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co
10) OIA w Krakowie 36 delegatów;
11) OIA w Lublinie 21 delegatów;
następuje:
12) OIA w Łodzi 28 delegatów;
§ 1.
Zatwierdza się liczby delegatów na VIII Krajowy
13) OIA w Olsztynie 7 delegatów;
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14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

OIA w Opolu 6 delegatów;
OIA w Poznaniu 31 delegatów;
OIA w Rzeszowie 14 delegatów;
OIA w Szczecinie 8 delegatów;
OIA w Warszawie 60 delegatów;
OIA we Wrocławiu 31 delegatów;
OIA w Zielonej Górze 7 delegatów.

§ 2.
Niezwłocznie po zakończeniu swoich okręgowych
zjazdów aptekarzy, okręgowe rady aptekarskie
przekażą do Naczelnej Rady Aptekarskiej listy de-

legatów na VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi NRA.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Prezes NRA
mgr Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
Sekretarz NRA
dr Barbara Jękot

UCHWAŁA Nr VII/ /2019
z dnia 10 grudnia 2019 r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
§ 2.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 37 pkt
6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach apte- Naczelna Rada Aptekarska postanawia przedstakarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) Naczelna wić projekt, o którym mowa w § 1,
VIII Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy.
Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 3.
§ 1.
Naczelna Rada Aptekarska przyjmuje projekt Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu NaPrezes NRA
czelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodomgr Elżbieta Piotrowska - Rutkowska
wej, stanowiący załącznik do uchwały.
Sekretarz NRA
dr Barbara Jękot
Uchwała Nr VIII/…./2020
VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia …… stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Na podstawie art. 37 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwiet- Zjazdu Aptekarzy z dnia 19 stycznia 2008 roku
nia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz. U. z 2019, w sprawie Regulaminu działania Naczelnego
poz.1419, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
§ 1.
§ 3.
Uchwala się Regulamin Naczelnego Rzecznika Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Odpowiedzialności Zawodowej, stanowiący załącznik do uchwały.
Sekretarz
VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
§ 2.
Przewodniczący
Traci moc uchwała Nr V/24/2008 V Krajowego
VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
www.nia.org.pl
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Załącznik do uchwały Nr VIII/…./2020 VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia …… stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Regulamin
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1.
Niniejszy Regulamin Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zwany dalej „Regulaminem”, określa wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego zastępców.
§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Kodeks karny – ustawę z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018
roku, poz. 1600 z późn. zm.);
2) Kodeks postępowania karnego – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks
postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2018
roku, poz. 1787 z późn. zm.);
3) NROZ lub Naczelny Rzecznik – Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
4) obwiniony – farmaceutę, o którym mowa
w art. 45a ustawy;
5) OROZ – okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
6) pokrzywdzony – podmiot, o którym mowa
w § 1 pkt 8 rozporządzenia;
7) postępowanie – bez bliższego określenia –
oznacza każde postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej farmaceuty;
8) przewinienia zawodowe – czyn sprzeczny
z zasadami etyki i deontologii zawodowej
oraz przepisami prawnymi dotyczącymi
wykonywania zawodu farmaceuty;
9) rozporządzenie – rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, wydane na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy;
10) rzecznik – NROZ, zastępcę NROZ, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz zastępcę okręgowego rzecz168

nika odpowiedzialności zawodowej;
11) sąd aptekarski – Naczelny Sąd Aptekarski
oraz okręgowy sąd aptekarski;
12) strony – obwinionego, pokrzywdzonego
oraz Rzecznika;
13) ustawa – ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r.
o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1419, z późn. zm.).
§ 3.
1. Naczelny Rzecznik jest organem Naczelnej
Izby Aptekarskiej wybieranym przez Krajowy
Zjazd Aptekarzy.
2. W zakresie wykonywania swoich funkcji Naczelny Rzecznik jest niezależny i kieruje się zasadą bezstronności, swobodnej oceny dowodów, oraz
nakazem sprawnego prowadzenia postępowań
i równego traktowania występujących w nim podmiotów.
§ 4.
Siedzibą Naczelnego Rzecznika jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 5.
W postępowaniu zastępca Naczelnego Rzecznika
wykonuje prawa i obowiązki Naczelnego Rzecznika, z zastrzeżeniem czynności, które wymagają
zatwierdzenia przez Naczelnego Rzecznika.
§ 6.
Naczelny Rzecznik używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Naczelna Izba Aptekarska – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej”.
§ 7.
Organy, członkowie organów i jednostki organizacyjne samorządu aptekarskiego obowiązane są
na wniosek Naczelnego Rzecznika służyć mu pomocą, a w szczególności udostępniać dokumenty
i inne materiały potrzebne do prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz występowania na
rozprawach odwoławczych i w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.
www.nia.org.pl

§ 8.
Naczelny Rzecznik odpowiada za prawidłowe
i terminowe wykonywanie swoich czynności oraz
za treść i rzetelność informacji udzielanych pisemnie lub ustnie. Powyższe stosuje się do zastępców
Naczelnego Rzecznika w zakresie zleconych im
czynności.
§ 9.
1. W ramach postępowania Naczelny Rzecznik
zobligowany jest kierować się przepisami ustawy
i rozporządzenia oraz postanowieniami Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
i rozporządzeniu Naczelny Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy:
1) Kodeks postępowania karnego, przy czym
nie znajdują zastosowania przepisy o oskarżycielu prywatnym przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem
przepisów o karze pieniężnej;
2) K.k., zawarte w rozdziałach I – III i art. 53 K.k.
§ 10.
Każdy dokument sporządzony przez Naczelnego
Rzecznika zawiera jego imię i nazwisko, pełnioną funkcję, ewentualnie stopień lub tytuł naukowy,
datę i miejsce sporządzenia oraz okrągłą pieczęć
i podpis.
§ 11.
W ramach zakresu swojego działania Naczelny
Rzecznik:
1) zapoznaje się z wpływającą korespondencją i dekretuje określone czynności;
2) odpowiada na pisma wpływające do biura
Naczelnego Rzecznika;
3) organizacje i nadzoruje pracę biura Naczelnego Rzecznika, w szczególności dbając
o sprawne i terminowe wykonywanie zadań;
4) prowadzi postępowanie wyjaśniające
w sprawach odpowiedzialności zawodowej, o których mowa w art. 50 ust. 3 pkt 2
ustawy;
5) wydaje zarządzenia o przydzieleniu spraw
będących przedmiotem postępowania oraz
wykonania innych czynności zastępcom
Naczelnego Rzecznika i nadzoruje ich pracę;
www.nia.org.pl

6) wydaje postanowienie w przedmiocie wyłączenia od udziału w sprawie zastępcy
NROZ i OROZ na zasadach określonych
w rozporządzeniu i przepisach art. 40 i 41
Kodeks postępowania karnego;
7) w przypadkach przewidzianych w rozporządzeniu i przepisach Kodeks postępowania karnego wydaje zarządzenie co do
właściwości OROZ do prowadzenia postępowania, w szczególności:
a) w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy OROZ co do ich właściwości,
b) wobec przesłanki uzasadniającej zmianę właściwości OROZ dla dobra sprawy,
c) gdy z powodu wyłączenia OROZ
i jego zastępcy, bądź innych obiektywnych przyczyn, prowadzenie sprawy
w danej okręgowej izbie aptekarskiej
nie jest możliwe,
d) gdy okoliczności wskazują na łączność
przedmiotową, a sprawcy są członkami
różnych okręgowych izb aptekarskich;
8) rozpoznaje wpływające zażalenia w przypadkach określonych rozporządzeniem;
9) sprawuje funkcję oskarżyciela w postępowaniach przed Naczelny Sąd Aptekarski;
10) występuje przed Sądem Najwyższym
w postępowaniach kasacyjnych;
11) sprawuje bieżący nadzór nad działalnością
OROZ, w szczególności przez:
a) kontrolę zasadności i merytorycznej
poprawności otrzymywanych postanowień OROZ w przedmiocie odmowy
wszczęcia i umorzenia postępowań,
b) analizę wniosków OROZ dotyczących
przedłużania postępowań wyjaśniających w aspekcie ich zasadności oraz
faktycznych przyczyn zwłoki w ich zakończeniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przedłuża postępowania na dalszy okres oznaczony, nie
dłuższy niż 3 miesiące;
12) organizuje szkolenia i warsztaty dla zastępców Naczelnego Rzecznika i OROZ,
doskonalące merytoryczne przygotowanie
do prowadzenia spraw w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;
13) informuje Prezesa Naczelny Rada Aptekarska o prowadzonym postępowaniu w sprawie dotyczącej członka organu NIA;
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14) przygotowuje i przekazuje Naczelnej Radzie Aptekarskiej informacje o przebiegu
postępowań, o które Rada występuje;
15) sprawuje nadzór nad działalnością OROZ,
w tym nadzór bieżący, o którym mowa
w pkt. 11;
16) występuje przed Naczelny Sąd Aptekarski
rozpoznającym zażalenia na jego postanowienia lub zarządzenia;
17) określa należności przysługujące świadkom, biegłym, specjalistom i tłumaczom
biorącym udział w postępowaniu prowadzonym przez Naczelnego Rzecznika;
18) rozstrzyga w przedmiocie dostępu stronom
do akt sprawy prowadzonej przez Naczelnego Rzecznika, oraz w kwestii wydania
z nich odpisów lub kopii;
19) wykonuje zadania związane z mechanizmem ostrzegania;
20) sporządza sprawozdanie kadencyjne, które
przedstawia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy;
21) wykonuje inne czynności związane z pełnieniem swojej funkcji.
§ 12.
1. W toku postępowania Naczelny Rzecznik wydaje postanowienia i zarządzenia w formie pisemnej.
2. Postanowienia i zarządzenia doręcza się za
potwierdzeniem odbioru stronom postępowania.
Postanowienia i zarządzenia, na które przysługuje
zażalenie zawierają pouczenie o przysługującym
środku zaskarżenia.

którym rozpoznawane jest zażalenie na wydane
w toku postępowania postanowienia albo zarządzenia, w szczególności na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego albo
o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.
§ 15.
1. Naczelny Rzecznik w razie stwierdzenia, że nie
jest właściwy do rozpoznania sprawy, przekazuje
ją innemu właściwemu organowi izb aptekarskich,
organowi administracji publicznej lub innemu podmiotowi, zawiadamiając o tym zainteresowanych.
2. O ile czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe zawiera w ocenie Naczelnego Rzecznika
również znamiona przestępstwa ściganego z urzędu, Naczelny Rzecznik powiadamia o tym organy
ścigania.
DZIAŁ II
Postępowanie prowadzone przez Naczelnego
Rzecznika
Rozdział 1
Czynności sprawdzające
§ 16.
Naczelny Rzecznik po otrzymaniu informacji
o podejrzeniu popełnienia przewinienia zawodowego w pierwszej kolejności z urzędu bada swoją właściwość do prowadzenia postępowania oraz
czy nie zachodzą w sprawie przesłanki, o których
mowa w art. 54 i 56 ustawy.

§ 17.
Jeżeli Naczelny Rzecznik ustalił, że do prowadzenia sprawy właściwy jest OROZ, niezwłocznie
§ 13.
1. Naczelny Rzecznik uwzględniając zażalenie przekazuje mu sprawę postanowieniem.
na wydane przez siebie w toku postępowania po§ 18.
stanowienie albo zarządzenie, wydaje odpowied1. Naczelny Rzecznik o ile zachodzi taka uzasadnio postanowienie albo zarządzenie
o uwzględnieniu zażalenia i zmienia albo uchyla niona potrzeba, może dokonać czynności sprawdzających w celu wstępnego ustalenia, czy istnieją
zaskarżone postanowienie albo zarządzenie.
2. W przypadku uznania, że nie ma podstaw do faktyczne podstawy do wszczęcia postępowania
uwzględnienia zażalenia, o którym mowa w ust. 1, wyjaśniającego, polegających w szczególności na:
1) zwróceniu się do osoby, od której pochoNaczelny Rzecznik przekazuje niezwłocznie wraz
dzi informacja o możliwości popełnienia
z aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Aptekarskieprzewinienia zawodowego, o uzupełniemu do rozpoznania.
nie danych zawartych w informacji, w tym
o elementy formalno-prawne, zgodne z wy§ 14.
mogami określonymi w art. 119 Kodeksu
Naczelny Rzecznik powinien brać udział w popostępowania karnego lub o przekazanie
siedzeniu Naczelnego Sądu Aptekarskiego, na
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posiadanych przez tę osobę dowodów;
2) zwrócenie się do odpowiedniej osoby lub
instytucji o potwierdzenie faktów, których
dotyczy pochodzi informacja o możliwości
popełnienia przewinienia zawodowego;
2. Uzupełnienie danych zawartych w informacji
o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego może nastąpić również przez przesłuchanie
w charakterze świadka osoby przekazującej informację. Czynność ta wymaga spisania protokołu.
3. Przeprowadzenie czynności, o których mowa
w ust. 1 i 2, Naczelny Rzecznik może zlecić swojemu zastępcy.
§ 19.
1. Jeżeli informacja o podejrzeniu popełnienia
przewinienia zawodowego lub ustalenia poczynione w toku czynności sprawdzających nie dają podstaw do wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
Naczelny Rzecznik wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
2. Wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia
postępowania wyjaśniającego powinno być poprzedzone przesłuchaniem osoby składającej skargę na farmaceutę, chyba że zgromadzone informacje wskazują na niecelowość tej czynności.
3. Postanowienia o odmowie wszczęcia postanowienia wyjaśniającego można nie wydawać
w razie niepotwierdzenia się faktów pochodzących
z informacji własnych Naczelnego Rzecznika,
chyba że w sprawie występuje co najmniej jeden
ujawniony pokrzywdzony.
§ 20.
1. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego zawiera uzasadnienie wskazujące na przesłanki odmowy wszczęcia tego postępowania.
2. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania doręcza się wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie złożenia zażalenia pokrzywdzonemu
i jego pełnomocnikowi oraz farmaceucie, na którego złożono skargę, i jego obrońcy .
3. Postępowanie wyjaśniające może być umorzone w całości lub w części.
4. Umorzenie postępowania wyjaśniającego
w części może dotyczyć osób lub czynów objętych
postępowaniem.
5. Na postanowienie Naczelnego Rzecznika
o odmowie wszczęcia postępowania lub umorzeniu postępowania wyjaśniającego pokrzywdzonewww.nia.org.pl

mu przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Aptekarskiego.
6. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt.
7. Zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu Aptekarskiego za pośrednictwem Naczelnego Rzecznika w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu
postanowienia.
8. Orzeczenie NSA wraz ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu uchylającym postanowienie
o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania są wiążące dla Naczelnego Rzecznika.
9. Naczelny Rzecznik uchylając postanowienie
o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania wydane przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby również okoliczności,
które należy wyjaśnić oraz czynności, które należy
przeprowadzić w postępowaniu.
Rozdział 2
Postępowanie wyjaśniające
§ 21.
1. W toku postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez wyznaczonego zastępcę Naczelny
Rzecznik postanowienia o odmowie wszczęcia
i umorzeniu postępowania wyjaśniającego, wymaga zatwierdzenia przez Naczelnego Rzecznika,
chyba że Naczelny Rzecznik został wyłączony od
udziału w sprawie przez Naczelny Sąd Aptekarski.
2. W indywidualnych sprawach prowadzonych
przez zastępców NROZ, Naczelny Rzecznik może
zastrzec, że będzie zatwierdzał także wniosek
o ukaranie.
§ 22.
Postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego powinno zawierać zwięzły opis czynu
będącego przedmiotem postępowania oraz jego
kwalifikację prawną, nadto wskazanie strony postępowania, jeżeli na tym etapie są one do ustalenia.
§ 23.
1. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się
w stosunku do wszystkich ujawnionych
w jego toku czynów.
2. Jednym postępowaniem wyjaśniającym obejmuje się wszystkie czyny pozostające w związku
podmiotowym lub przedmiotowym z czynem sta171

nowiącym podstawę jego wszczęcia, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 34 § 3
k.p.k.
3. Jeżeli zachodzą okoliczności utrudniające
łączne prowadzenie postępowania wyjaśniającego lub uzasadnione jest to ekonomiką procesową
można wyłączyć i odrębnie rozpoznać sprawę poszczególnych osób lub o poszczególne czyny.
4. W przypadku wyłączenia do odrębnego postępowania wyjaśniającego materiałów dotyczących
niektórych osób lub czynów będących przedmiotem postępowania wydaje się postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania.
5. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1,
określa się:
1) podmiotowy i przedmiotowy zakres wyłączenia;
2) sposób wyłączenia - przez dokładne wskazanie nazwy i daty przeprowadzonych
dowodów lub innych sporządzonych dokumentów oraz numerów kart lub miejsca złożenia dowodów rzeczowych, z zaznaczeniem, czy dokumenty wydziela się
w oryginale czy w odpisie lub kopii.
6. Czas trwania wyłączonego postępowania wyjaśniającego liczy się od dnia wszczęcia postępowania pierwotnego tylko wtedy, gdy w zakresie
wyłączonych materiałów dotyczących niektórych
osób lub czynów będących przedmiotem postępowania były dokonywane czynności procesowe.
W takim przypadku wyłącza się do odrębnego postępowania wyjaśniającego odpis postanowienia
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. W pozostałych przypadkach wydaje się postanowienie
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, na
podstawie wyłączonych materiałów dotyczących
niektórych osób lub czynów będących przedmiotem postępowania.
§ 24.
1. Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów obejmuje jego sporządzenie, niezwłoczne
ogłoszenie farmaceucie i przesłuchanie go na okoliczność tych zarzutów.
2. Potwierdzenie ogłoszenia postanowienia
o przedstawieniu zarzutów stanowi podpis obwinionego. O odmowie złożenia podpisu lub przeszkodzie w jego złożeniu należy sporządzić adnotację.
3. Postanowienie o uzupełnieniu zarzutów wydaje się, gdy obwinionemu należy zarzucić czyn, któ172

ry nie był objęty uprzednio wydanym postanowieniem o przedstawieniu, zmianie lub uzupełnieniu
zarzutów.
4. Postanowienie o zmianie zarzutów dotyczy
czynu, który był objęty uprzednio wydanym postanowieniem o przedstawieniu, zmianie lub uzupełnieniu zarzutów.
5. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, wydaje się, jeżeli zachodzi potrzeba istotnej zmiany
opisu kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu.
6. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do postanowienia o uzupełnieniu lub o zmianie
zarzutów.
§ 25.
W przypadku gdy okaże się, że obwiniony nie popełnił czynu objętego uprzednio wydanym postanowieniem o przedstawieniu, zmianie lub uzupełnieniu zarzutów lub że postępowanie wyjaśniające
o ten czyn nie może toczyć się z innych przyczyn
wyłączających prowadzenie postępowania, postępowanie wyjaśniające w tej części umarza się.
§ 26.
1. Jeżeli istnieją przesłanki zawieszenia postępowania wyjaśniającego Naczelny Rzecznik
występuje z wnioskiem do Naczelnego Sądu Aptekarskiego o zawieszenie go na czas trwania przeszkody.
2. W czasie zawieszenia postępowania wyjaśniającego należy nie rzadziej niż raz w ciągu
3 miesięcy, sprawdzić czy przyczyny zawieszenia
trwają nadal.
3. Po ustaniu przyczyn zawieszenia postępowania wyjaśniającego Naczelny Rzecznik niezwłocznie występuje do Naczelnego Sądu Aptekarskiego
o wydanie postanowienia o podjęciu zawieszonego
postępowania.
Rozdział 3
Postępowanie dowodowe
§ 27.
W toku postępowania wyjaśniającego Naczelny
Rzecznik ma na uwadze dążenie do szczegółowego
wyjaśnienia sprawy. W tym celu może przesłuchiwać pokrzywdzonego i inne osoby w charakterze
świadków, powoływać i przesłuchiwać biegłych
lub specjalistów, jak również przeprowadzać inne
dowody.
www.nia.org.pl

§ 28.
1. Dowody przeprowadza się z urzędu lub na
wniosek stron.
2. Wnioski dowodowe stron Naczelny Rzecznik
rozpatruje niezwłocznie, chyba że decyzja w tym
przedmiocie uzależniona jest od innych czynności
procesowych.
3. Naczelny Rzecznik rozpatruje niezwłocznie
wnioski stron, ich obrońców i pełnomocników
o przeprowadzenie określonych dowodów i dopuszczenie ich do udziału w czynnościach. chyba
że decyzja w tym przedmiocie uzależniona jest od
innych czynności procesowych.
4. Jeżeli w żądaniu dopuszczenia do udziału
w czynnościach procesowych nie sprecyzowano,
o jakie czynności chodzi, należy wezwać składającego żądanie do wskazania, w jakich czynnościach
postępowania wyjaśniającego chce uczestniczyć.
5. O treści postanowienia o odmowie dopuszczenia do udziału w czynnościach postępowania wyjaśniającego zawiadamia się składającego żądanie.

mentu tożsamości jego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wieku, zawodu oraz stosunku
do stron i pouczyć o odpowiedzialności karalnej za
składanie fałszywych zeznań. Pouczenie nie dotyczy obwinionego.
2. Sprawdzenie tożsamości lub brak dowodu tożsamości osoby wezwanej należy odnotować w protokole.
§ 34.
W razie potrzeby Naczelny Rzecznik przeprowadza dowód z oględzin miejsca lub rzeczy.
§ 35.
Dla wyjaśnienia kwestii wymagających wiadomości specjalnych Naczelny Rzecznik dopuszcza
w drodze postanowienia, o którym mowa w przepisie art. 194 Kodeks postępowania karnego dowód z opinii biegłego lub specjalisty.

§ 32.
Dowód z dokumentu przeprowadza się przez odczytanie jego treści i dołączenie do akt sprawy
w oryginale lub odpisie.

§ 36.
1. W postanowieniu o powołaniu biegłego Naczelny Rzecznik określa materiały przekazane
biegłemu w celu wydania opinii, w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2. W razie przekazania biegłemu materiałów
nieokreślonych w postanowieniu o powołaniu
biegłego lub udzielenia dodatkowych informacji
Naczelny Rzecznik dokumentuje to pisemnie, wyszczególniając zakres materiału udostępniony biegłemu.
3. Naczelny Rzecznik zaznajamia biegłego z wynikami prowadzonego przez siebie postępowania
wyjaśniającego, niezbędnymi do wydania opinii,
a w razie potrzeby, stosownie do wyników badań
może zmienić zakres opinii lub postawionych pytań.
4. Naczelny Rzecznik powinien zabiegać o terminowe sporządzenie opinii przez biegłego.
5. Po otrzymaniu opinii Naczelny Rzecznik niezwłocznie zapoznaje się z jej treścią. Jeżeli opinia
jest niepełna, Naczelny Rzecznik zleca jej uzupełnienie, a jeżeli opinia jest niejasna - Naczelny
Rzecznik osobiście dokonuje czynności procesowych zmierzających do jej wyjaśnienia.
6. Do opinii specjalisty stosuje się odpowiednio
postanowienia ust. 1-5.

§ 33.
1. Przesłuchanie świadka i każdej innej osoby
należy poprzedzić ustaleniem na podstawie doku-

§ 37.
Dokumenty urzędowe i prywatne, o których mowa
w art. 393 § 3 k.p.k., sporządzone przez osoby

§ 29.
Przed przesłuchaniem sprawdza się tożsamość
osoby wezwanej na podstawie dowodu osobistego
lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość. Sprawdzenie tożsamości lub brak dowodu
tożsamości osoby wezwanej należy odnotować
w protokole.
§ 30.
Naczelny Rzecznik dopuszcza wszystkie dowody,
które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy,
a w szczególności:
1) dowody z dokumentów;
2) zeznania świadków;
3) dowody z oględzin oraz dowody rzeczowe;
4) opinie biegłych i specjalistów.
§ 31.
Oddalenie przez Naczelnego Rzecznika wniosku
dowodowego następuje w formie postanowienia.
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posiadające wiedzę specjalną, mogą stanowić
podstawę do odstąpienia od powołania biegłego
w zakresie objętym ich treścią, jeżeli kompletność
i rzetelność tych dokumentów nie budzi wątpliwości.
Rozdział 4
Zakończenie postępowania wyjaśniającego
§ 38.
1. Jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniających
materiał nie daje podstaw do wniesienia wniosku
o ukaranie, Naczelny Rzecznik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania bez konieczności uprzedniego zaznajomienia obwinionego
z materiałami postępowania wyjaśniającego i bez
wydawania postanowienia o zamknięciu postępowania.
2. W postanowieniu o umorzeniu postępowania
podaje się podstawę prawną decyzji oraz uzasadnia
przyczyny umorzenia. Jeżeli umorzenie poprzedzone zostało postanowieniem o przedstawieniu
zarzutów, postanowienie zawiera także imię i nazwisko obwinionego farmaceuty oraz wskazanie
zarzucanego mu czynu.

Rozdział 5
Wniosek o ukaranie
§ 40.
1. Wniosek o ukaranie powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania obwinionego lub zamiennie
adres do korespondencji, jego miejsce pracy i zajmowane stanowisko oraz informację
o karalności sporządzoną na podstawie prowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską rejestru ukaranych;
2) dokładne określenie zarzucanego obwinionemu przewinienia zawodowego, ze wskazaniem czasu, miejsca sposobu, okoliczności jego popełnienia i konsekwencji z niego
wynikających oraz kwalifikację prawną zarzucanego czynu;
3) imiona i nazwiska oraz adresy świadków
oraz pokrzywdzonych, który powinni być
wezwani i powiadomieni o rozprawie;
4) uzasadnienie przytaczające fakty i dowody,
na których wniosek się opiera, a w miarę
potrzeb wyjaśniające podstawę prawną obwinienia i wskazujące okoliczności na które
powołuje się obwiniony farmaceuta w swoje obronie.
2. Wskazując dowody, podaje się numery odpowiednich kart sprawy.
3. Wniosek o ukaranie powinien zawierać wykaz
dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie
żąda Naczelny Rzecznik, usystematyzowane według przeprowadzonych przez niego czynności dowodowych i określających:
1) Imiona i nazwiska oraz adresy świadków,
pokrzywdzonych i innych osób, o których
wezwania lub powiadomienia o rozprawie
wnosi Naczelny Rzecznik;
2) dowody rzeczowe, podlegające oględzinom;
3) wykaz dokumentów, których ujawnienia
przez odczytanie bądź odtworzenie żąda
Naczelny Rzecznik.

§ 39.
1. Jeżeli wynik postępowania wyjaśniającego
potwierdza zasadność zarzutów stawianych farmaceucie, którego dotyczy postępowanie, Naczelny
Rzecznik zawiadamia obwinionego farmaceutę
o prawie i terminie do zaznajomienia się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Termin ten
wyznacza się nie wcześniej niż po 14 dniach, licząc
od dnia odbioru zawiadomienia.
2. W terminie 14 dni od dnia zaznajomienia się
obwinionego farmaceuty z materiałem postępowania wyjaśniającego może on składać wnioski o jego
uzupełnienie. Powyższe dotyczy także obrońcy obwinionego.
3. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, Naczelny Rzecznik
wydaje postanowienie o jego zamknięciu.
4. Naczelny Rzecznik po postanowieniu o za§ 41.
mknięciu postępowania wyjaśniającego, nie- 1. Wniosek o ukaranie przekazuje się Naczelnezwłocznie sporządza wniosek o ukaranie i kieruje mu Sądowi Aptekarskiemu wraz z aktami postępogo do Naczelnego Sądu Aptekarskiego, przekazu- wania wyjaśniającego.
jąc wraz z nim akta sprawy.
2. Przekazując wniosek o ukaranie Naczelnemu
Sądowi Aptekarskiemu, należy dołączyć także po
174
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§ 45.
jednym odpisie wniosku dla każdego obrońcy ob1. Jeżeli oskarżyciel, który uczestniczy w sprawinionego.
3. O skierowaniu wniosku o ukaranie do Naczel- wie, nie może wziąć udziału w rozprawie, Naczelnego Sądu Aptekarskiego, Naczelny Rzecznik za- ny Rzecznik zapewnia obecność innego zastępcy
wiadamia pokrzywdzonego, obwinionego i właści- Naczelny Rzecznik.
2. W sprawach skomplikowanych strona oskarwą okręgową radę aptekarską.
4. Zawiadamiając pokrzywdzonego i obwinio- żająca może być reprezentowana na rozprawie
nego o skierowaniu wniosku o ukaranie do Na- przez dwie osoby. Decyzję w tym zakresie podejczelnego Sądu Aptekarskiego, podaje się jedynie muje Naczelny Rzecznik.
sygnaturę akt sprawy, a zawiadamiając okręgową 3. Uczestniczący w rozprawie oskarżyciel zwraca
radę aptekarską podaje się nadto imię i nazwisko uwagę, aby jego wypowiedzi były zaprotokołowane jak najdokładniej. Jeżeli stwierdzi w protokole
obwinionego farmaceuty.
istotne braki lub nieścisłości, składa wniosek o ich
sprostowanie.
DZIAŁ III
Udział Naczelnego Rzecznika w postępowaniu
§ 46.
przed sądami
1. Na rozprawie Naczelny Rzecznik w szczególności:
Rozdział 1
1) odczytuje wniosek o ukaranie;
Udział Naczelnego Rzecznika w postępowaniu
2) uczestniczy w przeprowadzaniu dowodów,
I instancji przed Naczelnym Sądem
zadaje niezbędne pytania osobom przesłuAptekarskim
chiwanym, w szczególności, gdy są one
przesłuchiwane na jego wniosek;
§ 42.
3) zwraca uwagę na wszelkie sprzeczności lub
Naczelny Rzecznik, w toku postępowania przed
nieścisłości w wypowiedziach osób przeNaczelnym Sądem Aptekarskim, dąży do realizacji
słuchiwanych, a w okolicznościach okrecelów postępowania wyjaśniającego oraz współślonych w przepisach art. 389 i 391 Kodeks
działa z sądem w przeprowadzeniu procesu rzepostępowania karnego wnosi o odczytatelnego, sprawnego i z poszanowaniem godności
nie w odpowiednim zakresie protokołów
uczestników postępowania.
z uprzednio złożonych wyjaśnień lub zeznań.
§ 43.
1. Oskarżycielem przed Naczelnym Sądem Apte- 2. W przypadku gdy zachodzi potrzeba przygokarskim w postępowaniu w I instancji co do zasady towania dodatkowego wniosku dowodowego albo
jest Naczelny Rzecznik albo zastępca Naczelnego inna ważna przyczyna, Naczelny Rzecznik powinien wnosić do Naczelnego Sądu Aptekarskiego
Rzecznika, który prowadził postępowanie.
2. Występujący w postępowaniu przed Naczel- o zarządzenie przerwy w rozprawie.
nym Sądem Aptekarskim zastępca Naczelnego
§ 47.
Rzecznika ustala z Naczelnym Rzecznikiem istotne zagadnienia sprawy w szczególności propono- Zabierając głos po zamknięciu przewodu sądowewany wymiar kary, zwłaszcza w sprawach skom- go, Naczelny Rzecznik zwięźle przedstawia istotne
plikowanych lub budzących duże zainteresowanie okoliczności sprawy i ocenę zebranego w postępospołeczne.
waniu materiału dowodowego, składa wniosek co
do rodzaju i wymiaru kary, wskazując przy tym na
§ 44.
okoliczności jakie brał pod uwagę, a które zawarte
W toku postępowania przed Naczelnym Sądem są w dyrektywach przepisów art. 53 Kodeksu karAptekarski Naczelny Rzecznik powinien być ak- nego i § 37 ust. 2 rozporządzenia.
tywny, składać wnioski odnośnie kwestii wymagających rozstrzygnięcia sądu i wypowiadać się, co
§ 48.
do wniosków składanych przez inne strony, jasno 1. Zastępca Naczelnego Rzecznik, który uczestokreślając swoje stanowisko.
niczył w postępowaniu przed Naczelnym Sądem
Aptekarskim, niezwłocznie składa Naczelnemu
www.nia.org.pl
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Rzecznikowi sprawozdanie z przebiegu sprawy
wraz z własną oceną zasadności ewentualnego
wniesienia od niego odwołania albo braku ku temu
podstaw.
2. Decyzję w sprawie wniesienia odwołania podejmuje Naczelny Rzecznik.
3. Odwołanie powinno zawierać skonkretyzowane zarzuty stawiane orzeczeniu, a także wnioski
wraz z uzasadnieniem.
4. Przy powoływaniu się na uchybienia popełnione przez Naczelny Sąd Aptekarski, przy wydaniu orzeczenia należy w uzasadnieniu odwołania
wskazać na te fragmenty uzasadnienia orzeczenia,
które w ocenie skarżącego stanęły u podstaw wniesienia odwołania.
§ 49.
Przepis § 48 stosuje się odpowiednio w odniesieniu
do postanowień lub zarządzeń Naczelnego Sądu
Aptekarskiego, na które przysługuje zażalenie.
Rozdział 2
Udział Naczelnego Rzecznika w postępowaniu
odwoławczym przed Naczelnym Sądem
Aptekarskim

§ 52.
1. Decyzję w sprawie zasadności wniesienia
kasacji do Sądu Najwyższego od prawomocnego
orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego podejmuje Naczelny Rzecznik.
2. W przypadku podjęcia decyzji o zasadności
wniesienia kasacji, Naczelny Rzecznik zleca jej
sporządzenie prawnikowi, o którym mowa w art.
46e ust. 2 ustawy.
Rozdział 3
Udział Naczelnego Rzecznika w postępowaniu
przed Sądem Najwyższym
§ 53.
1. Udział Naczelnego Rzecznika w rozprawie kasacyjnej przed Sądem Najwyższym jest obowiązkowy.
2. Naczelny Rzecznik bierze udział w rozprawie
przed Sądem Najwyższym osobiście, a jedynie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach niemożliwości osobistego udziału wyznacza do tego
jednego ze swoich zastępców.
§ 54.
Naczelny Rzecznik powinien w razie potrzeby
złożyć pisemną odpowiedź na kasację wniesioną przez inną stronę postępowania, szczególnie
w okolicznościach, gdy uznaje skargę kasacyjną za
oczywiście bezzasadną.

§ 50.
1. Oskarżycielem w postępowaniu odwoławczym przed Naczelnym Sądem Aptekarskim jest
Naczelny Rzecznik.
2. Naczelny Rzecznik bierze udział w postępo§ 55.
waniu odwoławczym osobiście albo wyznacza do
1.
W
przypadku
wyroku
uchylającego orzeczenie
tego jednego ze swoich zastępców.
3. Oskarżyciel mający wziąć udział w postępo- Naczelnego Sądu Aptekarskiego uznającego winę
waniu odwoławczym kontaktuje się z okręgowym farmaceuty, Naczelny Rzecznik albo zastępca Narzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, który czelny Rzecznik, który występował na rozprawie,
niezwłocznie wnosi o wydanie uwierzytelnionego
występował w sprawie przed okręgowym sądem
odpisu tego wyroku.
aptekarskim, w celu omówienia dotychczasowego
2. Kopię odpisu o którym mowa w ust. 1, Naczelprzebiegu sprawy i zasięgnięcia opinii w sprawie
ny Rzecznik przekazuje do wiadomości Prezesowi
kierunku dalszego postępowania, chyba że z okoNaczelnej Rady Aptekarskiej, prezesowi właściwej
liczności sprawy wynika, że nie istnieje taka po- okręgowej rady aptekarskiej oraz Przewodniczącetrzeba.
mu Naczelnego Sądu Aptekarskiego.
4. Na odwołanie wniesione przez inną stronę postępowania, w szczególności, gdy jest ono oczy§ 56.
wiście bezzasadne, Naczelny Rzecznik powinien Przebieg i wyniki postępowań kasacyjnych Naczelzłożyć pisemną odpowiedź.
ny Rzecznik przedstawia na szkoleniach rzeczników okręgowych i sądów aptekarskich, a w miarę
§ 51.
potrzeb składa zwięzłe sprawozdania z przebiegu
W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpo- rozpraw Naczelnej Radzie Aptekarskiej i jej Prewiednio postanowienia § 42 – 49.
zydium.
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DZIAŁ IV
Nadzór Naczelnego Rzecznika nad
działalnością rzeczników okręgowych
§ 57.
1. Nadzór Naczelnego Rzecznika nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej realizowany jest w szczególności
w celu:
1) kontroli prawidłowości przeprowadzanych
przez nich czynności;
2) poprawy sprawności i terminowości postępowań;
3) ujednolicenia prowadzenia przez okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej postępowań na etapie czynności
sprawdzających, postępowania wyjaśniającego, składania środków odwoławczych
oraz czynności podejmowanych przed sądami aptekarskimi;
4) kontroli przestrzegania praw farmaceutów,
których postępowanie dotyczy i praw osób
pokrzywdzonych;
5) prawidłowości przyjmowania i załatwiania
skarg uczestników postępowania;
6) przestrzegania zasad biurowości.
2. W ramach nadzoru Naczelny Rzecznik:
1) analizuje i ocenia organizację pracy okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich biur, prawidłowość i terminowość wykonywanych przez nich czynności;
2) analizuje dane statystyczne dotyczące prowadzonych postępowań.
3. W ramach nadzoru Naczelny Rzecznik jest
uprawniony do:
1) zapoznawania się z aktami prowadzonych
postępowań;
2) uzyskiwania pisemnych lub ustnych informacji od okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej;
3) przeprowadzania wizytacji w biurze okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.
4. Termin wizytacji Naczelnego Rzecznika
w biurze okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej powinien być uzgodniony.
5. Po zakończeniu czynności w trybie nadzoru Naczelny Rzecznik przedstawia okręgowemu
rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej ich
wyniki i w razie potrzeby udziela rekomendacji.
6. Przekazywane przez Naczelnego Rzeczniwww.nia.org.pl

ka rekomendacje nie są wiążące dla okręgowych
rzeczników odpowiedzialności zawodowej.
7. W sprawach o znaczeniu ogólnym Naczelny
Rzecznik może kierować do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej pisma okólne
zawierające jego zalecenia bądź wyjaśnienia.
§ 58.
Nadzór obejmuje również w miarę potrzeby, udzielanie odpowiedniej pomocy okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, w zakresie
wykonywania ich zadań.
§ 59.
1. Naczelny Rzecznik z urzędu lub na uzasadniony wniosek strony postępowania, może objąć
nadzorem postępowanie wyjaśniające prowadzone
przez okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej.
2. Naczelny Rzecznik obejmuje nadzorem postępowanie wyjaśniające, co do którego uznał za
zasadne zażalenie na przewlekłość i którego dalsze
prowadzenie przekazał temu samemu albo innemu
okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej.
3. W przypadku objęcia postępowania nadzorem
Naczelny Rzecznik może:
1) zapoznawać się z aktami postępowania poprzez wgląd w biurze okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej;
2) żądać od okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej informacji lub wyjaśnień, dotyczących przebiegu postępowania
okresowo lub odnośnie każdej czynności;
3) żądać od okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej doręczenia odpisów
wydanych przez niego postanowień i zarządzeń oraz sporządzanych pism procesowych;
4) żądać przesłania do biura Naczelnego
Rzecznika akt postępowania.
§ 60.
1. Czynności w trybie nadzoru, o których mowa
w przepisie § 57 ust. 3 i § 59 ust. 3 regulaminu,
Naczelny Rzecznik podejmuje osobiście lub przez
wyznaczonego w tym celu zastępcę.
2. Naczelny Rzecznik wyznacza swojego zastępcę do przeprowadzenia czynności w trybie nadzoru
w drodze zarządzenia i wskazuje, do jakich czynności zastępca jest upoważniony. Upoważnienie
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nie obejmuje przedstawienia okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej wyników
i udzielenia rekomendacji, o których mowa w § 59
ust. 5.
§ 61.
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej powinien informować Naczelnego Rzecznika
o prowadzonych postępowaniach, mających zdaniem okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej, istotne znaczenie dla samorządu aptekarskiego, zwłaszcza o czynnościach podejmowanych w sprawach, które mogą wywoływać szczególne zainteresowanie opinii publicznej.
§ 62.
1. Naczelny Rzecznik organizuje szkolenie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.
2. Okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej są obowiązani do czynnego uczestnictwa
w szkoleniach. W razie niemożności osobistego
uczestnictwa, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej deleguje na szkolenie jednego ze
swoich zastępców.
3. Koszty uczestnictwa okręgowych rzeczników
odpowiedzialności zawodowej w szkoleniach ponoszone są przez właściwe okręgowe izby aptekarskie. Koszty uczestnictwa Naczelnego Rzecznika
i jego zastępców pokrywa Naczelna Izba Aptekarska.
DZIAŁ V
Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji
Rozdział 1
Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
§ 63.
1. Na pismach wpływających do biura Naczelnego Rzecznika umieszcza się adnotację (prezentatę) zawierającą oznaczenie organu, datę wpływu
pisma, liczbę załączników oraz numer kolejny
księgi korespondencji (L.dz.), pod którym wpisano
wpływ pisma i podpis osoby przyjmującej pismo.
2. Kopertę w której pismo nadesłano, załącza się
do pisma.
§ 64.
Na żądanie osoby wnoszącej pismo do Naczelnego Rzecznika, pracownik biura upoważniony do
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przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.
§ 65.
1. Pracownik biura niezwłocznie przekazuje wpływające pismo Naczelnemu Rzecznikowi
w celu zadekretowania sposobu załatwienia pisma.
2. Dekretacje związane z obiegiem pism i sposobem ich załatwiania powinny być opatrzone datą
i skróconym podpisem.
§ 66.
1. W piśmie wysyłanym przez Naczelnego
Rzecznika podaje się nazwę organu, sygnaturę akt,
datę podpisania pisma, stanowisko służbowe lub
pełnioną funkcję oraz imię i nazwisko podpisującego. Pełne brzmienie imienia i nazwiska może
być zastąpione odpowiednim skrótem, gdy podpisujący potwierdzi to pieczęcią imienną.
2. Podpisaną kopię wysyłanego pisma pozostawia się w aktach sprawy, umieszczając na niej adnotację o dacie wysłania pisma.
3. W przypadku wysyłania przez Naczelnego
Rzecznika pisma za potwierdzeniem odbioru, potwierdzenie to powinno zawierać w szczególności:
datę pisma, nazwę organu, sygnaturę akt, określenie rodzaju doręczenia pisma i sposobu jego doręczenia. Potwierdzenie odbioru po doręczeniu pisma dołącza się bezzwłocznie do akt sprawy.
4. W odpowiedzi na otrzymane pismo powołuje
się datę i sygnaturę pisma, którego odpowiedź dotyczy.
5. Korespondencja ma charakter poufny.
6. Pisma przeznaczone dla Stron doręcza się
w taki sposób, aby ich treść nie była dostępna dla
osób trzecich.
§ 67.
Do czynności często powtarzających się można
użyć druków lub szablonów opracowanych na potrzeby wykonywania tych czynności.
Rozdział 2
Zakładanie i prowadzenie akt
§ 68.
Akta z zakresu ustawowych zadań Naczelnego
Rzecznika zakłada się na podstawie jego dekretacji.
www.nia.org.pl

§ 69.
Sygnatura akt składa się odpowiednio z:
1) skrótu literowego zgodnego ze wskazaniami § 83;
2) oddzielonego łącznikiem kolejnego numeru, pod którym postępowanie zostało zarejestrowane w repertorium;
3) oddzielonych znakiem łamania dwóch
ostatnich cyfr roku kalendarzowego, w którym akta zostały założone, t. np. „NROZ7/19”.
§ 70.
Akta należy prowadzić chronologicznie.
§ 71.
1. Na okładce akt umieszcza się pełną nazwę organu prowadzącego sprawę, sygnaturę oraz wskazanie skarżącego. Na aktach o sygnaturach określonych w § 83 ust. 1 pkt 2 i 3 nie umieszcza się
wskazania skarżącego.
2. Karty w aktach powinny być na bieżąco numerowane.
3. Na początku każdego tomu akt umieszcza się
kartę przeglądową, na której wpisuje się kolejne
dokumenty zawarte w aktach i numery ich kart.
4. Jeden tom akt nie może zawierać więcej niż
200 kart. W szczególnie uzasadnionych przypadkach tom akt może zawierać powyżej 200 kart, lecz
nie więcej niż 250.
5. Na przedostatniej stronie okładki odnotowuje
się liczbę kart w tomie.
6. Kolejne tomy, oznaczone numeracją rzymską,
zachowują ciągłość numeracji kart.

gólnych spraw rozpoznawanych łącznie były założone osobne akta, należy je połączyć i kontynuować pod sygnaturą akt najwcześniej założonych.
Sygnatury spraw dołączonych należy zaznaczyć na
okładce w nawiasie.
§ 74.
W razie rozłączenia spraw, sprawę wpisuje się pod
nową sygnaturą i zakłada osobne akta dla sprawy
wyłączonej. Na okładce założonych akt należy zaznaczyć w nawiasie sygnaturę akt sprawy, która
uległa rozłączeniu.
§ 75.
W miarę potrzeby należy wyłączyć poszczególne karty niezbędne do założenia osobnych akt lub
sporządzić w tym celu uwierzytelnione odpisy lub
kopie.
§ 76.
Akta wysyłane z biura Naczelnego Rzecznika powinny być połączone w sposób zapewniający trwałość, kompletność i integralność, a karty powinny
być ponumerowane.

§ 77.
1. Akta sprawy, po wydaniu postanowienia
o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, prowadzi się w oryginale i załączniku wynikającym
z przepisów Kodeks postępowania karnego.
2. Załączniki adresowe modą być prowadzone
odrębnie dla dokumentów wytworzonych w toku
postępowania (np. związane z przesłuchaniem).
W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy przesłuchiwanej osoby lub składającej wyjaśnienia.
§ 72.
1. Sprawa wpisana do repertorium prowadzona 3. Załącznik do protokołu przechowuje się
w urządzeniu biurowym w postaci załącznika adrejest do jej zakończenia pod tą samą sygnaturą.
2. Sprawę przejętą z innej jednostki wpisuje się sowego w formie dodatkowego tomu akt, do wiado repertorium tylko wówczas, gdy nie podlega domości organu prowadzącego postępowanie.
ona połączeniu ze sprawą pozostającą w biegu.
§ 78.
3. Akta sprawy, wpływające z innych jednostek
w celu łącznego prowadzenia ze sprawą już zare- W aktach postępowania prowadzi się kartę koszjestrowaną w repertorium, a pozostającą w biegu, tów, w której wykazuje się poniesione w tym popo zaewidencjonowaniu, podlegają włączeniu do stępowaniu wydatki, związane m.in. z wysyłką koakt prowadzonego postępowania, bez potrzeby respondencji i wypłatami należności.
uprzedniego rejestrowania w repertorium.
§ 79.
1.
Złożone
w
związku
z postępowaniem przed§ 73.
Dla spraw rozpoznawanych łącznie prowadzi się miot załącza się do akt, a w razie potrzeby umieszjedne akta pod jedną sygnaturą. Jeżeli dla poszcze- cza się we wszytej do akt kopercie, na której zaznawww.nia.org.pl
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cza się zawartość, datę przyjęcia przedmiotu oraz
przez kogo został złożony.
2. Każdorazowo sporządzić należy protokół
przyjęcia przedmiotu.
§ 80.
1. Akta znajdujące się w biurze Naczelnego
Rzecznika powinny być ułożone kolejno w/g numerów ich sygnatur.
2. Dokumenty wpływające do biura dotyczące
postępowań, których akta zostały udostępnione
innym organom odpowiedzialności, gromadzi się
do czasu umieszczenia ich w aktach, w osobnych
teczkach, ze wskazaniem sygnatury akt, w których
dokument powinien zostać umieszczony.
§ 81.
Przeglądanie akt spraw w toku postępowania wyjaśniającego przez osoby uprawnione odbywa się
w biurze, w obecności pracownika, po uzyskaniu
zgody Naczelnego Rzecznika i ustaleniu terminu
czynności.
Rozdział 3
Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych
Oddział 1
Urządzenia ewidencyjne
§ 82.
Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania
czynności procesowych, kontrolowania biegu
spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych
oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

2. Naczelny Rzecznik może zarządzić prowadzenie innych urządzeń ewidencyjnych.
§ 84.
1. Repertoria prowadzi się systemem roczników,
z numeracją od początku roku.
2. W przypadku przeniesienia wpisu do innego
repertorium należy w każdym repertorium sporządzić adnotację o poprzednim i obecnym wpisie.
3. Sprawy niezałatwione ostatecznie z upływem
danego roku nie są przenoszone do repertorium
roku następnego. Liczby bieżące tych spraw należy wpisać na początku repertorium następnego
roku z uwagą „niezałatwione w roku …”. Po ostatecznym załatwieniu tych spraw, należy wykreślić
narzucone na początku repertorium liczby oraz
pierwotny wpis sprawy w repertorium podkreślić
kolorem czerwonym.
§ 85.
1. Omyłkowy wpis sprawy do urządzenia ewidencyjnego poprawia się przez przekreślenie go,
bez zmiany numerów porządkowych dalszych
spraw, chyba ze skreśli się ostatni wpis. Inne zapisy dokonane omyłkowo lub niewłaściwie należy przekreślić, czyniąc o tym wzmiankę i wpisać
obok ich właściwe dane.
2. Osoba dokonująca przekreślenia omyłkowego
wpisu opatruje tę czynność datą
i podpisem.
Oddział 2
Dowody rzeczowe

§ 86.
1. Dowody rzeczowe przyjmuje się i po wyko§ 83.
1. W biurze Naczelnego Rzecznika prowadzi się rzystaniu oddaje za pokwitowaniem odbioru.
2. Na opakowaniu przedmiotów stanowiących
następujące urządzenia ewidencyjne:
1) repertorium „NROZ” – dla postępowań wy- dowody rzeczowe, przechowywanych
w biurze oznacza się nazwę organów i sygnaturę
jaśniających;
2) repertorium „NRNS” – dla postępowań pro- akt sprawy.
wadzonych w postępowaniu odwoławczym 3. Przedmioty stanowiące dowody rzeczowe mogą
przed Naczelny Sąd Aptekarski oraz kasa- być przechowywane w aktach sprawy we wszytej
do akt kopercie, jeżeli ich rodzaj, rozmiar i wartość
cyjnych przed Sądem Najwyższym;
3) repertorium „NROP” – dla wniosków oraz znaczenie dla sprawy na to pozwalają.
o przedłużenie okresu postępowania wy§ 87.
jaśniającego, dla wskazania właściwego
1. Dowody rzeczowe przekazuje się i wydaje
OROZ oraz dla spraw innych;
4) dziennik korespondencji – „L.dz.” – dla odpowiednim organom lub uprawnionym osobom
wszystkich pism wpływających i wycho- tylko na podstawie zarządzenia Naczelnego Rzecznika i we wskazanym przez niego terminie.
dzących.
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2. W przypadku przekazania sprawy Naczelnemu
Sądowi Aptekarskiemu lub innemu uprawnionemu
organowi, należy przekazać zabezpieczone w formie dowodów rzeczowych przedmioty znajdujące
się u Naczelnego Rzecznika.
Oddział 3
Doręczenia i wezwania
§ 88.
W wezwaniach i powiadomieniach podaje się w jakiej sprawie i w jakim charakterze, miejscu i czasie
ma się stawić osoba i zaznacza, czy jej stawiennictwo jest obowiązkowe.
§ 89.
1. Wezwanie powinno być wysyłane z takim wyprzedzeniem, aby ich doręczenie osobom wzywanym, następowało nie później niż na 14 dni przed
terminem zaplanowanej czynności.
2. W przypadku konieczności przekazania wezwania lub zawiadomienia bez zachowania terminu
określonego w ust. 1 dopuszczalne jest wezwanie
lub zawiadomienie przy użyciu innych dostępnych
środków przekazu (telefon, e-mail, fax) z jednoczesnym sporządzeniem notatki bądź wydruku do
akt zawierającej datę nadania, treść przekazu oraz
podpis osoby dokonującej czynności.
Rozdział 4
Sposób odtworzenia dokumentacji aktowej
oraz prostowanie omyłek
§ 90.
1. Czynności w celu odtworzenia zaginionych
lub zniszczonych w całości lub części akt toczącego się postępowania wyjaśniającego przeprowadza
Naczelny Rzecznik lub jego zastępca prowadzący
postępowanie.
2. W tym celu występuje się do organów lub osób
posiadających dokumenty potrzebne do odtworzenia akt postępowania o ich udostępnienie.
3. Postanowienie o odtworzeniu akt postępowania ustala zakres tego odtworzenia albo zawiera
stwierdzenie, że odtworzenie tych akt nie jest możliwe.
4. Na postanowienie wskazane w ust. 1 przysługuje zażalenie.
§ 91.
1. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe
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i w obliczeniu terminów zawitych oraz inne oczywiste omyłki w dokumentacji postępowania można
sprostować z urzędu lub na wniosek osób biorących udział w postępowaniu, w każdym czasie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien być
złożony na piśmie i zawierać precyzyjne wskazanie omyłki oraz propozycję sposobu jej usunięcia.
§ 92.
1. Sprostowanie omyłki następuje w drodze postanowienia lub zarządzenia.
2. Kopię postanowienia o sprostowaniu omyłki
doręcza się niezwłocznie Stronom postępowania,
a kopię postanowienia o odmowie sprostowania
osobie, która wystąpiła z wnioskiem.
3. Na postanowienie lub zarządzenie co do sprostowania wydane w pierwszej instancji służy zażalenie.
§ 93.
Sprostowania omyłki dokonuje organ, który popełnił omyłkę. Jeżeli postępowanie toczy się jako
odwoławcze, Naczelny Rzecznik może z urzędu
sprostować omyłkę OROZ.
Rozdział 5
Archiwizacja dokumentacji
§ 94.
Akta postępowania oraz inna dokumentacja powstająca w toku działalności Naczelnego Rzecznika tworzą jego zasób archiwalny.
§ 95.
Dokumenty, o których mowa w § 96, przechowuje
w miarę możliwości w pomieszczeniu stanowiącym wyodrębnione archiwum lub osobnych szafach przez ustalone okresy, stosując odpowiednie
zabezpieczenie przed włamaniem, utratą i zniszczeniem zasobu.
§ 96.
1. Ustala się następujące okresy przechowywania
akt:
1) 5 lat - dla postepowań prawomocnie zakończonych odmową wszczęcia postępowania
wyjaśniającego oraz dla postępowań prawomocnie zakończonych umorzeniem postępowania wyjaśniającego oraz dla wniosków
o przedłużenie postępowania wyjaśniającego;
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3) prowadzenie repertoriów i innych urządzeń
2) 10 lat – dla postępowań zakończonych
ewidencyjnych i wpisywanie w nich aktuw inny sposób;
alnych danych dotyczących biegu spraw
3) 10 lat - dla postępowań prowadzonych
i sposobu ich merytorycznego załatwienia;
w postępowaniu odwoławczym przed Naprowadzenie dziennika korespondencji;
czelnym Sądem Aptekarskim oraz kasacyj4) protokołowanie czynności procesowych
nym przed Sadem Najwyższym.
wykonywanych przez Naczelnego Rzeczni2. Ustala się okres przechowywania repertoriów
ka;
na 5 lat.
5) wykonywanie czynności zleconych przez
3. Ustala się okres przechowywania dzienników
Naczelnego Rzecznika, sporządzanie wekorespondencji „L.dz.” na 5 lat.
zwań, zawiadomień oraz obliczanie należ4. Ustala się okres przechowywania innej dokuności świadków, pokrzywdzonych, biegłych
mentacji, nieujętej w ust. 1 – 3 na 3 lata.
kosztów ponoszonych w toku postępowa5. Okresy wskazane w ust. 1 liczy się jako lata
nia;
kalendarzowe, począwszy od 1 stycznia następują6) sporządzanie projektów okresowych i kacego po roku zakończenia postępowania albo .
dencyjnych zestawień statystycznych;
6. Okresy wskazane w ust. 2-4 liczy się jako lata
7) archiwizowanie akt postępowań i innych
kalendarzowe, począwszy od 1 stycznia roku nadokumentów wpływających do biura i występującego po roku, w którym dokonano ostatnietworzonych przez Naczelnego Rzecznika.
go wpisu.
7. Okres przechowywania dokumentu, o którym
§ 99.
mowa w ust. 1-4 każdorazowo określa zarządzeniem Naczelny Rzecznik, który może ustalić inne, 1. Za pokwitowaniem odbioru doręcza się: wedłuższe okresy przechowywania poszczególnych zwania, prośby o dokumentację, akta spraw, prośby
o dokumentację, postanowienia, jeśli przysługuje
akt lub rodzajów dokumentacji.
na nie zażalenie i inną wymagające tego korespondencję.
DZIAŁ VI
2. Pisma doręcza się przez „Pocztę polską” lub
Biuro Naczelnego Rzecznik
inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika biura Na§ 97.
1. Zadaniem pracownika biura Naczelnego czelnego Rzecznika.
Rzecznika zwanego dalej „biurem” jest wykony- 3. Stronie, która zgłasza się do biura, po sprawwanie czynności kancelaryjnych, zgodnie z obo- dzeniu jej tożsamości, można doręczyć pismo bezpośrednio za potwierdzeniem jego odbioru.
wiązującymi przepisami prawa.
2. Pracownik biura – sekretarz Naczelnego
§ 100.
Rzecznika powinien wykonywać powierzone zadania terminowo, rzetelnie oraz dbać o kulturę Wypisy i zaświadczenia wydane na podstawie
akt oznacza się sygnaturą akt oraz datą wydania.
urzędowania.
O wydaniu akt dokumentów, wypisów, zaświadczeń należy w odpowiednim miejscu akt uczynić
§ 98.
Do zadań pracownika biura Naczelnego Rzecznika adnotację. Do akt dołącza się pokwitowanie odbioru lub adnotację o wysłaniu pisma.
należy:
1) przyjmowanie wszelkich nadchodzących
§ 101.
do Naczelnego Rzecznika pism i przesyłek,
niezwłoczne ich przedstawianie w razie po- Protokolantem Naczelnego Rzecznika jest jego setrzeby wraz z aktami lub odpowiednią no- kretarz, chyba że rzecznik prowadzący czynność
sam prowadzi protokół. Protokolant ulega wyłątatką;
2) przyjmowanie interesantów, udzielanie im czeniu od czynności z tych samych powodów co
informacji o biegu spraw prowadzonych Naczelny Rzecznik.
przez Naczelnego Rzecznika, udostępnianie
§ 102.
akt do przejrzenia osobom, które są uprawJeżeli osoba mająca podpisać protokół nie może
nione;
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Przepisy końcowe
lub nie chce złożyć podpisu, wówczas należy
§ 104.
w protokole dokonać wzmianki o przyczynie braRegulamin wchodzi w życie z dniem określonym
ku podpisu.
w uchwale o jego uchwaleniu i zostaje opublikowany na stronie internetowej Naczelnej Izby Apte§ 103.
W razie przerwania przez Naczelnego Rzeczni- karskiej w zakładce Naczelny Rzecznik Odpowieka czynności z ważnej przyczyny, należy ogłosić dzialności Zawodowej.
późniejszy termin przeprowadzenia przerwanej
czynności, określić osoby, które mają obowiązek
stawienia się, chyba że niezwłoczne wyznaczenie
terminu nie jest możliwe. Osoby, które nie brały
udziału w czynności, są powiadamiane na piśmie
przez biuro o nowym terminie.
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PROJEKTY UCHWAŁ I WNIOSKI,
KTÓRE WPŁYNĘŁY DO BIURA
NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ
NA VIII KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY

PROPOZYCJE UCHWAŁ, ZGŁOSZONE DO NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ
PRZEZ OKRĘGOWE IZBY APTEKARSKIE

1. WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W POZNANIU
1. Nowelizacja Regulaminu Prezydium NRA poprzez dodanie zapisu:
Protokoły posiedzeń Prezydium NRA są udostępnione okręgowym radom aptekarskim drogą elektroniczną do wewnętrznego użytku w ciągu .... dni
po ich podpisaniu.
Uzasadnienie
Zwiększenie transparentności bieżącej pracy Prezydium NRA dla okręgowych rad aptekarskich.

Uzasadnienie
Okręgowe rady aptekarskie uchwalają stałą wysokość składki członkowskiej dla aptekarzy na okres
kadencji i nie są one waloryzowane o współczynnik inflacji. Waloryzowane o współczynnik inflacji
składki do NIA są zwiększaniem obciążeń finansowych okręgowych izb aptekarskich bez możliwości pokrycia ich ze zwiększanych o ten współczynnik składek od członków izb.

2. Nowelizacja Regulaminu Krajowego Zjazdu
Aptekarzy poprzez dodanie zapisu:
Naczelna Rada Aptekarska jest zobowiązana do
zwołania zjazdu sprawozdawczego po dwóch latach od rozpoczęcia kadencji.
Uzasadnienie
Zjazd jako najwyższy organ samorządu aptekarskiego powinien udzielić absolutorium prezesowi
NRA i Radzie za wykonywanie planowe uchwał
zjazdu sprawozdawczo- wyborczego oraz za działalność w ciągu minionych dwóch lat. Potrzeba takiego zjazdu została wyartykułowana podczas VII
Zjazdu Aptekarzy 31.01.2016 r.

4. Zmiana Regulaminu przyznawania medalu im.
B. Koskowskiego, Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego, uzupełniając go o zapisy:
„W przypadku odrzucenia wniosku o przyznanie
medalu złożonego przez okręgową radę aptekarską
na podstawie podjętej uchwały Rady, Kanclerz Kapituły jest zobowiązany przesłać pisemnie decyzję
odmowną Kapituły do prezesa okręgowej rady aptekarskiej wraz z uzasadnieniem odmowy przyznania tego wyróżnienia.
Kanclerz Kapituły przedstawiając wniosek Kapituły Naczelnej Radzie Aptekarskiej jako projekt
uchwały NRA przedstawia listę osób, które Kapituła wskazuje do wyróżnienia oraz listę kandydatów, dla których wnioski o przyznanie wyróżnienia
zostały odrzucone przez Kapitułę.”
Uzasadnienie
Wprowadzenie takiego zapisu będzie sprzyjało
transparentności decyzji podejmowanych przez
Kapitułę, zgodnie z pozostałymi zapisami regulaminu.

3. Zmiana uchwały w sprawie wysokości składek
odprowadzanych przez okręgowe izby aptekarskie
do Naczelnej Izby Aptekarskiej. Proponowany zapis:
Wysokość składki odprowadzanej do Naczelnej
Izby Aptekarskiej jest stawką stałą ustalaną przez
Zjazd Krajowy Aptekarzy i nie ulega zmianie pomiędzy Zjazdami.
www.nia.org.pl
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2. ZACHODNIOPOMORSKA IZBA APTEKARSKA W SZCZECINIE

1.
Uchwała Nr ………….
…..... Krajowego Zjazdu Aptekarzy
w Warszawie
z dnia …...................
w przedmiocie podjęcia przez Naczelną Izbę Aptekarska w Warszawie inicjatywy ustawodawczej
w przedmiocie zmiany przepisów ustawy o izbach
aptekarskich umożliwiających obecność prawników izb aptekarskich na posiedzenia okręgowych
rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz
okręgowych sądów aptekarskich.
§ 1.
1. Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia podjąć
inicjatywę w przedmiocie zmiany przepisów ustawy o izbach aptekarskich umożliwiających uczestnictwo prawników izb aptekarskich na posiedzeniach okręgowych rzeczników odpowiedzialności
zawodowej oraz okręgowych sądów aptekarskich
w charakterze doradców w zakresie przepisów proceduralnych.
2. Zobowiązać Naczelną Izbę Aptekarską w Warszawie do opracowania w terminie …............. dni
od daty powzięcia niniejszej uchwały projektu
przepisów umożliwiających uczestnictwo prawników izb aptekarskich na posiedzeniach okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej
oraz okręgowych sądów aptekarskich w charakterze doradców rzecznika oraz sądu.
§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Naczelnej Radzie Aptekarskiej w Warszawie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.
Uchwała Nr ………….
…..... Krajowego Zjazdu Aptekarzy
w Warszawie
z dnia …...................

ca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
04 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin
oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego
przez Państwową Inspekcję Sanitarną polegającej
na nałożeniu na Państwową Inspekcję Sanitarną
obowiązku zwrotu na rzecz podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną kosztów substancji
chemicznych, ich mieszanin oraz wyrobów pobieranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną z apteki ogólnodostępnej w ramach nadzoru.
§ 1.
1. Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia podjąć
inicjatywę w przedmiocie zmiany przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz przepisów rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych
i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru
wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną - polegającej na nałożeniu na Państwową
Inspekcję Sanitarną obowiązku zwrotu na rzecz
podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną
kosztów substancji chemicznych, ich mieszanin
oraz wyrobów pobieranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną z apteki ogólnodostępnej w ramach nadzoru.
2. Zobowiązać Naczelną Izbę Aptekarską w Warszawie do opracowania w terminie …............. dni
od daty powzięcia niniejszej uchwały, projektu
przepisów zmieniających przepisy ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
04 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin
oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie
z pkt1 niniejszego paragrafu.
§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Naczelnej Radzie Aptekarskiej w Warszawie.

§ 3.
w przedmiocie podjęcia przez Naczelną Izbę Aptekarska w Warszawie inicjatywy ustawodawczej do- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
tyczącej zmiany przepisów ustawy z dnia 14 mar188
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3.
Uchwała Nr ………….
…..... Krajowego Zjazdu Aptekarzy
w Warszawie
z dnia …...................
w przedmiocie podjęcia przez Naczelną Izbę Aptekarska w Warszawie inicjatywy ustawodawczej
zmierzającej do ujednolicenia zasad nadzoru nad
obrotem środkami odurzającymi i psychotropowymi w placówkach ochrony zdrowia posiadających
dział farmacji szpitalnej, aptekę szpitalną lub aptekę zakładową poprzez opracowanie powszechnej
procedury obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi wskazującej lekarza jako osoby
odpowiedzialnej za nadzór nad obrotem środków
odurzających i psychotropowych w placówkach
ochrony zdrowia od momentu ich pobrania z działu farmacji szpitalnej, apteki szpitalnej lub apteki
zakładowej.
§ 1.
1. Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia podjąć
inicjatywę ustawodawczą zmierzającej do ujednolicenia zasad nadzoru nad obrotem środkami
odurzającymi i psychotropowymi w placówkach
ochrony zdrowia posiadających dział farmacji
szpitalnej, aptekę szpitalną lub aptekę zakładową
poprzez:
a) opracowanie powszechnej procedury obrotu
środkami odurzającymi i psychotropowymi
wskazującej lekarza jako osoby odpowiedzialnej za nadzór nad obrotem środków
odurzających i psychotropowych w placówkach ochrony zdrowia od momentu ich
pobrania z działu farmacji szpitalnej, apteki
szpitalnej lub apteki zakładowej;
b) zobowiązanie placówek ochrony zdrowia
posiadających dział farmacji szpitalnej, aptekę szpitalną lub aptekę zakładową do stosowania procedury obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi.
2. Zobowiązać Naczelną Izbę Aptekarską w Warszawie do opracowania w terminie …............. dni
od daty powzięcia niniejszej uchwały, projektu
przepisów wprowadzających zasadę określoną
w pkt1 niniejszego paragrafu.
§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Naczelnej Radzie Aptekarskiej w Warszawie.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4.
Uchwała Nr ………….
…..... Krajowego Zjazdu Aptekarzy
w Warszawie
z dnia …...................
w przedmiocie opracowania przez Naczelną Izbę
Aptekarska w Warszawie procedury przekazywania przez Okręgowe Izby Aptekarskie informacji
o farmaceucie w związku ze zmianą członkostwa
w Izbie
§ 1.
1. W celu ujednolicenia zasad i praktyk stosowanych przez Okręgowe Izby Aptekarskie przy
przekazywaniu sobie informacji o farmaceucie
zmieniającym Izbę, Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Izbę Aptekarską w Warszawie
do opracowania w terminie …............. dni od daty
powzięcia niniejszej uchwały procedury przekazywania informacji określającej: tryb przekazywania
informacji, zakres przekazywanych informacji oraz
wzór dokumentów, które Okręgowa Izba Aptekarska zobowiązana jest przekazać Okręgowej Izbie
Aptekarskiej, do której przenosi się farmaceuta.
2. Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Okręgowe Izby Aptekarskie do stosowania procedury,
o której mowa w pkt1 niniejszej uchwały, po jej
opublikowaniu przez Naczelną Izbę Aptekarską.
§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5.
Uchwała Nr ………….
…..... Krajowego Zjazdu Aptekarzy
w Warszawie
z dnia …...................
w przedmiocie podjęcia przez Naczelną Izbę Aptekarską w Warszawie inicjatywy ustawodawczej
w przedmiocie zmiany art. 58 ustawy z dnia 19
kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich polegającej na ograniczeniu farmaceuty, którego dotyczy
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postępowanie odpowiedzialności zawodowej oraz
obwinionego w ustanowieniu obrońców wyłącznie
spośród członków izby aptekarskiej.

terze obrońcy adwokatów lub radców prawnych.
2. Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Izbę Aptekarską w Warszawie do opracowania
w terminie …............. dni od daty powzięcia niniejszej uchwały, projektu przepisów zmieniających
art.58 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich w sposób, o którym mowa w pkt 1
niniejszego paragrafu.

§ 1.
1. Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia podjąć
inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do zmiany
art.58 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich w ten sposób aby obrońcami farma§ 2.
ceuty, którego dotyczy postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz obwinione- Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezygo mogli być wyłącznie inni farmaceuci należący dium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie.
do izby aptekarskiej, do której przynależy farmaceuta, którego dotyczy postępowanie w przedmio§ 3.
cie odpowiedzialności zawodowej oraz obwiniony, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z wyłączeniem możliwości ustanawiania w charak3. OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI

Propozycja uchwały wskazującej, że ze szkoleń, ko i wyłącznie farmaceuci, którzy mają opłacone
imprez i innych wydarzeń organizowanych przez składki członkowskie.
Okręgową Izbę Aptekarską mogą korzystać tyl-
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PROPOZYCJE WNIOSKÓW PROGRAMOWYCH, ZGŁOSZONYCH DO NACZELNEJ
IZBY APTEKARSKIEJ PRZEZ OKRĘGOWE IZBY APTEKARSKIE

1. CZĘSTOCHOWSKA IZBA APTEKARSKA W CZĘSTOCHOWIE
I. Skierowanie do Ministerstwa Zdrowia żądania/
postulatu wprowadzenia w systemie P1 dokładnej walidacji e-recept wystawianych przez osoby
uprawnione, aby wyeliminować recepty z błędnymi lub nieistniejącymi numerami GTIN/EAN,
niezgodnymi zawartościami pól technicznych i odpowiedniej treści pól opisowych, kontroli dawkowania i ilości przepisanego na recepcie leku. Walidacja recepty na etapie jej umieszczania w systemie
P1 wyeliminuje po pierwsze dużą część problemów podczas realizacji recepty, po drugie zdecydowanie uprości przepisy prawa poprzez usunięcie
wyjątków, przypadków szczególnych itp.
II. Skierowanie do Ministerstwa Zdrowia postulatu zlikwidowania przepisów nakładających na
apteki/punkty apteczne i hurtownie obowiązku pisemnego potwierdzania zamówień i rejestrowania
odmów realizacji zamówień jako zbędne i bezużyteczne obciążenie.
III. Podjęcie prac nad stworzeniem dostępnej dla
specjalistów, internetowej witryny zawierającej informacje o występujących lub mogących się pojawić brakach leków. Śladem innych krajów europejskich, na podstawie procedury EMA z lipca 2019
r., Polska powinna udostępnić farmaceutom, lekarzom i innym pracownikom medycznym, informacje o planowanych czy istniejących ograniczeniach
dostaw, ich przyczynie i przewidywanej dacie
zapewnienia dostępności. Jest to nisko kosztowe
i konieczne do zaplanowania płynnej pracy aptek
oraz terapii pacjenta rozwiązanie, dzięki któremu
można ograniczyć turystykę lekową i odpowiednio
wcześniej wdrożyć zmianę leczenia.
IV. Podjęcie prac nad urealnieniem marży aptecznej na leki refundowane. Ten postulat był już podnoszony i przyjęty na poprzednim KZA ale nie został zrealizowany. Kroczący spadek cen i limitów
przy nierekompensowanych stratach wywołanych
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przecenami, znacząco obniża kondycję aptek ograniczając środki na rozwój i zatrudnienie personelu.
Marża jest na tyle niska, że obrót podstawowym
asortymentem aptek- lekami, przestał się zwracać
co potęguje niebezpieczne zjawisko minimalizowania stanów magazynowych i obniża bezpieczeństwo lekowe kraju. Mniejsza ilość leku w systemie
potęguje jego potencjalny brak w wypadku ograniczenia dostaw zewnętrznych. Inne kraje europejskie wprowadzają mechanizmy zwiększające ten
zapas. Polska powinna chociaż dążyć do wprowadzenia marży liczonej od ceny leku a nie od limitu
finansowania.
V. Podjęcie prac nad stworzeniem jednolitego pliku kontrolerskiego. Korpus Kontrolerski NFZ,
który zastąpił Wydziały Kontroli poszczególnych
Oddziałów Wojewódzkich NFZ powinien odpowiedzieć wiążąco na problemy pojawiające się
z realizacją e-recept. Oczywiście ideałem byłoby
doczekanie Rozporządzenia traktującego o minimalnych wymogach jakie powinna spełniać e-recepta pod względem formalnym i minimalnym
zakresie danych na niej, ale mamy obecnie niebezpieczną sytuację pracy w próżni prawnej bez
ustaleń z jednostką kontrolującą a posiłkujemy się
poradnikiem stworzonym przez CSIOZ, który nie
ma mocy prawnej. Błędy e-recept godzą niejednokrotnie w bezpieczeństwo pacjenta np. w części
technicznej i demonstracyjnej potrafi widnieć kod
EAN leku w innej dawce niż sformułowana literalnie. Aptekarz powinien mieć podstawę prawną
albo choć ustalenia oficjalne, która część e-recepty winna być brana pod uwagę. Jeśli więc P1 nie
będzie walidować e-recept, ani nie będzie określać
ilości leku niezbędnego do wydania przy receptach
rocznych, powinniśmy mieć choć ustalenia z Korpusem w sprawach wątpliwych, aktualizowane
możliwie na bieżąco.
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2. KALISKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KALISZU –
MGR FARM. MARIUSZ POLITOWICZ
„Od czasu transformacji ustrojowej z 1989 roku,
nie zmieniono istoty przepisów Prawa farmaceutycznego dotyczącego dyżurów aptek w nocy, niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy.
Przed 1989 rokiem apteki były własnością
państwa, które finansowało ich funkcjonowanie,
w tym wypłacało farmaceutom wynagrodzenia za
dyżury. Po prywatyzacji dyżury stały się wyłącznym kosztem właścicieli aptek, czyli podmiotów
je prowadzących.
Wzrost liczby aptek przy jednoczesnym spadku
liczby uprawnionych farmaceutów przypadających
na każdą z nich [wg danych z MZ 1,78], doprowadził do fizycznej niewykonalności oraz nieopłacalności dyżurów. Rady powiatu jako organy administracji państwa ustalające grafiki dyżurów, nie chcą
z nich rezygnować, gdyż same nie ponoszą odpowiedzialności za skutki przemęczenia farmaceuty,
czyli zdrowie i życie jego lub pacjentów. Z tego
powodu nie ponoszą również żadnych kosztów.

Sytuacja ta doprowadziła do masowej rezygnacji
z dyżurowania przez apteki, które swojej racji dowiodły w wygranych postępowaniach przed Sądami Administracyjnymi.
W związku z powyższym Naczelna Rada Aptekarska i Związek Powiatów Polskich wspólnie
przygotowały uwzględniający realia projekt nowelizacji art. 94 PF i w 2017 r. złożyły go w Ministerstwie Zdrowia. Projekt zakłada brak przymusu
dyżurowania oraz jego finansowanie, a także tryb
postępowania przy braku aptek zainteresowanych
dyżurowaniem.
KZA apeluje do Rządu RP o jak najszybsze usunięcie dotychczasowej sytuacji prawnej dotyczącej dyżurów aptek, która jest powodem licznych
i nikomu niepotrzebnych konfliktów pomiędzy
aptekarzami, a radami powiatu i pacjentami. Jednocześnie KZA apeluje o przyjęcie nowelizacji art.
94 PF w kształcie zgodnie wypracowanym przez
zainteresowane strony, czyli NRA oraz ZPP”.

3. ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA W KATOWICACH
1. Podjęcie prac nad inicjatywą ustawodawczą
w sprawie zmiany art. 12 ustawy o izbach aptekarskich w taki sposób, aby było możliwe prowadzenie obrad organów izb aptekarskich oraz głosowań
zdalnie za pomocą środków komunikacji publicznej.
Podjęcie w trakcie procedowania ustawy o zawodzie farmaceuty inicjatywy, aby zapis o możliwości prowadzenia obrad i głosowania zdalnie za pomocą środków komunikacji publicznej znalazł się
w projekcie ustawy przed jej uchwaleniem.
Uzasadnienie
Procedura zdalnego udziału w posiedzeniu byłaby korzystna dla sprawności działania samorządu
aptekarskiego bez szkody dla poziomu pracy organów izb.
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2. Podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie
zmiany stanu prawnego wynikającego z brzmienia
art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczącego dyżurów aptek, w taki sposób aby zapewnienie
dostępności leków było zadaniem własnym samorządu, a nie nieodpłatnym świadczeniem ze strony
aptek na rzecz powiatów jak jest dotychczas.
Uzasadnienie
Dalsze utrzymywanie fikcji, iż apteki muszą pod
tytułem darmym zapewnić powiatom świadczenie
na rzecz mieszkańców powiatów w sytuacji gdy
np.: zapewnienie opieki zdrowotnej w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy to zadanie własne powiatu.
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4. WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W POZNANIU
1. VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje
Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań na
rzecz regularnej i stałej współpracy z wydziałami
farmaceutycznymi w zakresie podstawy programowej nauczania farmacji, oczekiwanych kompetencji od absolwentów farmacji, zakresów szkolenia
podyplomowego i wspólnego aplikowania o środki
finansowe na realizację szkolenia podyplomowego.
2. VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje
Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań na
rzecz zmiany przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne wprowadzonych nowelizacją „Apteka dla
aptekarza”, która uniemożliwi przenoszenie zezwoleń wydanych przed 25.06.2017 na podmioty,
których właścicielem nie jest farmaceuta, a jeżeli
jest, nie może posiadać 4 i więcej aptek.
3. VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań w sprawie uchwalenia Ustawy o zawodzie farmaceuty,

zawierającej kompetencję farmaceuty klinicznego
do pracy na oddziałach szpitalnych z dostępem do
dokumentacji medycznej. Usługa farmacji klinicznej wykonywana poza apteką musi być traktowana
jako wykonywanie zawodu farmaceuty.
4. VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje
Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań na
rzecz ustawowego ustanowienia sztywnych cen na
leki nierefundowane wydawane na receptę oraz
podniesienia marży aptecznej na leki refundowane.
5. VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia i prowadzenia
działań na rzecz ograniczenia obrotu pozaaptecznego lekami.
6. VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia skutecznych
działań na rzecz ograniczenia częstotliwości publikacji wykazów leków refundowanych. Celem
zmiany jest ograniczenie strat ponoszonych przez
apteki.

5. LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ZIELONEJ GÓRZE
1. negatywne stanowisko Zjazdu w sprawie
otwierania nowych wydziałów farmaceutycznych
i zwiększania ilości farmaceutów na rynku pracy
2. powrót do idei zaprzestania dalszego kształcenia
w zawodzie technika farmaceutycznego
3. wprowadzenie prawnych regulacji dla rozróżnienia w aptece technika farmaceutycznego od farmaceuty

4. podjęcie przez NIA działań dla wpisywania na
wszystkich receptach numeru telefonu pacjenta
5. doprecyzowanie zapisów Prawa Farmaceutycznego w zakresie udzielania rękojmi kandydatowi
na kierownika apteki.

6. LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W LUBLINIE
1. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do wyeliminowania emisji reklamy leków i suplementów diety, skierowanej do
pacjentów
2. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań w celu zmiany interwału ogłaszania zmian
urzędowych cen na listach refundacyjnych oraz
nieobciążania podmiotów prowadzących apteki
i hurtownie zmianami cen urzędowych;
3. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do wprowadzenia urzędowych
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cen produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską nie podlegających refundacji ze środków publicznych;
4. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do ograniczenia ilości produktów leczniczych w ramach tej samej substancji
czynnej, dawki, postaci oraz zawartości opakowania publikowanego w obwieszczeniu Ministra
Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych ;
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5. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do wprowadzenia zapisów
w procedowanej ustawie o zawodzie farmaceuty,
chroniących skutecznie farmaceutów przed zwolnieniem z pracy poprzez obowiązek zasięgnięcia
opinii samorządu aptekarskiego;
6. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do ujednolicenia obowiązku
zgłoszeń do rejestru o zatrudnieniu farmaceuty
poprzez wskazanie wymogu zamieszczenia nazwy
pracodawcy, formy zatrudnienia i wskazania faktycznego miejsca wykonywania pracy bądź świadczenia usług (apteki, punktu aptecznego, hurtowni
farmaceutycznej);
7. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do wprowadzenia zapisów ograniczających obrót pozaapteczny produktami leczniczymi (szczególnie lekami przeciwbólowymi);
8. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską
działań zmierzających do zmiany przepisów aby
Inspekcja farmaceutyczna mogła skutecznie egzekwować art. 99 ust.3 ustawy Prawo Farmaceutyczne poprzez nałożenie wymogu zgłoszenia
przed zamiarem sprzedaży udziałów w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością przez podmiot
prowadzący aptekę ogólnodostępną, oraz o obowiązku poinformowania o pełnej strukturze własnościowej podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną na dzień wprowadzenia tych zmian;
9. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do wprowadzenia skutecznego
egzekwowania zapisu art. 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne poprzez obowiązek informowania WIF
w terminie do 7 dni o każdym miejscu zatrudnienia
oraz zawartego stosunku pracy przez farmaceutów
zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych lub
punkach aptecznych;
10. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską
działań zmierzających do zmiany rozporządzenia
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w sprawie recept poprzez możliwość wydania pacjentowi najmniejszego opakowania leku dostępnego w obrocie mimo zapisania przez osobę wystawiającą receptę ilości. ( obecnie § 10 ust. 3 pkt 3
lit. a daje taką możliwość ale wyłącznie w sytuacji
gdy na recepcie nie ma określonej ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego);
11. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do wsparcia aptek na terenach
wiejskich poprzez stworzenie np. obowiązkowego funduszu wsparcia finansowanego przez apteki
o dużym obrocie towarowym;
12. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do zmiany stosowanej marży
aptecznej na produkty lecznicze podlegające refundacji ze środków publicznych w zależności od
osiągniętego obrotu w roku poprzednim (obowiązującego na wzór przepisów włoskich );
13. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do ogłoszenia przez MZ rozporządzenia w sprawie stosowania jednolitego wzoru
(szablonu ) e-recepty i DRR stosowanego przez
dostawców oprogramowania aptecznego i funkcjonalności modułu e-recepty w aptekach;
14. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską działań zmierzających do zagwarantowania aptekom
bezpłatnego i funkcjonalnego dostosowania modułu aptecznego przez dostawców tegoż oprogramowania do wymogów prawnych ustawodawcy;
15. podjęcie przez Naczelną Radę Aptekarską
działań zmierzających do wprowadzenia zapisów
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
recept, dotyczących uznania okresu 2019 r. jako
przejściowego i wprowadzenia abolicji w zakresie
nieprawidłowej realizacji e-recept ( brak kar i brak
możliwości odmowy refundacji).
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7. ŚRODKOWOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KOSZALINIE
1. Wniosek Nr 1 w sprawie organizacji szkoleń.
Zmiana struktury szkoleń (na bardziej praktyczną) oraz organizowanie szkoleń z podstawowych
czynności pielęgniarskich (podawanie szczepionek
i leków ratujących życie)
2. Wniosek Nr 2 w sprawie określenia standardów
wykonywania leków w aptekach otwartych i szpitalnych oraz wymogów zatrudnienia farmaceutów
w aptekach szpitalnych.
Wprowadzenie standardów umocowanych prawnie (w formie rozporządzenia) dotyczących sporządzania leków recepturowych oraz jałowych
(np. leków do żywienia pozajelitowego) oraz standardów jakie powinny spełniać pracownicy aptek
szpitalnych z uwzględnieniem zadań i ilości farmaceutów w stosunku do liczby łóżek.
3. Wniosek Nr 3 w sprawie stworzenia banku rezerw lekowych.
Utworzenie banków rezerw lekowych, po konsultacjach ze specjalistami wojewódzkimi.
4. Wniosek Nr w sprawie zmiany sposobu naliczania marży.
Zniesienie ograniczenia marży na leki dla inwalidów wojennych oraz o zmianę sposobu naliczania

marży – uwzględniając ją od jednostek dawkowania.
5. Wniosek Nr 5 w sprawie podwyżki taksy laborum.
Zmiana sposobu obliczania taksy laborum o urealnienie jej wysokości i jej rewaloryzawanie w stosunku do najniższej krajowej.
6. Wniosek Nr 6 w sprawie ustawy o zawodzie farmaceuty.
Procedowanie w Ministerstwie Zdrowia ustawy
o zawodzie farmaceuty.
7. Wniosek Nr 7 w sprawie abolicji przy realizacji
e-recept.
W związku z problemami z realizacją e-recept
wnioskujemy o abolicję w związku z błędami popełnianymi przez lekarzy oraz o określenie jasnych
przepisów i zakresu kar za błędną realizację recept.
8. Wniosek Nr 8 w sprawie dyżurów nocnych.
Uregulowanie sprawy dyżurów nocnych. Określenie ich dobrowolności i finansowania itd.
Zmiany artykułu 94 Ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie zniesienia obligatoryjności pełnienia
dyżurów i wprowadzenie finansowania dyżurów.

8. POMORSKO – KUJAWSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W BYDGOSZCZY
1. Wniosek o przygotowanie przez Naczelną 2. Zjazd wnioskuje aby ustalić, że składka ORA do
Radę Aptekarską protestu przeciwko coraz więk- NRA ma wynosić ¼ wielkości składki członkowszym biurokratycznym obciążeniom aptek (BDO, skiej, bez rewaloryzacji składki w danej kadencji.
RODO, ZSMOPL, e-recepta).

9. KIELECKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KIELCACH
1. Zobowiązanie NRA do podjęcia działań w celu
restrykcyjnego egzekwowania zapisów prawa farmaceutycznego dotyczącego koncentracji rynku
aptecznego i odwróconego łańcucha dystrybucji.
2. Podjęcie działań w zakresie regulacji rynku pozaaptecznego poprzez przejściowe wprowadzenie
nadzoru inspekcji farmaceutycznej i jego nadzorowanie, a w przyszłości likwidacja tego obrotu.
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3. Wniosek o nowelizację ustawy refundacyjnej
zmierzającej do podniesienia wysokości marż aptecznych na produkty lecznicze, wyroby medyczne
i środki spożywcze refundowane i zmianę sposobu
ustalenia od ceny zakupu, a nie od ceny limitu.
4. Wprowadzenie w ww. ustawie zapisów gwarantujących pomniejszenie strat aptek po każdorazowych zmianach list refundacyjnych.
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LISTA DELEGATÓW
NA VIII KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY

I. OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
W BIAŁYMSTOKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

mgr farm. Kamil Andrzejewski
mgr farm. Irena Dobrakowska
mgr farm. Ewa Gładkowska
mgr farm. Jadwiga Janocha
mgr farm. Jarosław Adam Mateuszuk
dr n. farm. Joanna Barbara Mikita
prof. dr hab. Wojciech Miltyk
mgr farm. Krzysztof Mroczek
mgr farm. Tomasz Sawicki
mgr farm. Ewa Wińska-Jeleniewska
mgr farm. Anna Beata Wróblewska
II. BESKIDZKA OKRĘGOWA IZBA
APTEKARSKA

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

mgr farm. Magdalena Baścik
mgr farm. Jadwiga Górny
mgr farm. Ewa Imielska-Solich
dr n. farm. Kazimierz Kowalczyk
mgr farm. Piotr Londzin
mgr farm. Jolanta Turchan
mgr farm. Arkadiusz Waligóra
mgr farm. Barbara Zabielny
III. POMORSKO-KUJAWSKA
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mgr farm. Aleksandra Halina Adamczyk
mgr farm. Jacek Sławomir Adamczyk
mgr farm. Danuta Teresa Arczewska
mgr farm. Lucjan Borys
mgr farm. Piotr Krzysztof Chwiałkowski
mgr farm. Ryszard Jerzy Kamiński
mgr farm. Jarosław Paweł Kowal
mgr farm. Katarzyna Nina Kulińska
mgr farm. Wioleta Bożena Makarewicz
mgr farm. Katarzyna Jarosława Mickiewicz
mgr farm. Marcin Paweł Owcarz
mgr farm. Marcin Piotr Piątek
mgr farm. Małgorzata Dorota Pietrzak
mgr farm. Wojciech Rykaczewski
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15. mgr farm. Łukasz Ziółkowski
16. mgr farm. Adam Dominik Żarnowski
17. mgr farm. Bożena Maria Żółtowska
IV. CZĘSTOCHOWSKA OKRĘGOWA
IZBA APTEKARSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mgr farm. Janusz Chmielewski
mgr farm. Adam Rajmund Kwapisz
mgr farm. Katarzyna Maria Lewanowicz
mgr farm. Monika Motyl
mgr farm. Przemysław Orlikowski
mgr farm. Mariusz Pikuła
V. GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA
APTEKARSKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

mgr farm. Marcin Bicz
mgr farm. Paweł Bobkowski
mgr farm. Adrian Chojnowski
mgr farm. Dorota Barbara Duchnowska
mgr farm. Anna Maria Ehlert-Mackiewicz
dr n. farm. Joanna Maria Erecińska
mgr farm. Kamila Martyna Flisikowska
dr n. farm. Monika Gajewska
mgr farm. Jacek Romuald Gebert
mgr farm. Karol Grabowski
mgr farm. Marietta Jankowska
mgr farm. Anna Kalicka
mgr farm. Katarzyna Krzemińska
mgr farm. Justyna Kujawska
mgr farm. Rafał Kwiatkowski
mgr farm. Agnieszka Anna Kwiecińska
mgr farm. Michał Mackiewicz
mgr farm. Janina Mańko
mgr farm. Michał Maciej Marcinkowski
dr n. farm. Piotr Migas
mgr farm. Ireneusz Nesterowicz
mgr farm. Wiktor Jacek Pawłowski
mgr farm. Bartosz Rafał Petrykowski
mgr farm. Marek Andrzej Piastowski
mgr farm. Michał Pietrzykowski
mgr farm. Natalia Susłowska
mgr farm. Iwona Zyznowska
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VI. ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

mgr farm. Paweł Balsamski
mgr farm. Alina Barańska
mgr farm. Andrzej Bednarz
mgr farm. Adrianna Binias-Konstanty
dr n. farm. Piotr Brukiewicz
mgr farm. Mariola Chudzik
mgr farm. Jolanta Dominek
mgr farm. Zdzisław Gawroński
mgr farm. Anna Hechmann-Witańska
mgr farm. Ryszard Jasiński
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
mgr farm. Ewelina Kaczmarek
mgr farm. Katarzyna Kandziora-Kuna
mgr farm. Dawid Karbowniczek
dr n. farm. Justyna Kaźmierczak
dr n. przyr. Kazimiera Klementys
mgr farm. Tomasz Kloc
dr n. farm. Mikołaj Konstanty
mgr farm. Monika Kubara
dr n. farm. Bożena Kwaśniak
mgr farm. Dominik Lakota
mgr farm. Agnieszka Lipska
mgr farm. Krzysztof Majka
mgr farm. Tomasz Majka
mgr farm. Ewa Ochota
dr n. farm. Joanna Paprotna-Kwiecińska
dr n. farm. Stanisław Piechula
mgr farm. Marek Reimann
mgr farm. Jan Stasiczek
mgr farm. Karolina Szczepanik
mgr farm. Marzanna Szulc
dr n. farm. Grażyna Świerczek-Zięba
mgr farm. Christian Touma
VII. KIELECKA OKRĘGOWA IZBA
APTEKARSKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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mgr farm. Ewa Drożdżał
mgr farm. Adrian Głogowski
mgr farm. Robert Gocał
mgr farm. Piotr Iżowski
mgr farm. Dominika Połowniak
mgr farm. Norbert Rączka
mgr farm. Maciej Szymocha
mgr farm. Radosław Wesołek
mgr farm. Edyta Wojda

VIII. ŚRODKOWOPOMORSKA
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
W KOSZALINIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

mgr farm. Jolanta Dahlke-Miś
mgr farm. Wojciech Domino
mgr farm Justyna Korzelska
dr n. farm. Dorota Pastok-Chomicka
mgr farm. Maria Walkowiak-Falender
mgr farm. Magdalena Zarzycka
IX. OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
W KRAKOWIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

mgr farm. Sylwia Adamiak
mgr farm. Renata Bilska
mgr farm. Robert Biront
mgr farm. Anna Czekaj
mgr farm. Monika Diejanowa
mgr farm. Antonina Fryz
mgr farm. Dorota Grodek
mgr farm. Mirosław Grodek
mgr farm. Sebastian Janik
mgr farm. Jerzy Jasiński
dr n. o zdr. Barbara Jękot
mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Piotr Knapik
mgr farm. Magdalena Kudrzycka
mgr farm. Karolina Kuś
mgr farm. Maryla Lech
mgr farm. Monika Lech
mgr farm. Małgorzata Lelito
mgr farm. Joanna Machalska
mgr farm. Jadwiga Miśkiewicz
mgr farm. Antonina Palmowska-Tyrkalska
mgr farm. Ewa Panczakiewicz-Pawlęga
mgr farm. Elżbieta Perek
mgr farm. Maria Petlic-Jedynak
mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik
mgr farm. Tomasz Płatek
mgr farm. Teresa Płoszczańska
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
mgr farm. Marcin Snoch
mgr farm. Wojciech Stępień
dr n. farm Przemysław Szybka
mgr farm. Effiom Uman-Ntuk
dr n. farm. Elżbieta Wajda
mgr farm. Anna Włodarczyk
mgr farm. Walenty Zajdel
mgr farm. Barbara Zakrzewska
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X. LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA
APTEKARSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Tomasz Barszcz
dr n. farm. Piotr Belniak
dr n. farm. Alicja Doraczyńska-Szopa
mgr farm. Przemysław Główka
mgr farm. Artur Grossmann
mgr farm. Janina Kisielewska
mgr farm. Genowefa Kołodziejczyk
mgr farm. Alicja Kopciewicz
dr n. farm. Andrzej Kot
mgr farm. Józefa Król
mgr farm. Joanna Lenart
mgr farm. Marzanna Mierzwa
mgr farm. Wiesław Pieńkoś
mgr farm. Krzysztof Przystupa
mgr farm. Adam Romański
mgr farm. Piotr Seniuk
mgr farm. Lucyna Więcierzewska
mgr farm. Przemysław Wolski
mgr farm. Piotr Ziółkiewicz
mgr farm. Piotr Żebrowski

XI. OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
W ŁODZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

mgr farm. Andrzej Cylke
mgr farm. Monika Czubińska
mgr farm. Przemysław Czubiński
mgr farm. Jadwiga Czyż
mgr farm. Andrzej Dowgird
mgr farm. Piotr Szymon Dudek
mgr farm. Izabela Gołota
mgr farm. Daria Danuta Ilska
mgr farm. Łukasz Waldemar Konka
mgr farm. Natalia Katarzyna Kowalewska
mgr farm. Izabela Kromkowska
mgr farm. Joanna Mazur
mgr farm. Wiktor Napióra
mgr farm. Marcin Olczyk
mgr farm. Aleksandra Piaskowska-Noga
mgr farm. Joanna Pietrucha
mgr farm. Agnieszka Małgorzata PietrzykŻeromińska
mgr farm. Sławomir Piniak
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
mgr farm. Edyta Pluta-Radlińska
mgr farm. Zofia Rogowska-Tylman
mgr farm. Krzysztof Słomiak
mgr farm. Marianna Stefańczyk
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24.
25.
26.
27.
28.

mgr farm. Paweł Stelmach
mgr farm. Joanna Wiktoria Sudowska
mgr farm. Agnieszka Śpiewak
mgr farm. Janusz Jerzy Świderek
mgr farm. Robert Zalega

XII. OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
W OLSZTYNIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mgr farm. Roman Grzechnik
mgr farm. Wojciech Kask
mgr farm. Teresa Korbut
mgr farm. Andrzej Kuciński
mgr farm. Konrad Okurowski
mgr farm. Marlena Sadowska
mgr farm. Magdalena Stankiewicz
XIII. OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
APTEKARSKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

mgr farm. Marek Matysik
mgr farm. Andrzej Prygiel
mgr farm. Anna Stachlińska
mgr farm. Karolina Tomków
mgr farm. Marek Tomków
mgr farm. Przemysław Wyzga
XIV. WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA
IZBA APTEKARSKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

mgr farm. Dariusz Wojciech Antkowiak
dr n. farm. Grażyna Antonina Bartczak
mgr farm. Wojciech Jan Bartkowiak
mgr farm. Dorota Renata Bartosik
mgr farm. Przemysław Bogdan Błoch
mgr farm. Zyta Małgorzata Chmielewicz
mgr farm. Piotr Marek Chmielowiec
mgr farm. Magdalena Barbara Czerniewicz
mgr farm. Michał Adam Czerniewicz
mgr farm. Alina Zofia Górecka
dr n. farm. Hanna Jankowiak-Gracz
mgr farm. Jędrzej Ryszard Janus
mgr farm. Jarosław Konrad Janusik
mgr farm. Małgorzata Maria Kuczerowska
mgr farm. Łukasz Romuald Lipka
mgr farm Anna Jadwiga Łohynowicz
mgr farm. Michał Maria Manicki
dr n. farm. Arleta Katarzyna Matschay
mgr farm. Mariusz Piotr Michalak
mgr farm. Maria Mroczkiewicz-Walczyk
dr n. farm. Wojciech Jacek Musiał
mgr farm Małgorzata Barbara Nowak
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

mgr farm. Beata Anna Owczarska
mgr farm. Katarzyna Pawełczyk
mgr farm. Maciej Jacek Pawełczyk
dr n. farm. Stefan Piechocki
mgr farm. Iwona Maria Reinholz-Cynajek
mgr farm. Mateusz Dominik Szamałek
mgr farm. Elżbieta Janina Taterczyńska
mgr farm. Bartosz Łukasz Zelent
mgr farm. Wojciech Krzysztof Ziółkowski

XV. PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA
APTEKARSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mgr farm. Tadeusz Biernat
mgr farm. Marcin Bochniarz
mgr farm. Jacek Brodziński
mgr farm. Marcin Chrapek
mgr farm. Dariusz Jałoza
mgr farm. Piotr Krawczyk
mgr farm. Elżbieta Makuch
mgr farm. Arkadiusz Mandryk
mgr farm. Łukasz Płoszaj
mgr farm. Monika Rybka
dr n. farm. Lucyna Samborska
mgr farm. Jerzy Skiba
mgr farm. Wojciech Sobek
mgr farm. Monika Urbaniak
XVI. ZACHODNIOPOMORSKA
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

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

mgr farm. Wojciech Chmielak
dr n.med. Alicja Ciechanowicz
mgr farm. Artur Gabrych
mgr farm. Michał Kasiak
mgr farm. Dominika Mituła
mgr farm. Joanna Urbańska
dr n. farm. Jerzy Waliszewski
dr n. farm. Anna Żuk
XVII. DOLNOŚLĄSKA IZBA
APTEKARSKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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mgr farm. Dymitriakis Balarys
mgr farm. Magdalena Barbara Chrapek
mgr farm. Renata Chrynus-Adamowicz
mgr farm. Jacek Ciaciura
mgr farm. Małgorzata Dubaniewicz
mgr farm. Olga Joanna Fedorowicz
mgr farm. Łukasz Paweł Fijałkowski
mgr farm. Kamil Andrzej Furtak
mgr farm. Andrzej Tomasz Herbuś

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

mgr farm. Jędrzej Marian Jelinowski
mgr farm. Jerzy Mieczysław Kleczkowski
mgr farm. Anna Monika Komarczewska
mgr farm. Remigiusz Mieczysław Komarczewski
mgr farm. Jolanta Krumplewska
mgr farm. Małgorzata Łęt
mgr farm. Krzysztof Paweł Maciewicz
mgr farm. Zbigniew Madurowicz
mgr farm. Magdalena Monika Marcinkiewicz
mgr farm. Anna Maria Mirecka
mgr farm. Barbara Mizera
mgr farm. Agata Magdalena Mularczyk
prof. dr hab. Witold Musiał
dr n. farm. Artur Paweł Owczarek
mgr farm. Wojciech Bogusław Płaksej
mgr farm. Marek Rawski
mgr farm. Marcin Piotr Repelewicz
mgr farm. Andrzej Kamil Salejda
mgr farm. Marek Sierpiński
mgr farm. Marek Szpara
mgr farm. Jolanta Zofia Śliż
mgr farm. Dawid Jan Taraszkiewicz
XVIII. LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA
APTEKARSKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mgr farm. Ryszard Kiedrowski
mgr farm. Dariusz Kopeć
mgr farm. Ewa Łuckiewicz-Borowiec
mgr farm. Jędrzej Oleksa
mgr farm. Wojciech Pawłowski
mgr farm. Agnieszka Romaneczko
mgr farm. Agnieszka Stankiewicz

XIX. OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA
W WARSZAWIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mgr farm. Anna Banasiuk
mgr farm. Agnieszka Bielejec
mgr farm. Marta Borowa
mgr farm. Adam Borowy
mgr farm. Eugeniusz Bukiewicz
mgr farm. Michał Byliniak
mgr farm. Małgorzata Chmielak
mgr farm. Anna Chmielecka
mgr farm. Ewa Dobrosielska
mgr farm. Jakub Dorociak
mgr farm. Katarzyna Dryja
mgr farm. Magdalena Dzido
mgr farm. Zbigniew Gadamski
mgr farm. Klaudiusz Gajewski
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

mgr farm. Emilia Gąsińska
mgr farm. Anna Głuch
mgr farm. Aldona Gołacka
mgr farm. Agata Góraj
mgr farm. Agnieszka Gregorczyk-Fac
dr n. farm. Włodzimierz Hudemowicz
mgr farm. Małgorzata Jakóbisiak
mgr farm. Artur Jędra
mgr farm. Jerzy Kałaska
mgr farm. Jolanta Klimowicz
mgr farm. Krzysztof Kondracki
mgr farm. Aleksandra Krancberg
mgr farm. Jolanta Krawczyk
mgr farm. Aleksandra Król
mgr farm. Izabela Kubrak
mgr farm. Justyna Kurkus-Tchórzewska
mgr farm. Elżbieta Lazurek
mgr farm. Agnieszka Leśkiewicz-Szkopańska
mgr farm. Sylwia Lewandowska-Pachecka
mgr farm. Dariusz Lewandowski
mgr farm. Piotr Lipiński
mgr farm. Magdalena Majewska
dr n. farm. Marek Malinowski
mgr farm. Grażyna Marczak
mgr farm. Beata Materka
mgr farm. Monika Osmolska-Wiśniewska
mgr farm. Andrzej Pachecka
mgr farm. Anna Pławska
mgr farm. Ewa Pomorska
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

mgr farm. Benedykt Rak
mgr farm. Dorota Smółkowska
mgr farm. Marzena Stachniak-Zadura
mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka
mgr farm. Małgorzata Szelachowska
mgr farm. Wojciech Szkopański
mgr farm. Sławomir Śliwa
mgr farm. Piotr Tyrcha
mgr farm. Tomasz Uchimiak
mgr farm. Łukasz Weresiński
mgr farm. Agnieszka Wielgosz
mgr farm. Grzegorz Wielgosz
mgr farm. Marcin Wiśniewski
mgr farm. Marian Witkowski
mgr farm. Mikołaj Zerhau
dr n. farm. Jerzy Żabiński
mgr farm. Maria Żelazna
XX. KALISKA OKRĘGOWA IZBA
APTEKARSKA

1.
2.
3.
4.
5.

mgr farm. Mariusz Politowicz
mgr farm. Grzegorz Stróżyk
mgr farm. Artur Śliwiński
mgr farm. Jarosław Tuzikiewicz
mgr farm. Donata Wójcik
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