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Szanowni Paƒstwo
Dobiega koƒca rok obfitujàcy w wiele wy-

darzeƒ w Êrodowisku aptekarskim. Rok te-
mu mia∏em nadziej´ ˝e b´dzie to rok prze∏o-
mowy dla aptekarzy. MyÊleliÊmy wszyscy,
˝e w koƒcu zapanuje wokó∏ aptek wzgl´dny
∏ad legislacyjny i b´dzie mo˝na wykonywaç
naszà prac´ w spokoju, który najlepiej s∏u˝y
pracy aptekarza i bezpieczeƒstwu pacjenta.
Niestety mimo wielu obiecujàcych zmian
w prawie na poczàtku roku pojawia∏y si´
trudnoÊci w postaci protestów Êrodowiska
lekarskiego. Pami´tamy równie˝ nasz pro-
test oraz ponowny sprzeciw Êwiata lekar-
skiego. W takich oto warunkach nast´powa-
∏a ciàg∏a nowelizacja dopiero co powsta∏ego
prawa. Taki stan nie sprzyja∏ skupieniu si´
na pracy. 
Moim zdaniem Ustawa refundacyjna

w du˝ym stopniu zmieni∏a zasady funkcjo-
nowania naszego zawodu a aptekarze do-
tkliwie odczuwajà wynikajàce z niej skutki
ekonomiczne. Niestety jako Êrodowisko po-
nosimy równie˝ skutki braku skutecznej re-
akcji instytucji odpowiedzialnych za egze-
kwowanie zakazu reklamy aptek. Spadek
obrotów w aptekach prze∏o˝y∏ si´ na spadek
rentownoÊci wszystkich aptek. Mam tu na
myÊli zarówno apteki prowadzone przez far-
maceutów i innych przedsi´biorców, posia-
dajàcych tylko jednà aptek´, jak te˝ w∏aÊci-
cieli aptek sieciowych, w wi´kszych lub
mniejszych miejscowoÊciach. Dlatego w dzi-

siejszych warunkach jak najbardziej logiczny
wydaje si´ postulat aptekarzy dotyczàcy
zmiany mar˝ aptecznych na korzyÊç apteka-
rzy lub przynajmniej zmian´ sposobu obli-
czania mar˝y od ceny leku a nie jak dotych-
czas od ceny leku który jest podstawà limitu.
Sytuacja na dzieƒ dzisiejszy wyglàda tak, ˝e
aptekarze zad∏u˝ajà si´ w hurtowniach wy-
d∏u˝ajàc terminy p∏atnoÊci lub w bankach
bioràc kredyty na sp∏at´ zad∏u˝enia za zaku-
pione leki. Niektórzy zmuszeni sà zad∏u˝aç
si´ i w hurtowniach, i w bankach.
Reklama jest dêwignià handlu i aby po-

prawiç swoje wyniki ekonomiczne cz´Êç ap-
tek próbuje jà stosowaç. Nie chcà oni jednak
zauwa˝yç, ˝e art. 94a mówi o ca∏kowitym
zakazie reklamy aptek i ich dzia∏alnoÊci.
Wi´kszoÊç aptek prowadzonych przez far-
maceutów zastosowa∏a si´ do tego zakazu
ze zrozumieniem. Wi´kszoÊç aptekarzy –
pracowników aptek sieciowych, z którymi
rozmawia∏em równie˝ podziela ten poglàd.
Zastanawiam si´ wobec tego komu najbar-
dziej zale˝y na reklamie aptek. Komu zale˝y
˝eby farmaceuta znów wydawa∏ punkty, bo-
nusy, patelnie i inne gad˝ety za zakup leków
lub innych produktów w aptece, których nie
zawsze potrzebuje sam pacjent. Mam wra-
˝enie ˝e w tych aptekach, gdzie dalej forsu-
je si´ ukrytà reklam´ lub pos∏ugiwanie si´
ró˝nymi kartami lojalnoÊciowymi, oboj´tnie
jak one si´ nazywajà, nie szanuje si´ pracy
farmaceuty. Nie szanuje si´ jego wiedzy
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zdobytej w czasie ci´˝kich kilkuletnich stu-
diach na Uniwersytecie Medycznym. Nie
szanuje si´ wiedzy medycznej zdobytej
przez tego aptekarza na wielu katedrach, na
wielu wyk∏adach, na wielu egzaminach. Nie
szanuje si´ jego wiedzy przydzielajàc mu za
zadanie w swojej pracy sprzeda˝ kilkunastu
pude∏eczek zakupionych przez menad˝era
d/s zakupów „produktów”. Produktów usta-
wionych przez menad˝era d/s sprzeda˝y
i nadzorowanych przez jeszcze kilku mena-
d˝erów. Do czego w takiej aptece potrzeby
jest farmaceuta ? Nie szanuje si´ farmaceu-
tów w aptekach gdzie odbywa si´ handel.
Dlatego nast´pny rok nie b´dzie spokojny
dla nas aptekarzy. Musimy walczyç dalej.
Musimy walczyç dalej nawet o sprawy oczy-
wiste. Musimy walczyç o lepsze mar˝e ap-
teczne. Musimy walczyç o wyegzekwowanie
zakazu reklamy aptek a przez to o uczciwà
konkurencj´ i równoÊç wszystkich podmio-
tów na rynku leków. Musimy walczyç o do-
bre zapisy dotyczàce importu równoleg∏ego
leków. Obecne pozwalajà nam uzyskaç nie-
które produkty lecznicze taniej, ale równo-

czeÊnie umo˝liwiajà masowy wywóz innych
leków z Polski co powoduje ich brak na na-
szym rynku. Musimy walczyç o poprawienie
przepisów dotyczàcych sprzeda˝y bezpo-
Êredniej z hurtowni producenckich oraz za-
opatrzenia w dane produkty aptek. Musimy
walczyç o dobrà Ustaw´ o zawodzie farma-
ceuty, która powinna regulowaç wiele spraw
zwiàzanych z jego wykonywaniem, które nie
sà obj´te dzisiejszymi przepisami. 
Dlatego potrzeba nam aptekarzom du˝o

si∏y i wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do naszych ce-
lów. Ale je˝eli b´dziemy razem to jestem
przekonany, ˝e wiele uda nam si´ osiàgnàç.
Dlatego osiàgni´cia tych celów ˝ycz´
wszystkim aptekarzom. 
Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia

Sà to chyba najwa˝niejsze Êwi´ta dla Pola-
ków. Z tej okazji chcia∏bym ˝yczyç wszyst-
kim Aptekarzom, ich Rodzinom i Bliskim Ra-
dosnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz
wielu szcz´Êliwych chwil w Nowym Roku.

Prezes 
Okr´gowej Rady Aptekarskiej 

Roman Jan Grzechnik

W dniu 24 listopada 2012 r.
(sobota) odby∏ si´ XXI Okr´go-
wy Zjazd Aptekarzy w Olszty-
nie. Miejsce Zjazdu: sala kon-
ferencyjna Hotelu Wileƒskiego
ul. Knosa∏y 5 w Olsztynie. 

Program przebiegu uroczystoÊci sk∏ada∏

si´ z dwu cz´Êci: ogólnej i sprawozdawczej.
Otwarcia Zjazdu i przywitania przyby∏ych

na Zjazd zaproszonych goÊci oraz farma-
ceutów cz∏onków naszej Olsztyƒskiej Okr´-
gowej Izby Aptekarskiej dokona∏ Prezes
mgr farm. Roman Grzechnik.
GoÊçmi byli: Pani El˝bieta Stachurska In-

spektor Wydzia∏u Zdrowia i Polityki Spo∏ecz-
nej Urz´du Miasta Olsztyn, dr Andrzej Za-
krzewski dyrektor Warmiƒsko-Mazurskiego
oddzia∏u Narodowego Funduszu Zdrowia
w Olsztynie, lek. Jaros∏aw Parfianowicz v-ce

Prezes Warmiƒsko-Mazurskiej Izby Lekar-
skiej, dr n wet. El˝bieta Zduƒczyk v-ce Pre-
zes Warmiƒsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej, mgr Ma∏gorzata Zalewska
v-ce Przewodniczàca Okr´gowej Izby Piel´-
gniarek i Po∏o˝nych, dr Grzegorz Kuchare-
wicz Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej,
mgr farm. Jaros∏aw Mateuszuk Prezes
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Bia∏ymstoku,
dr n. med. Pawe∏ Chrzan Prezes Gdaƒ-
skiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej i wice-
prezes mgr farm. Marcin Skrabalak oraz
kierownik Katedry i Zak∏adu Biofarmacji Wy-
dzia∏u Farmaceutycznego Collegium Medi-
cum im Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
prof. dr hab. n med. Adam Buciƒski.

* 
Minutà ciszy uczciliÊmy pami´ç zmar∏ych

farmaceutów, którzy odeszli z naszego gro-
na w ostatnim roku: Jadwiga Stasiewicz,
Wanda B∏aszczuk, Maria Terlecka 
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*
Wystàpienia zaproszonych goÊci: Pani

El˝bieta Stachurska odczyta∏a list Prezyden-
ta Miasta Olsztyn Piotra Grzymowicza,
Dr Andrzej Zakrzewski powiedzia∏: ostatni

rok obfitowa∏ w du˝e zmiany przepisów pra-
wa dotyczàce zasad realizacji recept oraz
nowych umów refundacyjnych. Jednocze-
Ênie w tym miejscu wyrazi∏ podzi´kowanie
za podejÊcie do sprawy ze zrozumieniem
wobec bardzo krótkiego terminu ich podpi-
sania, sprawne przeprowadzenie tej opera-
cji pomimo problemów i protestów Êrodowi-
ska medycznego. Nowe obowiàzki z tym
zwiàzane zosta∏y na∏o˝one nie tylko na apte-
karzy, ale i Fundusz. 
Lekarz Jaros∏aw Parfianowicz podzi´ko-

wa∏ za dotychczasowà sta∏à dobrà wspó∏-
prac´ farmaceutów z lekarzami co wynika
z koniecznoÊci wspólnego dzia∏ania na
rzecz pacjentów. Je˝eli pojawiajà si´ czasa-
mi jakieÊ zawirowania to wynikajà one z za-
wirowaƒ prawnych, które trzeba pokonywaç,
zmieniaç, poprawiaç. Podzi´kowa∏ za zrozu-
mienie, kiedy jego Êrodowisko protestowa∏o
w walce o swoje prawa.
Dr El˝bieta Zduƒczyk w swoim wystàpie-

niu zwróci∏a si´ równie˝ z ˝yczeniami sukce-
sów do tegorocznych absolwentów rozpo-
czynajàcych swojà prac´ aptekarskà.
Podobnie mgr farm. Jaros∏aw Mateuszuk

zwracajàc si´ do absolwentów powiedzia∏,
aby praca w tak pi´knym zawodzie jaki so-
bie wybrali sprawia∏a im przyjemnoÊç nawet
do 67 roku ˝ycia a nawet jeszcze d∏u˝ej.
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej swo-

je wystàpienie w którym przedstawi∏ analiz´
mijajàcego roku, trudnego dla aptek oraz
trudnego dla samorzàdu aptekarskiego po-
sumowa∏ w nast´pujàcy sposób: je˝eli ma-
my przetrwaç-musimy si´ zjednoczyç
w dzia∏aniu, nie mo˝emy daç si´ podzieliç
jako Êrodowisko, bo tylko w jednoÊci jest si-
∏a, aby osiàgnàç skutecznoÊç w dalszym po-
rzàdkowaniu rynku aptekarskiego zapoczàt-
kowane ustawà refundacyjnà. Musimy kon-
sekwentnie walczyç o swoje prawa w zakre-
sie ekonomicznego statusu zabezpieczenia
stabilizacji aptekom. Nie jest to sprawa ∏atwa

zw∏aszcza wobec koncernów farmaceutycz-
nych i grup biznesowych z rzeszà prawni-
ków i naszego prawa, które wiemy jak jest
stanowione.
Odczytane by∏y równie˝ listy gratulacyj-

ne jakie nadesz∏y od goÊci zaproszonych,
którzy nie mogli osobiÊcie uczestniczyç
w Zjeêdzie.
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr

Grzegorz Kucharewicz wr´czy∏ medal im.
prof. BRONIS¸AWA KOSKOWSKIEGO
nast´pujàcym farmaceutom: Miros∏awie
Aleksandrowicz, Gra˝ynie Domin, Tamarze
Makarewicz, Teresie Olszewskiej. W po-
dzi´kowaniu za to wyró˝nienie g∏os zabra∏a
mgr farm. Miros∏awa Aleksandrowicz.

*
Podczas tegorocznego Zjazdu, po raz

pierwszy, zosta∏o zorganizowane uroczy-
ste Êlubowanie magistrów farmacji przed
Prezesem Olsztyƒskiej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Romanem Grzechnikiem, Preze-
sem Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grze-
gorzem Kucharewiczem, farmaceutami-
uczestnikami XXI Okr´gowego Zjazdu Apte-
karzy Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olszty-
nie, Prezesem Gdaƒskiej Rady Aptekarskiej
dr Paw∏em Chrzanem, v-ce Prezesem mgr
Marcinem Skrabalakiem, Prezesem Bia∏o-
stockiej Rady Aptekarskiej mgr Jaros∏awem
Mateuszukiem oraz goÊçmi zaproszonymi
na nasz Zjazd Aptekarski.
Âlubowanie sk∏adali nast´pujàcy farma-

ceuci: El˝bieta Baƒkowska, Alicja Ba∏uch,
Ewa Brzostek, Edyta Grabowska, Marta Gu-
rziƒska, Tomasz Jab∏oƒski, Marek ¸ukasiuk,
Marta Marciszewska, Weronika Markuszew-
ska, Jowita Monika Michalak, Paula Napiór-
kowska, Natalia Klaudia Wierzbicka (Tuchol-
ska), Tomasz Wierzbicki, Anna Wi´ckowska
Oto treÊç Êlubowania:
Âlubuj´ uroczyÊcie w swej pracy farma-

ceuty sumiennie, gorliwie i z nale˝nà staran-
noÊcià wykonywaç swoje obowiàzki, majàc
zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi
etyki zawodowej i obowiàzujàce prawo,
a tak˝e zachowaç tajemnic´ zawodowà, zaÊ
w post´powaniu swoim kierowaç si´ zasa-
dami godnoÊci, uczciwoÊci i s∏usznoÊci” 
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Po z∏o˝eniu Êlubowania Prezes mgr Ro-
man Grzechnik wr´czy∏ dokument „Prawo
wykonywania zawodu farmaceuty” oraz „Ko-
deks Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Pol-
skiej”. Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej
dr Grzegorz Kucharewicz wr´czy∏ ksià˝k´
autorstwa Lucyny ¸azowskiej i Janiny Mu-
rawskiej, wydanà z okazji XX rocznicy Okr´-
gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie.
Prezes OIA skierowa∏ do Êlubujàcych na-

st´pujàce s∏owa ˝yczeƒ:
M∏odzi farmaceuci-aptekarze.
Dzisiaj ˝ycz´ Wam przede wszystkim suk-

cesów i du˝o satysfakcji z wykonywania za-
wodu. Satysfakcji z niesienia pomocy pa-
cjentom poniewa˝ to jest nasze nadrz´dne
zadanie. Bo to my aptekarze mamy zapew-
niç bezpieczeƒstwo lekowe pacjentom. Za-
wód który wybraliÊcie nie nale˝y do zaj´ç ∏a-
twych ale zapewniam Was ˝e ka˝dy z Was
wst´pujàcych do zawodu mo˝e liczyç na
wsparcie i oczekiwaç pomocy ze strony do-
Êwiadczonych aptekarzy. Przyjmujàc Prawo
wykonywania zawodu stajecie si´ ex lege
cz∏onkami aptekarskiego samorzàdu zawo-
dowego. Na tym gruncie znajdziecie warunki
do doskonalenia umiej´tnoÊci zawodowych
i rozwoju osobowoÊci. 
˚ycz´ Wam równie˝ satysfakcji material-

nej. Poniewa˝ aby wykonywaç nasze pod-
stawowe zadanie farmaceuta musi mieç za-
pewnionà stabilizacj´ finansowà. Dlatego ̋ y-
cz´ Wam dobrych zarobków, dobrych pra-
codawców i dobrych kole˝anek i kolegów
w pracy. ˚ycz´ Wam ˝ebyÊcie trafili na do-
brych nauczycieli zawodu. Poniewa˝ pierw-
sze kroki w zawodzie cz´sto determinujà po-
strzeganie zawodu w nast´pnych latach. ˚y-
cz´ Wam ˝ebyÊcie stali si´ w∏aÊcicielami
w∏asnych aptek i w taki sposób wykonywali
ten zawód. 
˚ycz´ Wam dobrego, energicznego i przy-

jaznego samorzàdu zawodowego, który b´-
dzie spe∏nia∏ wasze oczekiwania i trzyma∏

piecz´ nad wykonywaniem zawodu.
Nast´pnie uczestnicy Zjazdu wys∏ucha-

li wyk∏adu prof. Adama Buciƒskiego pt.
„Sztuczna inteligencja w farmacji i medy-
cynie”.

Po krótkiej przerwie odby∏a si´ cz´Êç
sprawozdawcza Zjazdu, którà poprowadzi∏a
mgr farm. Marlena Sadowska, jednog∏oÊnie
wybrana na Przewodniczàcego Zjazdu. Na
zast´pc´ wybrano mgr farm. Janusza ¸a-
zarczuka, a Sekretarzami Zjazdu zostali wy-
brani mgr farm. Wojciech Kask i mgr farm.
Janina Murawska. Po przyj´ciu porzàdku
obrad podanym w przes∏anym ka˝demu far-
maceucie Zaproszeniu przystàpiono do wy-
borów komisji zjazdowych, w sk∏ad których
wesz∏y nast´pujàce osoby:
Komisja Mandatowa-mgr Agnieszka Ol-

szewska, mgr Anna Perzanowska, mgr Ro-
bert Sadurewicz; Komisja Regulaminowa-
mgr Micha∏ Dutka, mgr Aldona U˝yƒska,
mgr Danuta Harbaszewska; Komisja
Uchwa∏ i Wniosków-Magdalena Stankie-
wicz, mgr Aldona Skonieczna, mgr Danuta
Szok-Ejsmond.
Podczas g∏osowania poprzez podniesie-

nie mandatów przez g∏osujàcych liczeniem
g∏osów zajmowa∏ si´ Sekretarz Zjazdu mgr
Wojciech Kask.

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Okr´gowej Rady Aptekarskiej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Olsztynie za okres 
od 1 paêdziernika 2011 r. 
do 23 listopada 2012 r.

Na pierwszym posiedzeniu Okr´gowej
Rady Aptekarskiej VI kadencji w dniu
14.10.2011 r. Rada podj´∏a Uchwa∏´ o wy-
borze Prezydium. Sk∏ad Prezydium jest na-
st´pujàcy:
Zast´pcy Prezesa – mgr farm. Teresa Kor-
but i mgr farm. Beata Siemianowska
Sekretarz – mgr farm. Danuta Harbaszew-
ska, zast´pca sekretarza – mgr farm. Marle-
na Sadowska, Skarbnik – mgr farm. Pawe∏

Martyniuk
Cz∏onkowie – mgr farm. Krystyna Smoleƒ-
ska i mgr farm. Magdalena Stankiewicz. 
Powo∏ano zespo∏y problemowe: ds. aptek

ogólnodost´pnych, ds. farmacji szpitalnej,
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ds. nauki i szkolenia, ds. integracji Êrodowi-
ska zawodowego, ds. informacji i public rela-
tions oraz w póêniejszym czasie zespó∏ ds.
uiszczenia sk∏adki cz∏onkowskiej.
Okr´gowy Sàd Aptekarski i Okr´gowa

Komisja Rewizyjna ukonstytuowa∏y si´
w dniu 13.10.2011 r. Przewodniczàcà Sàdu
zosta∏a wybrana mgr farm. Lucyna ¸azow-
ska, przewodniczàcà Komisji Rewizyjnej
mgr farm. Agnieszka Karkut. 
Na dzieƒ 13 listopada 2012 r. na liÊcie

Okr´gowej Izby Aptekarskiej znajduje si´
617 cz∏onków w tym 78 emerytów nie wyko-
nujàcych zawodu. 
W okresie sprawozdawczym uruchomio-

no 18 nowych aptek w tym w∏aÊcicielami 6.
aptek sà farmaceuci lub farmaceuci w spó∏-
ce. Wygaszono 14 koncesji/zezwoleƒ na
prowadzenie apteki, w∏aÊcicielami 8. aptek
byli farmaceuci bàdê farmaceuci w spó∏ce.
Na dzieƒ sprawozdania na terenie naszej
Izby mamy: Aptek ogólnodost´pnych – 318,
z tego w Olsztynie 68, Aptek szpitalnych –
20, Aptek zak∏adowych – 2, Dzia∏ów farma-
cji szpitalnej – 4, Hurtowni farmaceutycz-
nych – 10, Sk∏ad konsygnacyjny – 1 
Dzia∏alnoÊç Okr´gowej Rady Aptekarskiej
W okresie sprawozdawczym Okr´gowa

Rada Aptekarska odby∏a 15 posiedzeƒ, 13
planowych, które odbywajà si´ jeden raz
w miesiàcu wg ustalonego harmonogramu
oraz 2 posiedzenia nadzwyczajne.
Prezydium Okr´gowej Rady odby∏o 49

posiedzeƒ, odbywajà si´ one raz w tygodniu
(we wtorek). Wszystkie posiedzenia sà do-
kumentowane a protoko∏y z nich i podj´te
uchwa∏y znajdujà si´ w Biurze Izby.
Okr´gowa Rada Aptekarska rozpatrzy∏a

18 wniosków Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego o wydanie opinii w spra-
wie zezwolenia na prowadzenie apteki ogól-
nodost´pnej i wyda∏a: 13 opinii pozytywnych
w sprawie udzielenia zezwolenia, 4 opinie
negatywne, 1 postanowienie o odmowie
stwierdzenia „r´kojmi” kandydatowi na kie-
rownika.
W jednym przypadku wnioskodawca od-

wo∏a∏ si´ od Uchwa∏y o wydaniu opinii nega-
tywnej do Naczelnej Rady Aptekarskiej, któ-

ra po rozpatrzeniu odwo∏ania zwróci∏a wnio-
sek do ponownego rozpatrzenia. Po ponow-
nym rozpatrzeniu wniosku uzupe∏nionym
o nowe okolicznoÊci Rada wyda∏a opini´ po-
zytywnà. 
Rada podj´∏a 2 Uchwa∏y w sprawie stwier-

dzenia r´kojmi nale˝ytego prowadzenia ap-
teki lub hurtowni na wniosek farmaceuty –
jednà do apteki ogólnodost´pnej, jednà do
hurtowni nowo powstajàcej poza terenem
naszej Izby.
Istotnym elementem wniosków w sprawie

„zezwolenia” jest stwierdzenie r´kojmi nale-
˝ytego prowadzenia apteki kandydatowi do
pe∏nienia funkcji kierownika.
Zawsze, ze wszystkimi kandydatami, któ-

rzy byli cz∏onkami naszej Izby, Prezydium
Okr´gowej Rady Aptekarskiej spotyka∏o si´
i rozmawia∏o o obowiàzkach kierownika oraz
zasadach prowadzenia apteki zgodnie
z prawem farmaceutycznym. ZwracaliÊmy
szczególnà uwag´ na zapisy w prawie far-
maceutycznym dotyczàce zakazu reklamy
aptek. 
Prezydium Okr´gowej Rady Aptekarskiej

w trybie art. 217 kpa tj. na wniosek farma-
ceuty podj´∏o: 74 Uchwa∏y – Postanowienia
w sprawie stwierdzenia r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki, w tym do apteki ogólno-
dost´pnej – 69, do apteki szpitalnej – 2, hur-
towni – 3, 2 Postanowienia o odmowie
stwierdzenia „r´kojmi”, od których zaintere-
sowani odwo∏ali si´ do Naczelnej Rady Ap-
tekarskiej. Naczelna Rada Aptekarska po
rozpoznaniu odwo∏ania zwróci∏a wnioski do
ponownego rozpatrzenia. Po ponownym
rozpatrzeniu wniosków, uzupe∏nionych o no-
we okolicznoÊci Prezydium podj´∏o Uchwa∏y
o stwierdzeniu „r´kojmi”. 
Ze wszystkimi kandydatami na kierowni-

ków wyst´pujàcymi o „r´kojmi´” Prezydium
Rady spotyka∏o si´, tak samo jak w przypad-
ku opiniowania kierowników do aptek „no-
wych”. Zdarza si´, ˝e niektórzy farmaceuci
uwa˝ajà te spotkania za zb´dne. W naszej
ocenie sà one potrzebne przede wszystkim
farmaceutom, bo jest to okazja do uzmys∏o-
wienia im, jaka odpowiedzialnoÊç cià˝y na
kierowniku apteki, ale równie˝ sà potrzebne
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Okr´gowej Radzie Aptekarskiej, bo poznaje-
my naszych cz∏onków, poznajemy ich pro-
blemy zawodowe, jest to okazja do odpo-
wiedzi na wiele nurtujàcych pytaƒ.
W dalszym ciàgu na terenie Naszej Izby

mamy kierowników aptek, którzy nie sà na-
szymi cz∏onkami poniewa˝ deklarujà wyko-
nywanie zawodu równie˝ na terenie izby
macierzystej. Mamy obecnie czternastu ta-
kich kierowników. R´kojmie tym kierowni-
kom stwierdzi∏y w∏aÊciwe miejscowo okr´go-
we rady aptekarskie.
W okresie sprawozdawczym Okr´gowa

Rada Aptekarska podj´∏a 21 Uchwa∏ o przy-
znaniu prawa wykonywania zawodu absol-
wentom Wydzia∏ów Farmaceutycznych, któ-
rzy jako zamierzone miejsce pracy wybrali
teren Naszej Izby. 
Zorganizowano 13 szkoleƒ naukowych,

w tym 5 szkoleƒ wspólnie z Olsztyƒskim Od-
dzia∏em Polskiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego. Da∏y one mo˝liwoÊç uzyskania
62. punktów edukacyjnych mi´kkich. Okr´-
gowa Rada by∏a wspó∏organizatorem wraz
z Sekcjà Farmacji Szpitalnej Olsztyƒskiego
Oddzia∏u PTFarm. 2 szkoleƒ tzw. Warszta-
tów Farmaceutycznych dla farmaceutów
z aptek szpitalnych z terenu naszej Izby. 
Nasi cz∏onkowie mieli te˝ mo˝liwoÊç

uczestniczenia w bezp∏atnym kursie w Olsz-
tynie nt. „Opieka farmaceutyczna – Geria-
tria” organizowanym pod patronatem Mi´-
dzynarodowego Centrum Epigenetyki Wie-
ku Podesz∏ego i Wydzia∏u Farmaceutyczne-
go Uniwersytetu Medycznego wWarszawie,
na którym Prezes Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej mgr Roman Grzechnik wyg∏osi∏ wyk∏ad
inauguracyjny. Kurs pozwoli∏ uzyskaç 7
punktów edukacyjnych „twardych”.
Na wnioski z∏o˝one przez farmaceutów

Okr´gowa Rada Aptekarska wyda∏a 10
uchwa∏/decyzji w sprawie przed∏u˝enia okre-
su szkolenia ciàg∏ego lub zaliczenia pierw-
szego okresu szkoleniowego w terminie
póêniejszym ni˝ okreÊla to rozporzàdzenie
Ministra Zdrowia w sprawie szkoleƒ cià-
g∏ych. Poniewa˝ brak jest uregulowaƒ ogól-
nych, dotyczàcych szkoleƒ ciàg∏ych niezre-
alizowanych w terminie przewidzianym roz-

porzàdzeniem, Okr´gowa Rada Aptekarska
stoi na stanowisku, ˝e nale˝y spe∏niç ka˝dà
indywidualnà proÊb´ farmaceuty w sprawie
przed∏u˝enia tego okresu.
Rada podj´∏a 9 Uchwa∏ w sprawie wyda-

nia pozytywnej opinii dotychczasowym kie-
rownikom aptek o mo˝liwoÊci przed∏u˝enia
kierowania aptekà do 70 roku ˝ycia. 
Okr´gowa Rada Aptekarska podj´∏a.

uchwa∏y i decyzje dotyczàce finansów Izby,
wa˝niejsze z nich wymieni´: Uchwa∏a
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Preze-
sa, Uchwa∏a w sprawie okreÊlenia wysoko-
Êci sk∏adki cz∏onkowskiej, Uchwa∏a w spra-
wie zwrotu kosztów podró˝y cz∏onkom
Okr´gowej Izby Aptekarskiej zwiàzanych
z pe∏nieniem funkcji na rzecz samorzàdu ap-
tekarskiego, 3 Uchwa∏y o udzieleniu zapo-
mogi pieni´˝nej cz∏onkom Izby, w tym dwie
zapomogi na proÊb´ cz∏onków, jednà zapo-
mog´ z wniosku Rady (losowe), Decyzja
o wykupieniu dost´pu do serwisu prawnego
LexPharma, prowadzonego przez Âlàskà
OIA dla wszystkich cz∏onków Naszej Izby.
Warunkiem otrzymania has∏a dost´pu sà
op∏acone sk∏adki, Decyzja w sprawie wymia-
ny osprz´tu elektrycznego (gniazd, wy∏àcz-
ników, oÊwietlenia itp.) w siedzibie Izby –
prace zosta∏y zakoƒczone, da∏o to m.in.
mo˝liwoÊç prowadzenia posiedzeƒ rady
z wykorzystaniem projektora, Decyzja
o zmianie grafiki strony internetowej Izby,
jest w trakcie realizacji, czeka nas jeszcze
du˝o pracy przy wype∏nieniu strony treÊcià. 
KontynuowaliÊmy tradycj´ organizowania

na zakoƒczenie karnawa∏u spotkania z far-
maceutami – emerytami niepracujàcymi.
W ramach integracji zawodowej Êrodowi-

ska aptekarskiego nasza Okr´gowa Izba
Aptekarska by∏a organizatorem I Mistrzostw
˚eglarskich Polski Aptekarzy, które odby∏y
si´ w dniach 7-9 wrzesieƒ 2012 r. w Stanicy
Wodnej Kietlice nad Mamrami. Uczestniczy-
∏o w nich 13 za∏óg z 8 Izb Okr´gowych, Na-
szà Izb´ reprezentowa∏y 4 za∏ogi. Nad orga-
nizacjà ca∏ej imprezy czuwa∏ Prezes Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Roman
Grzechnik. 
Na wniosek Okr´gowej Rady Aptekarskiej
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zosta∏y przyznane w tej kadencji naszym
cz∏onkom nast´pujàce odznaczenia: Mini-
ster Zdrowia przyzna∏ honorowà odznak´
„Za Zas∏ugi dla Ochrony Zdrowia” mgr farm.
Ma∏gorzacie Lotkowskiej i mgr farm. Roma-
nowi Grzechnikowi, medalem im. prof. Bro-
nis∏awa Koskowskiego Naczelna Rada Ap-
tekarska uhonorowa∏a nast´pujàce osoby:
mgr farm. Miros∏aw´ Aleksandrowicz,
mgr farm. Stanis∏awa Blocha, mgr farm.
Gra˝yn´ Domin, mgr farm. Janusza ¸a-
zarczuka, mgr farm. Tamar´ Makarewicz,
mgr farm. Teres´ Olszewska i mgr farm. Be-
at´ Siemianowskà. 
Wr´czenie odznaczeƒ i medali mia∏o miej-

sce podczas Ogólnopolskiego Âwi´ta Apte-
karzy w dniu 28 wrzeÊnia 2012 r. w Warsza-
wie oraz podczas dzisiejszego Zjazdu Apte-
karzy, który ma miejsce w Olsztynie. Pan
Prezes Roman Grzechnik „honorowà od-
znak´” otrzyma∏ z ràk Ministra Zdrowia Bar-
tosza Ar∏ukowicza na VI Krajowym Zjeêdzie
Aptekarzy. Natomiast mgr farm. Ma∏gorzata
Lotkowska otrzyma∏a od Ministra Zdrowia
odznak´ „Za Zas∏ugi dla Ochrony Zdrowia”
podczas uroczystoÊci Ogólnopolskiego Dnia
Aptekarza w Warszawie.
Podczas uroczystoÊci Âwi´ta Aptekarzy

Naczelna Rada Aptekarska uhonorowa∏a
równie˝ Panià mgr farm. Mari´ Kuciak tytu-
∏em „Stra˝nika Wielkiej Piecz´ci Aptekar-
stwa Polskiego” za zaanga˝owanie w prace
na rzecz Êrodowiska aptekarskiego i w obro-
nie dobrego imienia i tradycji polskiego apte-
karstwa.
Ustawa refundacyjna z dnia 12 maja 2011

r. zobligowa∏a apteki do podpisania do dnia
31 grudnia 2011 r. umów z Narodowym
Funduszem Zdrowia na wydawanie leków
refundowanych. Ustawa zawiera∏a restryk-
cyjne zapisy zarówno dla aptekarzy jak i le-
karzy. Restrykcyjne i nie doprecyzowane by-
∏o równie˝ rozporzàdzenie w sprawie recept
lekarskich z dnia 23 grudnia 2011 r. O zmia-
n´ przepisów zabiega∏y Êrodowiska aptekar-
skie i lekarskie. Od poczàtku stycznia 2012
r. lekarze prowadzili przez 2 tygodnie protest
poprzez stawianie pieczàtek „Refundacja do
decyzji NFZ”. Sejm wskutek takich prote-

stów uchwali∏ korzystne zmiany dla lekarzy,
natomiast farmaceutom nie uda∏o si´ wywal-
czyç zniesienia kar za zrealizowanie niew∏a-
Êciwie wype∏nionych recept. Rozpocz´∏a si´
ogólnopolska akcja protestacyjna poprzez
zamykanie aptek w godz. 13-14, wywiesze-
nie komunikatu o proteÊcie i apelu do spo∏e-
czeƒstwa. Na terenie naszej Izby do prote-
stu w∏àczy∏y si´ apteki indywidualne i siecio-
we (oprócz PGF). 
20 stycznia 2012 r. w Szczyrku rozpoczà∏

si´ VI Krajowy Zjazd Aptekarzy, goÊciem by∏
minister zdrowia Bartosz Ar∏ukowicz. Mini-
ster zapewni∏ delegatów, ˝e jak najszybciej
rozpocznà si´ prace nad rozporzàdzeniami
wykonawczymi do ustawy refundacyjnej,
w tym nad zmianami w rozporzàdzeniu o re-
ceptach. Do wspó∏pracy zaprosi∏ samorzàd
aptekarski. Zjazd podjà∏ uchwa∏´ o zawie-
szeniu protestu. W oczekiwaniu na zmiany
Okr´gowa Rada Aptekarska w dniu
21.02.2012 roku zorganizowa∏a spotkanie
przedstawicieli Narodowego Funduszu
Zdrowia z kierownikami aptek, na którym
przedstawiciele NFZ udzielili odpowiedzi in-
terpretacyjnych na pytania wczeÊniej zada-
ne przez Izb´ dotyczàce realizacji recept.
Protokó∏ ze spotkania zosta∏ uzgodniony
przez strony (NFZ i OIA). Udzielone odpo-
wiedzi by∏y bardzo pomocne w codziennej
pracy. Informacj´ o tym przekazano farma-
ceutom na stronie internetowej W dniu 10
marca 2012 r. wesz∏o w ˝ycie znowelizowa-
ne rozporzàdzenie w sprawie recept lekar-
skich (rozporzàdzenie z dnia 8 marca 2012
r.). Dokonane zmiany sà korzystne dla ap-
tek. W rozporzàdzeniu znalaz∏ si´ obiecany
przez Ministra zapis o abolicji na realizacj´
wadliwie wystawionych recept w okresie od
1 stycznia do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia.
Ustawa refundacyjna znowelizowa∏a te˝

zapis art. 94a ust. 1 prawa farmaceutyczne-
go ze skutkiem od 1 stycznia 2012 r. Zgod-
nie z nowym brzmieniem zabroniona jest re-
klama aptek oraz ich dzia∏alnoÊci. Mimo to,
do Okr´gowej Rady Aptekarskiej wp∏ywa∏y
kolejne informacje od farmaceutów o dzia∏a-
niach niektórych aptek, niezgodnych z obo-



wiàzujàcym prawem, dzia∏aniach reklamo-
wych aptek. Ka˝da nades∏ana informacja
by∏a przedmiotem dyskusji na posiedze-
niach Rady lub Prezydium. 
PodejmowaliÊmy decyzje o przes∏aniu ko-

lejnych pism do Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego, jako instancji w∏aÊciwej
do podejmowania odpowiednich dzia∏aƒ
prawnych (kar, nakazów) informujàc o przy-
padkach ∏amania przez w∏aÊcicieli aptek za-
kazu reklamy poprzez: oferowanie progra-
mów lojalnoÊciowych takich jak; program
Opieki farmaceutycznej DOZ, program
„Âwiat Zdrowia” Sp.a, Nekk Sp. z o.o. „Moje
Zdrowie”, program pomocy finansowej przy
zakupie leków Fundacji DrMax, kolportowa-
nie do mieszkaƒców ulotek i gazetek rekla-
mowych, reklam´ poprzez nazw´ apteki, se-
sj´ zdj´ciowà w aptece, kolporta˝ gazetek
wydawanych przez wydawców zewn´trz-
nych, szata graficzna tytu∏u tych gazetek na-
wiàzuje do nazw aptek. ZwracaliÊmy si´
o podj´cie odpowiednich kroków prawnych.
W zwiàzku z wcià˝ powtarzajàcymi si´

przypadkami ∏amania przepisów o zakazie
reklamy aptek, Okr´gowa Rada Aptekarska
w dniu 18 kwietnia 2012 r. wystosowa∏a do
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego „apel” o zdecydowanà reakcj´ na ∏a-
manie prawa jakim jest nieprzestrzeganie
zakazu reklamy aptek. TreÊç „apelu” zosta∏a
umieszczona równie˝ na stronie interneto-
wej Izby. Wojewódzki Inspektor Farmaceu-
tyczny wezwa∏ Okr´gowà Rad´ Aptekarskà
do usuni´cia „skutków nara˝enia na utrat´
zaufania do organu Paƒstwa oraz narusze-
nia dóbr osobistych” poprzez z∏o˝enie
oÊwiadczenia dementujàcego informacje
zawarte w „apelu” oraz umieszczenie tego
oÊwiadczenia na stronie internetowej Izby
przez okres co najmniej 30 dni. W odpowie-
dzi na „wezwanie” Wojewódzkiego Inspekto-
ra Farmaceutycznego Okr´gowa Rada Ap-
tekarska odpowiedzia∏a, ˝e „apel” by∏ reak-
cjà na ˝àdanie Êrodowiska farmaceutów Na-
szej Izby nie godzàcych si´ na ∏amanie
przepisów obowiàzujàcego prawa dotyczà-
cego zakazu reklamy. Nie by∏o absolutnie
zamiarem Okr´gowej Rady Aptekarskiej

podwa˝anie powagi prawa osoby Woje-
wódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
TreÊç odpowiedzi zosta∏a umieszczona na
stronie internetowej Izby, a po okreÊlonym
czasie zarówno apel jak i odpowiedê na „we-
zwanie” zosta∏y usuni´te ze strony. 
W zwiàzku z pismem Naczelnej Izby Ap-

tekarskiej zwróciliÊmy si´ do Wojewódzkie-
go Inspektora Farmaceutycznego z proÊbà
o informacj´ czy w zwiàzku ze zg∏oszonymi
przez OIA w Olsztynie wnioskami w spra-
wie przestrzegania przepisów ustawy pra-
wo farmaceutyczne dotyczàcych dzia∏alno-
Êci reklamowej aptek zosta∏y wszcz´te po-
st´powania administracyjne oraz ile wnio-
sków zosta∏o uwzgl´dnionych, a ile oddalo-
nych. PoprosiliÊmy równie˝ o podanie ogól-
nej iloÊci decyzji administracyjnych, które
wyda∏ Wojewódzki Inspektor Farmaceu-
tyczny w Olsztynie dotyczàcych zaprzesta-
nia reklamy aptek od poczàtku 2012 r. Wo-
jewódzki Inspektor Farmaceutyczny odpo-
wiedzia∏, ˝e w zg∏oszonych przez Izb´ spra-
wach dotyczàcych niedozwolonej reklamy
aptek i ich dzia∏alnoÊci: w 3 sprawach zo-
sta∏y wszcz´te post´powania administracyj-
ne – po przeprowadzonym post´powaniu
wydano decyzje umarzajàce, w 2 sprawach
brak by∏o podstaw do wszcz´cia post´po-
wania administracyjnego, ˝aden wniosek
nie zosta∏ oddalony.
Pani Inspektor poda∏a równie˝ ogólnà

iloÊç post´powaƒ: zosta∏y wszcz´te 33 po-
st´powania administracyjne, 9 post´powaƒ
administracyjnych w toku, w tym wydano 4
decyzje nakazujàce, nieprawomocne, 24
decyzje umarzajàce.
W okresie sprawozdawczym do Okr´go-

wej Rady Aptekarskiej wp∏yn´∏y nast´pujàce
skargi: skarga na kierownika apteki za to, ˝e
odmówi∏ realizacji recepty, podczas g∏oÊnej
rozmowy pacjenta przez telefon komórkowy
– skarga bezzasadna, skarga od technika
farmaceutycznego, odbywajàcego praktyk´
w aptece na nieprawid∏owe warunki odby-
wania praktyki – skarg´ przekazano do
Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej, skarga na w∏aÊciciela apteki
o z∏e potraktowanie klienta w zwiàzku z od-
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mowà realizacji leków w ramach programu
„Senior 60+” – w∏aÊciciel nie by∏ farmaceutà,
nie podlega w∏aÊciwoÊci OIA,skarga na ap-
tek´ za brak wydania nagrody za uczestnic-
two w programie „Bli˝ej, lepiej, taniej” z proÊ-
bà o interwencj´ – rozmowa z kierownikiem,
kierownik poinformowa∏ Izb´ o wydaniu na-
grody, skarga na farmaceut´ o rozpo-
wszechnianie przez niego nieprawdziwych
informacji – przekazano do OROZ. skarga
fachowych pracowników apteki na z∏à orga-
nizacj´ pracy w aptece – skarga w trakcie
rozpatrywania przez Rad´.
Sprawozdanie z gospodarowania finansa-

mi Izby przedstawi Skarbnik Jest ono inte-
gralnà cz´Êcià sprawozdania z dzia∏alnoÊci
Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
Sk∏adajàc niniejsze sprawozdanie pragn´

wyraziç podzi´kowania cz∏onkom Okr´go-
wej Rady Aptekarskiej oraz cz∏onkom
wszystkich organów Okr´gowej Izby Apte-
karskiej w Olsztynie za zaanga˝owanie
w prac´ na rzecz spo∏ecznoÊci naszej Izby. 

Prezes 
Okr´gowej Rady Aptekarskiej
mgr farm. Roman Grzechnik

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
przy Okr´gowej Izbie Aptekar-

skiej w Olsztynie 
za okres od 1.10.2011 r. 

do 23.11.2012 r.

Okr´gowa Komisja Rewizyjna ukonstytu-
owa∏a si´ na posiedzeniu w dniu 12.10.2011
r. w sk∏adzie: 
Przewodniczàca – mgr farm. Agnieszka
Karkut, Zast´pca – mgr farm. Wojciech
Kask, Sekretarz – mgr farm. Barbara Kaniu-
ka, Cz∏onkowie: mgr farm. Marianna Kosow-
ska i mgr farm. Stanis∏aw Bloch.
W okresie sprawozdawczym Okr´gowa

Komisja Rewizyjna odby∏a dwa posiedzenia
w dniach: 05.09.2012 r. oraz 20.11.2012 r.
Kontrole obejmowa∏y: stan kasy, stan kont

bankowych, dzia∏alnoÊç finansowà Izby, wy-

konanie zaleceƒ pokontrolnych wed∏ug po-
przednich protoko∏ów. Kontrole by∏y prze-
prowadzone w obecnoÊci Skarbnika oraz
pracowników biura Izby. Stan kasy na dzieƒ
kontroli by∏ zgodny z raportem kasowym.
Sprawdzano wyrywkowo dokumenty fi-

nansowe w poszczególnych miesiàcach.
Biuro Rachunkowe „ABAK“ prowadzàce

ksi´gowoÊç Izby przygotowa∏o na potrzeby
kontroli Sprawozdania Finansowe za okre-
sy: 1.09.2011-31.12.2011 r., 1.01.2012 r.-
31.10.2012 r. oraz 1.09.2012 r. do
31.10.2012 r. Zwrócono si´ do Skarbnika
w sprawie wyjaÊnienia niektórych pozycji
Sprawozdania oraz ustalenia z Biurem Ra-
chunkowym sposobu opisywania przez pra-
cownice Biura OIA ksi´gowanych faktur –
czytelnego dla obu stron.

Przychody ogó∏em w okresie 1.09.2011-
31.10.2012 wynoszà 532 169,26 z∏,
w tym: sk∏adki cz∏onkowskie – 424 070,05 z∏
dotacja z Ministerstwa Zdrowia – 6 358,50 z∏
odsetki bankowe – 2 436,66 z∏
Warsztaty Farmaceutyczne – 64 852,93 z∏

Rozchody ogó∏em w okresie 1.09.2011 r.
– 31.10.2012 r. wynoszà 487 877,93 z∏,
w tym m.in.: wp∏aty do NIA – 53 934,20 z∏
wynagrodzenia pracowników sta∏ych (Pre-
zes, dwie pracownice biura) – 115 141,37 z∏
Zauwa˝ono obni˝enie kosztów us∏ug tele-

fonicznych, czynszu oraz energii.
Skontrolowano sk∏adki cz∏onkowskie: za-

leg∏oÊci na dzieƒ 20.11.2012 r. wynoszà
58 187,00 z∏, jest 13 osób majàcych
najwi´ksze zaleg∏oÊci, które stanowià 
34 377,00 z∏. Zauwa˝ono popraw´ w Êcià-
galnoÊci sk∏adek. Nadal jednak zalecono
przypominaç o p∏atnoÊciach sk∏adek dwa ra-
zy do roku, ewentualnie cz´Êciej.
Okr´gowa Komisja Rewizyjna oceni∏a

pozytywnie gospodark´ finansowà Izby
i wnosi o przyj´cie oraz zatwierdzenie
sprawozdania.

Przewodniczàca 
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej 

w Olsztynie
mgr farm. Agnieszka Karkut
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Okr´gowego Rzecznika 

OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
Okr´gowej Izby Aptekarskiej

w Olsztynie za okres 
od 1.10.2011 r. do 23.11.2012 r.

W okresie sprawozdawczym wp∏yn´∏o 7
wniosków i kontynuowano jednà spraw´
z poprzedniej kadencji. Sprawy prowadzone
by∏y przez Okr´gowego Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej, jak i jego Zast´p-
ców: mgr farm. Leszka Rogoziƒskiego
i mgr farm. Bartosza Wiecheckiego. 4 po-
st´powania zosta∏y umorzone, jedno jest
w toku, a 3 zosta∏y przekazane do w∏aÊci-
wych ze wzgl´du na przynale˝noÊç farma-
ceutów, Okr´gowych Izb Aptekarskich.
W dniach 29-30 maja 2012 r. w Âwi´ci-

cach odby∏o si´ szkolenie okr´gowych
rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej,
w którym udzia∏ wzi´∏a mgr farm. Agnieszka
Olszewska. 5 czerwca 2012 r. odby∏o si´
spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Far-
maceutycznym mgr farm. El˝bietà Kuriatà,
na którym uzgodniono zasady wspó∏pracy
i wspó∏dzia∏ania. Tego dnia na spotkaniu
Okr´gowych Rzeczników Odpowiedzialno-
Êci Zawodowej Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie podj´to decyzj´ o pe∏nieniu
przez rzecznika dy˝urów w siedzibie Izby
w ka˝dy pierwszy wtorek miesiàca. Do dnia
dzisiejszego odby∏o si´ ich 5 i b´dà kontynu-
owane w przysz∏ym roku.

Okr´gowy Rzecznik 
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

Agnieszka Olszewska

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Okr´gowego Sàdu Aptekar-

skiego VI kadencji
przedstawione cz∏onkom Okr´gowej

Izby Aptekarskiej w Olsztynie w dniu
24 listopada 2012 roku na Okr´gowym
Zjeêdzie.

Okr´gowy Zjazd Aptekarzy Olsztyƒskiej

Izby na VI kadencj´ wybra∏ 9 cz∏onków Sà-
du. Sà to: mgr farm. Katarzyna B∏esiƒska,
mgr farm. Robert Karwowski, mgr farm. Ali-
cja Ko∏tusz, mgr farm. Anna Kowalczyk,
mgr farm. Lucyna ¸azowska, mgr farm. An-
na Perzanowska, mgr farm. Beata Rymkie-
wicz-˚urawiecka, mgr farm. Aldona Sko-
nieczna, mgr farm. Magdalena Wac∏awik.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 paê-

dziernika 2011 roku zapoznano si´ z regula-
minem wewn´trznego dzia∏ania Okr´go-
wych Sàdów Aptekarskich, wybrano prze-
wodniczàcego, wybrano zast´pc´ przewod-
niczàcego, przyj´to protoko∏em informacj´
Sàdu poprzedniej kadencji, ˝e wszystkie
sprawy toczàce si´ przed Sàdem kadencji
zosta∏y zakoƒczone. Równie˝ na tym posie-
dzeniu Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej mgr farm. Teresa Olszewska przeka-
za∏a do Sàdu VI kadencji wniosek o ukara-
nie aptekarza. Rzecznik prowadzi∏ post´po-
wanie z zawiadomienia Warmiƒsko-Mazur-
skiego Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego o nieprawid∏owoÊciach w pro-
wadzeniu apteki. Zosta∏a przekazana ca∏a
dokumentacja. 
W tajnym g∏osowaniu na przewodniczàcà

Okr´gowego Sàdu Olsztyƒskiej Izby wybra-
no mgr farm. Lucyn´ ¸azowskà, na zast´p-
c´ przewodniczàcego mgr farm. Magdalen´
Wac∏awik. Nast´pnie odby∏y si´ jeszcze
dwa posiedzenia OSA: 
2 listopada 2011 roku zapoznano si´

z dokumentami oraz wnioskiem o ukaranie
farmaceuty przekazane przez OROZ.
Wybrano zespó∏ orzekajàcy (trzy osoby),

wybrano s´dziego rezerwowego, ustalono
termin rozprawy. W dniu 16 listopada spo-
tka∏ si´ zespó∏ orzekajàcy w celu bardziej
wnikliwego zapoznania si´ z wnioskiem
o ukaranie i ca∏à dokumentacjà.
¸àcznie odby∏y si´ cztery posiedzenia

w sprawie przeciwko farmaceucie, który
orzeczeniem Sàdu zosta∏ ukarany karà na-
gany z art. 6 Kodeksu Etyki Aptekarza oraz
art. 45 Ustawy o izbach aptekarskich.
Po uprawomocnieniu si´ orzeczenia Sàdu

(14 dni), w czasie których obwiniony farma-
ceuta nie wniós∏ odwo∏ania – przes∏ano do
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Prezesa Okr´gowej Rady Aptekarskiej, do
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego i do Naczelnej Rady Aptekarskiej, któ-
ra prowadzi rejestr ukaranych.
W dniach 20-30 maja 2012 r. odby∏o si´

szkolenie dla przewodniczàcych Okr´go-
wych Sàdów Aptekarskich, zorganizowane
przez Naczelny Sàd Aptekarski. W szkole-
niu tym wzi´∏a udzia∏ mgr farm. Magdalena
Wac∏awik – zast´pca przewodniczàcego.
Jako przewodniczàca sàdu nie mog∏am
uczestniczyç w szkoleniu z powodu rekon-
walescencji po przebytej operacji.

Przewodniczàca 
Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego 

mgr farm. Lucyna ¸azowska
*

W kolejnej cz´Êci Zjazdu podj´to uchwa∏y
o przyj´ciu przedstawionych sprawozdaƒ,
które sà integralnà cz´Êcià dokumentacji
z przebiegu Zjazdu i uchwalono bud˝et
Okr´gowej Izby Aptekarskiej na 2013 rok,
którego projekt równie˝ otrzymali wszyscy
farmaceuci uczestniczàcy w Zjeêdzie w ma-
teria∏ach zjazdowych.
Uczestnicy Zjazdu mieli mo˝liwoÊç zapo-

znania si´ z najnowszymi produktami firmy
farmaceutycznej FARMINA.
Po zakoƒczeniu Zjazdu odby∏ si´ wspólny

obiad. Sekretarze Zjazdu: 
Janina Murawska 
i Wojciech Kask

UroczystoÊci XXI Okr´gowego Zjazdu Ap-
tekarzy w dniu 24 listopada 2012 fotograficz-
nie dokumentowa∏ mgr farm. Pawe∏ Marty-
niuk. Relacje ze Zjazdu zamieszczamy
w „Biuletynie Informacyjnym” a wi´cej zdj´ç
na naszej stronie internetowej. 

Sylwetki 
odznaczonych farmaceutów

Gra˝yna Izabela DOMIN
Data i miejsce urodzenia: 10.06.1951r.

Szczecin./ Ukoƒczy∏a Wydzia∏ Farmaceu-
tyczny Akademii Medycznej w Gdaƒsku
Obecne miejsce pracy: Apteka „Farma-

kon-Domin Sp.J.” Olsztyn, ul. Kanta.

Prac´ zawodowà rozpocz´∏a w 1978 r.
w aptece szpitalnej ZOZ w Dzia∏dowie
a w latach 1981-1992 pracowa∏a w aptece
szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Olsztynie. We wrzeÊniu 1992 r.
otworzy∏a w∏asnà aptek´, w której nadal pe∏-
ni funkcj´ kierownika.
Zaanga˝owana w prac´ na rzecz samo-

rzàdu aptekarskiego, w drugiej kadencji by∏a
cz∏onkiem Okr´gowego Sàdu Aptekarskie-
go, a nast´pnie Przewodniczàcà Okr´gowe-
go Sàdu Aptekarskiego.
Niezwykle rzetelna w pracy zawodowej

W Êrodowisku aptekarskim znana jest jej pa-
sja do historii farmacji.

Tamara MAKAREWICZ
Data i miejsce urodzenia: 25.09.1949 r.

Barnau∏ w Rosji. Ukoƒczy∏a Instytut Che-
miczno-Farmaceutyczny w Leningradzie.
Obecne miejsce pracy: Samodzielny Pu-
bliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Apteka
szpitalna Dzia∏dowo, ul. LeÊna.
Studia skoƒczy∏a w 1974 roku. Prac´ za-

wodowà podj´∏a w aptece otwartej w Brze-
Êciu. Nast´pnie od 17.04.1975 r. w aptece
szpitalnej ZOZ w Dzia∏dowie, w której od
1986 r. pe∏ni funkcj´ kierownika. Posiada
specjalizacj´ II stopnia w zakresie farmacji
aptecznej. W aptece szpitalnej by∏a odpo-
wiedzialna za produkcj´ p∏ynów infuzyjnych.
W grudniu 1986 roku by∏a wyró˝niona przez
Lekarza Wojewódzkiego w Ciechanowie na-
grodà za osobisty wk∏ad w uruchomienie
Stacji Dializ. W aptece przygotowywane sà
koncentraty do dializ. Bierze udzia∏ w racjo-
nalnej gospodarce lekiem w szpitalu, jest
cz∏onkiem Komitetu Terapeutycznego.
W aptece odbywajà praktyki studenci Wy-
dzia∏u Farmacji. Niezwykle obowiàzkowa
w pracy zawodowej, z takà samà obowiàz-
kowoÊcià anga˝uje si´ w prac´ samorzàdu
aptekarskiego. By∏a i jest aktualnie aktyw-
nym cz∏onkiem Okr´gowej Rady Aptekar-
skiej w Olsztynie, poczàwszy od trzeciej ka-
dencji. W wyra˝aniu swojego stanowiska na
posiedzeniu Rady jest bardzo rzeczowa,
wyra˝anà opini´ na dany temat potrafi do-
brze uzasadniç.



Okr´gowy Zjazd Aptekarzy

Z prac Olsztyƒskiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej

BIULETYN 13

Janina Miros∏awa 
ALEKSANDROWICZ 

Data i miejsce urodzenia: 12.03.1933r.
Miory. Ukoƒczy∏a Wydzia∏ Farmaceutyczny
Akademii Medycznej w Gdaƒsku.
Prac´ zawodowà rozpocz´∏a z nakazu

w 1956 roku w Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Olsztynie, gdzie
przepracowa∏a ca∏e swoje zawodowe ˝ycie.
RównoczeÊnie pracowa∏a w olsztyƒskich
aptekach na cz´Êç etatu. W roku 1994 zo-
sta∏a przyj´ta w poczet cz∏onków Okr´gowej
Izby Aptekarskiej w Olsztynie. Od poczàtku
pracuje w zespole redakcyjnym Biuletynu
Okr´gowej Izby Aptekarskiej. Jest autorkà
malowanych obrazów na tytu∏owej ok∏adce
ka˝dego numeru, a tak˝e wielu wierszy oko-
licznoÊciowych umieszczanych w Biuletynie.
Jest osobà wyjàtkowo zaanga˝owanà

spo∏ecznie. Przewodniczàca Stowarzysze-
nia „Rodzina Katyƒska” w Olsztynie. By∏a
∏awnikiem w Wydziale Karnym Sàdu Woje-
wódzkiego w Olsztynie, radnà pierwszej
kadencji Rady Miejskiej w Olsztynie z ramie-
nia Komitetu Obywatelskiego, wspó∏uczest-
niczy∏a w budowie Pomnika Katyƒskiego
w Olsztynie, by∏a inicjatorkà powstania Pla-
cu Ofiar Katynia w Olsztynie. Promowa∏a
program edukacyjny „Katyƒ….ocaliç od za-
pomnienia”, który mia∏ kszta∏towaç postawy
patriotyczne m∏odego pokolenia. Uczestni-
czy∏a w uroczystoÊciach organizowanych na

terenie naszego województwa zwiàzanych
z posadzeniem D´bów Pami´ci, a w Olszty-
nie na terenie kampusu uniwersyteckie-
go,gdzie posadzono 26 takich d´bów po-
wsta∏a Aleja Ofiar Katyƒskich. Jest wspó∏au-
torkà ksià˝ki „Pami´ci Bliskich” i autorkà
ksià˝ki „Ocalone od niepami´ci”. Wspo-
mnienia dotyczàce jej rodziny zawarte sà
równie˝ w pracy zbiorowej tomu II ksià˝ki
„pisane mi∏oÊcià, losy wdów katyƒskich”.

Teresa OLSZEWSKA 
Data i miejsce urodzenia: 30.11.1946 r.

Bolcie. Ukoƒczy∏a Wydzia∏ Farmaceutyczny
Akademii Medycznej w Lublinie. Obecne
miejsce pracy: Apteka „OMEGA” ul. Olsztyƒ-
ska, Gi˝ycko. Prac´ zawodowà rozpocz´∏a
w 1971 w aptece w W´gorzewie. W okresie
1984-1991 by∏a kierownikiem w aptece szpi-
talnej Szpitala Psychiatrycznego w W´go-
rzewie. Od grudnia 1991 r. jest w∏aÊcicielem
i kierownikiem apteki ogólnodost´pnej w Gi-
˝ycku.
Aktywny cz∏onek samorzàdu aptekarskie-

go, w trzeciej kadencji i czwartej kadencji
cz∏onek Okr´gowej Rady Aptekarskiej, pe∏-
ni∏a równie˝ funkcj´ Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej.
Tak˝e jej córka Agnieszka i syn Marcin sà

farmaceutami i kierownikami swoich aptek.
Równie˝ aktywnie w∏àczyli si´ w dzia∏alnoÊç
na rzecz samorzàdu zawodowego.

Dnia 18 wrzeÊnia 2012 odby∏o
si´ posiedzenie Okr´gowej Ra-
dy Aptekarskiej pod przewod-
nictwem Prezesa mgr farm. Ro-
mana Grzechnika. 

* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódzkie-
go Inspektora Farmaceutycznego o wydanie
opinii w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej o nazwie „LeÊna”
w miejscowoÊci Dzia∏dowo, ul. Drzyma∏y.
Osobà przewidzianà na kierownika apteki
jest mgr farm. Robert Ciurysek. Wniosko-

dawcà jest przedsi´biorca Jaros∏aw Marci-
niak. Rada rozpatrywa∏a ten wniosek po raz
drugi. Po zapoznaniu si´ z dodatkowymi in-
formacjami w∏aÊciciela apteki o planowanym
personelu w aptece i o tym, ˝e Pan Robert
Ciurysek zamieszka∏y na sta∏e w S∏upsku
ma wynaj´te mieszkanie w Dzia∏dowie,
cz∏onkowie Rady podj´li uchwa∏´ o wydaniu
pozytywnej opinii w sprawie zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej „Le-
Êna” w nast´pujàcym g∏osowaniu: za – 8
g∏osów, przeciw – 0 g∏osów, wstrz. – 3 g∏osy.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódzkie-

go Inspektora Farmaceutycznego o wydanie
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opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej o na-
zwie „Apteka w Elmedzie” w miejscowoÊci
Szczytno. Osobà przewidzianà na kierowni-
ka apteki jest mgr farm. El˝bieta Pawlikow-
ska-˚urow. Wnioskodawcà jest przedsi´-
biorca APMED Sp. z o.o. z siedzibà Szczyt-
no, ul. Gnieênieƒska. Prezydium Rady spo-
tka∏o si´ z Panià magister El˝bietà Pawli-
kowskà – ˚urow i przekaza∏o Radzie pozy-
tywnà opini´ o kandydatce na kierownika
apteki. Uchwa∏´ w sprawie wydania pozy-
tywnej opinii o „zezwoleniu” Rada podj´∏a
w nast´pujàcym g∏osowaniu: za – 7 g∏osów,
przeciw – 0 g∏osów, wstrz. – 4 g∏osy.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódzkie-

go Inspektora Farmaceutycznego o wydanie
opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na
prowadzenie apteki ogólnodost´pnej w miej-
scowoÊci Susz, ul. Stare Miasto. Osobà
przewidzianà na kierownika apteki jest
mgr farm. Sebastian Je˝yƒski, który jest
równoczeÊnie wnioskodawcà. Uchwa∏´
w sprawie wydania pozytywnej opinii o „ze-
zwoleniu” Rada podj´∏a jednog∏oÊnie.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódzkie-

go Inspektora Farmaceutycznego o wydanie
opinii w sprawie zezwolenia na prowadzenie
apteki ogólnodost´pnej w miejscowoÊci Dà-
brówno, ul. KoÊciuszki. Osobà przewidzianà
na kierownika apteki jest mgr farm. Monika
Zió∏kowska-Jasiƒska. Wnioskodawcà jest
przedsi´biorca Apteka „Eliksir” J. Kaêmier-
ska & Wspólnicy Spó∏ka Jawna, ul. Ko-
Êciuszki, Dàbrówno. W przypadku tej apteki
jest to zmiana w∏aÊciciela. Uchwa∏´ w spra-
wie wydania pozytywnej opinii o „zezwole-
niu” Rada podj´∏a w nast´pujàcym g∏osowa-
niu: za – 10 g∏osów, przeciw – 0 g∏osów,
wstrz. – 1 g∏os.
* Rada podj´∏a Uchwa∏y o zakoƒczeniu

pierwszego okresu szkolenia ciàg∏ego 2004-
2008 przed∏u˝onego do 31.12.2010 r. dla
nast´pujàcych osób: 
– mgr farm. Jerzego Pileckiego z dniem
25.06.2012 r. 
– mgr farm. Agnieszki Or∏owskiej-¸ubiƒskiej
z dniem 22.06.2012 r.
Uchwa∏y podj´to w nast´pujàcym g∏oso-

waniu: za – 10 g∏osów, przeciw – 0 g∏osów,
wstrz. – 1 g∏os. 
* Podj´to jednog∏oÊnie Uchwa∏´ o zwo∏a-

niu XXI Okr´gowego Zjazdu Aptekarzy
Okr´gowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie
w dniu 24.11.2012 r. Miejsce zjazdu: Hotel
Wileƒski w Olsztynie, ul. Ryszarda Knosa∏y.
Powo∏ano Komitet Zjazdowy w sk∏adzie:
mgr farm. Monika Zió∏kowska-Jasiƒska,
mgr farm. Bogumi∏a Polakiewicz, mgr farm.
Pawe∏ Martyniuk, mgr farm. Micha∏ Dutka,
mgr farm. Janina Murawska.
Podczas zjazdu odb´dzie si´ uroczyste

Êlubowanie nowych adeptów zawodu i wr´-
czenie Prawa Wykonywania Zawodu.
* Sprawy finansowe.
Rada rozpatrzy∏a spraw´ zaleg∏oÊci sk∏a-

dek cz∏onkowskich jednej osoby. 
* Informacje Wojewódzkiego Inspektora

Farmaceutycznego.
Zmiana na stanowisku kierownika apteki

w aptece „MEDAPTEKA” w Moràgu, ul. Mic-
kiewicza 12 – mgr farm. Jacek Rejdych od
01.09.2012 r. do 31.10.2012 r. 
Zakoƒczy∏a dzia∏alnoÊç apteka „NARIE”

w Moràgu przy ul. Armii Krajowej z dniem
30.06.2012 r na wniosek w∏aÊciciela apteki
Pani Elwiry Drà˝ek.
Zmiana lokalu – Apteka „Miejska” w Mi∏a-

kowie, która znajdowa∏a si´ dotychczas przy
ul Warszawskiej 5G zosta∏a przeniesiona do
nowego lokalu przy ul Warszawskiej 5B/2 –
kierownik mgr farm. Maciej Tarka (bz), w∏a-
Êciciel – bez zmian. 

25 wrzeÊnia 2012 – posiedzenie
Prezydium Okr´gowej Rady Ap-
tekarskiej. Posiedzenie otwo-
rzy∏a z-ca Prezesa Okr´gowej
Rady Aptekarskiej mgr farm.
Beata Siemianowska.

* Prezydium spotka∏o si´ z mgr farm. Kon-
radem Okurowskim w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki „Arnika” w Dobrym MieÊcie,
ul. Pionierów. Pan magister jest w trakcie
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pierwszego okresu szkoleniowego 2008-
2012, nie karany za przewinienia zawodo-
we. Funkcj´ kierownika w aptece „Arnika”
obejmie od 01.10.2012 r. Cz∏onkowie Pre-
zydium jednog∏oÊnie podj´li uchwa∏´
o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki.
* Prezydium spotka∏o si´ z mgr farm. Jac-

kiem Serwackim w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki „Arnika” w Olsztynie, ul. Jano-
wicza. Pan magister spe∏nia wymogi formal-
no-prawne. Cz∏onkowie Prezydium jedno-
g∏oÊnie podj´li uchwa∏´ o stwierdzeniu r´koj-
mi nale˝ytego prowadzenia apteki.
* Rozpatrywano sprawy zwiàzane ze

sk∏adkami cz∏onkowskimi farmaceutów.
* Omawiano spraw´ zwiàzanà z przepisa-

mi prawa dotyczàcego mo˝liwoÊci odbywa-
nia w aptece przez absolwentów szkó∏ poli-
cealnych w zawodzie technik farmaceutycz-
ny 2-letniej praktyki zawodowej z powodu
trudnoÊci w znalezieniu apteki, w której mo-
gliby odbyç praktyk´. Pan mecenas wyja-
Êni∏, ˝e zgodnie z Rozporzàdzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 17.07.2002 r. w sprawie
odbywania praktyki w aptece przez technika
farmaceutycznego, praktyk´ odbywa si´ na
podstawie umowy o prac´ na czas nieokre-
Êlony lub na czas okreÊlony i zgodnie z aktu-
alnie obowiàzujàcym prawem nie ma innej
mo˝liwoÊci.
* Prezydium zapozna∏o si´ z treÊcià pisma

Organizacji Zak∏adowej NSZZ SolidarnoÊç
w SPZOZ Gruêlicy i Chorób P∏uc w Olszty-
nie, w którym zwracajà si´ z proÊbà o przed-
stawienie zasadnoÊci próby zwolnienia kie-
rownika apteki szpitalnej. Pan mecenas
przygotuje odpowiedê.

2 paêdziernika 2012 – posiedze-
nie Prezydium Okr´gowej Rady
Aptekarskiej. Posiedzenie pro-
wadzi∏ Prezes mgr farm. Roman
Grzechnik.
* Rozpatrywano spraw´ zaleg∏oÊci sk∏a-

dek aptekarskich czterech farmaceutów.

* Na proÊb´ wiceprezesa Âlàskiej OIA
dr n. farm. Stanis∏awa Piechuli przygotowa-
ne zosta∏y dane statystyczne dotyczàce ilo-
Êci aptek w naszej Izbie i iloÊci farmaceutów
zatrudnionych w aptekach. Statystyka nie
zadawala, poniewa˝ Êrednio na jednà apte-
k´ niezale˝nie od jej rodzaju przypada nie-
wystarczajàca iloÊç magistrów farmacji. 
* Wydawnictwo Farmapress wyda∏o w for-

mie ilustrowanej ksià˝ki aktualny Kodeks
Etyki Aptekarza – zamówiono 30 egzempla-
rzy w celu wr´czenia go nowym adeptom
zawodu, którzy b´dà sk∏adaç uroczyste Êlu-
bowanie i otrzymajà Prawo Wykonywania
Zawodu na Okr´gowym Zjeêdzie Aptekarzy
OIA w dniu 24 listopada br.

Dnia 16 paêdziernika 2012 od-
by∏o si´ posiedzenie Okr´gowej
Rady Aptekarskiej, pod prze-
wodnictwem Prezesa mgr farm.
Romana Grzechnika. 
Obecni byli równie˝ Okr´gowy Rzecznik

OdpowiedzialnoÊci Zawodowej mgr farm.
Agnieszka Olszewska i Przewodniczàca
Okr´gowego Sàdu Aptekarskiego mgr farm.
Lucyna ¸azowska.
* Rada rozpatrzy∏a wniosek Wojewódzkie-

go Inspektora Farmaceutycznego w Olszty-
nie o wydanie opinii w sprawie zezwolenia
na prowadzenie apteki ogólnodost´pnej
o nazwie „Promocyjna” w miejscowoÊci
Szczytno, ul. Chrobrego. Wnioskodawcà
jest Pan Henryk ˚ukowski. Osobà przewi-
dzianà na kierownika apteki jest mgr farm.
Adam J´drzejczak, któremu „r´kojmi´”
stwierdzi∏a Okr´gowa Rada Aptekarska
w ¸odzi. Cz∏onkowie Rady w dyskusji pod-
czas rozpatrywania wniosku wyra˝ali opini´,
˝e nazwa apteki „Promocyjna” nosi znamio-
na reklamy w Êwietle przepisów obowiàzujà-
cych od stycznia 2012 roku. RównoczeÊnie
Rada uznaje stwierdzonà „r´kojmi´” Panu
magistrowi Adamowi J´drzejczakowi przez
ORA w ¸odzi. Natomiast Rada podj´∏a ne-
gatywnà uchwa∏´ o „zezwoleniu” z uzasad-
nieniem jak wy˝ej.
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* Rada podj´∏a Uchwa∏y o zakoƒczeniu
pierwszego okresu szkolenia ciàg∏ego dla
nast´pujàcych osób: 
a) mgr farm. Dariusz Pedowski, pierwszy
okres szkoleniowy 2005-2009, przed∏u˝ony
do 31.12.2011 r., 100 punktów edukacyj-
nych uzyska∏ z dniem 21.03.2012 r. Rada
podj´∏a jednog∏oÊnie uchwa∏´ o zaliczeniu
pierwszego okresu szkoleniowego z dniem
21.03.2012 r.
b) mgr farm. Alicja Ko∏tusz, pierwszy okres
szkoleniowy 2004-2008, przed∏u˝ony do
31.12.2010 r., 100 punktów edukacyjnych
uzyska∏a z dniem 3.12.2011 r. Rada podj´∏a
jednog∏oÊnie uchwa∏´ o zaliczeniu pierwsze-
go okresu szkoleniowego z dniem
3.12.2011 r..
* Sprawy finansowe. 

a) Rada rozpatrzy∏a spraw´ zaleg∏oÊci
w op∏acaniu sk∏adek cz∏onkowskich jednego
farmaceuty i podj´∏a uchwa∏´ w tej sprawie. 
b) Rada podj´∏a Uchwa∏´ o przeznaczeniu
kwoty 4000 z∏. na materia∏y promocyjne
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Izby (ok∏adki do
dyplomów z logo Izby). Uchwa∏a zosta∏a
podj´ta jednog∏oÊnie.
c) Informacje:
Skarbnik mgr Pawe∏ Martyniuk przedsta-

wi∏ nast´pujàce informacje:
– ÊciàgalnoÊç sk∏adek; od czasu wezwaƒ na
rozmow´ z Prezydium wp∏yn´∏o ok. 13000 z∏ 
– zad∏u˝enie sk∏adek na dzieƒ 15.10.2012 r.
wynosi ok. 75000 z∏
– koszt organizacji regat wyniós∏ 41000 z∏.
w tym nasz koszt 11.311 z∏, na co si´ sk∏a-
da: koszt materia∏ów promocyjnych, plakaty,
dofinansowanie uczestnikom reprezentujà-
cym naszà izb´, puchary (3 puchary tj. jeden
komplet za zaj´cie 1, 2 i 3 miejsca).
Prezes mgr Roman Grzechnik poinformo-

wa∏ Rad´, ̋ e do jednego farmaceuty Kance-
laria Radców Prawnych „Inter-Lex” s.c. J.
Lukaszewicz, J. Guziur wys∏a∏a informacj´
o tym, ˝e OIA w Olsztynie zwróci∏a si´
z wnioskiem o wszcz´cie post´powania eg-
zekucyjnego z tytu∏u nale˝nych, lecz nie
op∏aconych sk∏adek.
* Informacje Wojewódzkiego Inspektora

Farmaceutycznego:

Zmiana na stanowisku kierownika apteki:
– w aptece „Arnika” w Olsztynie, ul. Janowi-
cza3L – mgr farm. Jacek Serwacki od
01.10.2012 r. 
– w aptece „Arnika” w Dobrym MieÊcie –
mgr farm. Konrad Okurowski od 1 paê-
dziernika 2012 r.
Uruchomienie apteki:

– apteka „LeÊna” w Dzia∏dowie z dniem
22.09.2012 r. – kierownik mgr farm. Robert
Ciurysek, 
– Apteka „Sokrates” w Bartoszycach, ul.
Wyszyƒskiego 26 z dniem 09.10.2012 r. –
kierownik mgr farm. Emilia Jaszczuk
– „Apteka w Elmedzie” w Szczytnie z dnie
01.10.2012 r. – kierownik mgr farm. El˝bieta
Pawlikowska-˚urow
* Korespondencja bie˝àca.

– Pismo WIF dotyczàce za˝ywania przez
osoby ma∏oletnie leku Acodin tabl. 15mg
z proÊbà o zwrócenie uwagi kierownikom
aptek na zaistnia∏y problem zw∏aszcza na
przepisy prawne dotyczàce wydawania le-
ków bez recepty osobom ma∏oletnim
– Pismo NIA informujàce, ˝e dniem wg któ-
rego ustala si´ liczb´ cz∏onków, od których
sk∏adka jest odprowadzana jest nadal 31
grudnia ka˝dego roku poprzedzajàcego da-
ny rok finansowy. Sprawozdania o liczbie
farmaceutów zwolnionych z odprowadzania
sk∏adek b´dà przekazywane raz w roku do
dnia 1 grudnia.
– W zwiàzku z pytaniem NRA: „ile z∏o˝ono
wniosków o wszcz´cie post´powania admi-
nistracyjnego w zakresie dzia∏alnoÊci rekla-
mowej aptek” wystosowaliÊmy pismo do
WIF z proÊbà o informacj´ ile wniosków zo-
sta∏o uwzgl´dnionych a ile oddalonych? Pa-
ni Inspektor odpowiedzia∏a:
• w 3 przypadkach wszcz´to post´powanie
administracyjne – decyzja o umorzeniu
• w 2 przypadkach brak podstaw prawnych
do wszcz´cia post´powania
• 9 post´powaƒ w toku w tym 4 decyzje na-
kazujàce, nieprawomocne
• 24 decyzje umarzajàce
• ˝aden wniosek nie zosta∏ oddalony, zasad-
nie Izba w ˝adnej sprawie nie wyst´powa∏a
w charakterze strony
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23 paêdziernika 2012 – posie-
dzenie Prezydium Okr´gowej
Rady Aptekarskiej. Posiedzenie
prowadzi∏ Prezes mgr farm. Ro-
man Grzechnik.

* Prezydium spotka∏o si´ z mgr farm. Ja-
kubem Biegaƒskim w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki „Dbam o Zdrowie” w miejsco-
woÊci Niechorze, ul. Bursztynowa (teren Za-
chodniopomorskiej OIA). Pan magister jest
aktualnie cz∏onkiem naszej Izby, nie karany
za przewinienia zawodowe, jest w trakcie
pierwszego okresu szkoleniowego 2008-
2012, uzyska∏ ju˝ 100 punktów edukacyj-
nych. Pracuje od 1.10.2007 r. w aptece
„Dbam o Zdrowie” w Gi˝ycku. Obowiàzki
kierownika w aptece w Niechorzu zamierza
podjàç od 2.11.2012 r., z∏o˝y∏ podanie o wy-
pisanie z listy cz∏onków OIA w Olsztynie
z dniem 31.10.2012 r. W trakcie przeprowa-
dzonej rozmowy wykaza∏ si´ znajomoÊcià
obowiàzków kierownika apteki. Uchwa∏´
w sprawie r´kojmi Prezydium podejmie na 
nast´pnym posiedzeniu 30.10.2012 r.
* Prezydium spotka∏o si´ z mgr farm. El˝-

bietà Zi´ty-Ileckà w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki o nazwie „Apteka Dy˝urna”
w Gi˝ycku, ul. Warszawska Pani magister
spe∏nia wymogi formalno-prawne, pierwszy
okres szkoleniowy zakoƒczony, kolejny
2012-2016 rozpocz´ty. W trakcie rozmowy
wykaza∏a si´ dobrà znajomoÊcià obowiàz-
ków kierownika apteki. Cz∏onkowie Prezy-
dium jednog∏oÊnie podj´li uchwa∏´ o stwier-
dzeniu r´kojmi nale˝ytego prowadzenia ap-
teki. 
* Prezydium spotka∏o si´ z mgr farm. Ka-

tarzynà Gorbacewicz w zwiàzku z wnio-
skiem o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego
prowadzenia apteki o nazwie „Dr Max”
w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki
(OIA w Warszawie). Pani magister spe∏nia
wymogi formalno-prawne, okres szkolenio-
wy 2008-2012 trwa. Zmienia prac´, jak nam

powiedzia∏a w rozmowie z powodu braku
szacunku dotychczasowego pracodawcy
dla pracownika farmaceuty. Cz∏onkowie
Prezydium jednog∏oÊnie podj´li uchwa∏´
o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki „Dr Max” w Makowie Mazo-
wieckim. Pani magister Gorbacewicz aptek´
tà zamierza prowadziç od 1.11.2012 r.
* Rozpatrywano sprawy farmaceutów za-

legajàcych z terminowym op∏acaniem sk∏a-
dek cz∏onkowskich.
* Sprawy ró˝ne. 
Omawiano spraw´ zwiàzanà z ∏amaniem

zakazu reklamy przez kilka aptek i zdecydo-
wano przekazaç materia∏y do Wojewódzkie-
go Inspektora Farmaceutycznego jako in-
stancji w∏aÊciwej do egzekwowania przepi-
sów prawa odnoÊnie tej kwestii.
* Prezydium zapozna∏o si´ z listem

otwartym wiceprezesa OIA w Warszawie
dr n. farm. W∏odzimierza Hudemowicza ad-
resowanym do prezesa NRA, cz∏onków
NRA i prezesów wszystkich OIA o podj´cie
wspólnych dzia∏aƒ majàcych na celu popra-
w´ stanu ekonomicznego aptek poprzez do-
prowadzenie do wprowadzenia stosownych
uregulowaƒ prawnych dotyczàcych poprawy
stanu ekonomicznego aptek.

30 paêdziernik 2012 – posiedze-
nie Prezydium Okr´gowej Rady
Aptekarskiej. Posiedzenie pro-
wadzi∏ Prezes mgr farm. Roman
Grzechnik.
* Rozpatrywano spraw´ zaleg∏oÊci w ter-

minowym regulowaniu sk∏adek cz∏onkow-
skich przez pi´ciu farmaceutów.
* Prezydium spotka∏o si´ z mgr farm. Ma∏-

gorzatà Koc-Antonowicz w zwiàzku z wnio-
skiem Wojewódzkiego Inspektora Farma-
ceutycznego w Olsztynie o wydanie opinii
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodost´pnej o nazwie
„Nowa” w Rozogach, ul. 24 Stycznia, zawie-
rajàcej miedzy innymi stwierdzenie r´kojmi
nale˝ytego prowadzenia apteki przez Panià
magister Ma∏gorzat´ Koc-Antonowicz.

Z prac Olsztyƒskiej Okr´gowej Rady Aptekarskiej
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Wnioskodawcà jest Pan Tomasz Jagaczew-
ski. Pani magister jest cz∏onkiem OIA
w Olsztynie od 15.05.2012 r., Pierwszy
okres szkoleniowy zakoƒczony, kolejny
2010-2014 trwa, nie karana za przewinienia
zawodowe. W trakcie rozmowy wykaza∏a si´
wystarczajàcà znajomoÊcià obowiàzków kie-
rownika apteki. 
* Cz∏onkowie Prezydium jednog∏oÊnie

podj´li uchwa∏´ w sprawie stwierdzenia r´-
kojmi nale˝ytego prowadzenia apteki ogól-
nodost´pnej o nazwie „Dbam o Zdrowie”
w Niechorzu, ul. Bursztynowa przez mgr Ja-
kuba Biegaƒskiego.
* Prezydium spotka∏o si´ z mgr farm. Mag-

dalenà Wac∏awik w zwiàzku z wnioskiem
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycz-
nego w Olsztynie z proÊbà o wydanie opinii
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowa-
dzenie apteki ogólnodost´pnej o nazwie „Ar-
nika” w Olsztynie, ul. Pi∏sudskiego, zawiera-
jàcej miedzy innymi stwierdzenie r´kojmi na-
le˝ytego prowadzenia apteki kandydatowi
na kierownika. Jest to zmiana lokalu apteki.
* Sprawy ró˝ne. 
Rozpatrywano spraw´ zaleg∏oÊci w termi-

nowym regulowaniu sk∏adek cz∏onkowskich.
* Omawiano skarg´ pacjentki na jednà

z aptek w Bartoszycach.

6 listopad 2012 – posiedzenie
Prezydium Okr´gowej Rady Ap-
tekarskiej. Posiedzenie prowa-
dzi∏a z-ca Prezesa mgr farm. Be-
ata Siemianowska.
* Prezydium spotka∏o si´ z mgr farm. Aldo-

nà Skoniecznà w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki szpitalnej Samodzielnego Pu-
blicznego Zespo∏u Gruêlicy i Chorób P∏uc
w Olsztynie, ul. Jagielloƒska na czas nie-
obecnoÊci kierownika apteki mgr farm. El˝-
biety Majewskiej, spowodowanej zwolnie-
niem lekarskim od 24.09.2012 r. Mgr A. Sko-
nieczna, pierwszy okres szkoleniowy zakoƒ-
czony, kolejny 2010-2014 rozpocz´ty, nie
karana za przewinienia zawodowe. Po prze-

prowadzonej rozmowie z Panià magister
cz∏onkowie Prezydium podj´li uchwa∏´
o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki w nast´pujàcym g∏osowaniu:
za – 5 g∏osów, wstrz. – 1 g∏os, przeciw – 0
g∏o sów.
*Prezydium spotka∏o si´ z mgr farm. Moni-

kà Rudnickà-Kusiuk w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki o nazwie „Superapteka”
w Olsztynie, ul. Stare Miasto. Pani magister
by∏a poprzednio cz∏onkiem OIA w Bia∏ymsto-
ku, przedstawi∏a zaÊwiadczenie z Izby w Bia-
∏ymstoku o niekaralnoÊci za przewinienia za-
wodowe, op∏aconych sk∏adkach cz∏onkow-
skich, zakoƒczeniu pierwszego okresu szko-
leniowego i wydaniu karty na kolejny okres
2011-2015. Po rozmowie z kandydatkà
cz∏onkowie Prezydium podj´li uchwa∏´
o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki w nast´pujàcym g∏osowaniu:
za – 6 g∏osów, wstrz. – 1 g∏os, przeciw – 0
g∏osów.
* Rozpatrywano sprawy zaleg∏oÊci w regu-

lowaniu sk∏adek cz∏onkowskich pi´ciu farma-
ceutów.

Dnia 20 listopada 2012 odby∏o
si´ posiedzenie Prezydium
Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
Spotkanie prowadzi∏a wicepre-
zes mgr farm. Teresa Korbut.
Rozpatrywano nast´pujàce sprawy:
* Cz∏onkowie Prezydium spotkali si´

z mgr farm. Ewà Ogonowskà w zwiàzku
z wnioskiem o stwierdzenie r´kojmi nale˝y-
tego prowadzenia apteki ogólnodost´pnej
w Olecku ul. Zielona. Po przeprowadzonej
rozmowie podj´to jednog∏oÊnie uchwa∏´
o stwierdzeniu r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki.
* Prezydium spotka∏o si´ z dr n. farm. Ka-

milem Bro˝ewiczem w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki Szpitala Psychiatrycznego Sa-
modzielnego Publicznego Zak∏adu Opieki
Zdrowotnej w W´gorzewie Pl. Bema.
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Po przeprowadzonej rozmowie i zapozna-
niu si´ z dokumentacjà ostatecznà decyzj´
prze∏o˝ono na nast´pne posiedzenie.
* Odby∏o si´ spotkanie z mgr farm. Pio-

trem Ma∏eckim w zwiàzku z wnioskiem
o stwierdzenie r´kojmi nale˝ytego prowa-
dzenia apteki o nazwie „Apteka ˚u∏awska”
w Nowym Dworze Gdaƒskim ul. Warszaw-
ska (w∏aÊcicielem jest farmaceuta).

Podj´to uchwa∏´ w nast´pujàcym g∏oso-
waniu: za wydaniem pozytywnej opinii – 4,
wstrz. – 1
* Omawiano spraw´ terminowoÊci op∏aca-

nia sk∏adek przez 6 farmaceutów.
* Opiniowano rozk∏ad pracy aptek (z dy˝u-

rami) na terenie powiatu piskiego na 2013 r.
w zwiàzku z pismem ze Starostwa Powiato-
wego w Piszu. 

W Krakowie farmaceuci zada-
wali pytania dotyczàce realizacji
recept lekarskich.
1. Jak zrealizowaç recepty z upraw-

nieniem dodatkowym ZK w nast´pujà-
cych przypadkach: Rp. Lacipil 4 Viva-
cor 6,25 30%?
odpowiedê: Lek Lacipil 4 nale˝y wydaç

bezp∏atnie do wysokoÊci limitu Lek Viva-
cor 6,25 nale˝y wydaç na 30% Rp. Kali-
poz prol. Doxar R Ascofer 100% 
Podobnie recepty dla IW. 
odpowiedê: Lek Kalipoz prol. nale˝y

wydaç bezp∏atnie do wysokoÊci limitu dla
uprawnienia ZK i IW Lek Doxar – nale˝y
wydaç bezp∏atnie do wysokoÊci limitu dla
uprawnienia ZK i IW (odp∏atnoÊç korzyst-
niejsza dla pacjenta zgodnie z uprawnie-
niem) Lek Ascofer – 100% – dla ZK – na-
le˝y wydaç bezp∏atnie, a dla IW na 100 %
– art. 43.1 oraz 45.1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków
publicznych (Dz.U.08.164.1027 t.j.
z póên. zm.) – Obwieszczenie Ministra
Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w spra-
wie wykazu refundowanych leków, Êrod-
ków spo˝ywczych specjalnego przezna-
czenia ˝ywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2012.66 ). 
2. Wpisano na recepcie Furosemid

Polfarmex, czy mo˝na wydaç Furose-
mid Polpharma kosztujà tyle samo. 
odpowiedê: Mo˝na wydaç Furosemid

Polpharma – zgodnie z art. 44 ust. 1 usta-
wy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji le-

ków, Êrodków spo˝ywczych specjalnego
przeznaczenia ˝ywieniowego oraz wyro-
bów medycznych (Dz.U.11.122.696
z póên. zm.). 
3. Czy lek robiony mo˝e byç jedno-

sk∏adnikowy? Magnesium oxydatum,
MaÊç cholesterolowa. 
odpowiedê: zgodnie z definicjà zawartà

w rozdziale1 pkt. 12 ustawy z dnia 6
wrzeÊnia 2001r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. 2008.45.271) lekiem recepturo-
wym jest produkt leczniczy sporzàdzony
w aptece na podstawie recepty lekarskiej.
Przepis nie uÊciÊla z ilu sk∏adników ma
byç on sporzàdzony. 
4. W jakich przypadkach mo˝na wy-

daç zamiennik, którego cena jest wy˝-
sza od limitu i ceny leku zapisanego
przez lekarza? 
odpowiedzi: 
1. Osoba wydajàca leki, Êrodki spo˝yw-

cze specjalnego przeznaczenia ˝ywienio-
wego, wyroby medyczne obj´te refunda-
cjà ma obowiàzek poinformowaç Êwiad-
czeniobiorc´ o mo˝liwoÊci nabycia leku
obj´tego refundacjà, innego ni˝ lek prze-
pisany na recepcie, o tej samej nazwie
mi´dzynarodowej, dawce, postaci farma-
ceutycznej, która nie powoduje powstania
ró˝nic terapeutycznych, i o tym samym
wskazaniu terapeutycznym, którego cena
detaliczna nie przekracza limitu finanso-
wania ze Êrodków publicznych oraz ceny
detalicznej leku przepisanego na recep-
cie. Apteka ma obowiàzek zapewniç do-
st´pnoÊç tego leku. 
2. Osoba wydajàca leki, Êrodki spo˝yw-
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cze specjalnego przeznaczenia ˝ywienio-
wego oraz wyroby medyczne obj´te re-
fundacjà ma obowiàzek, na ˝àdanie
Êwiadczeniobiorcy, wydaç lek, o którym
mowa w ust. 1, którego cena detaliczna
jest ni˝sza ni˝ cena leku przepisanego na
recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której
osoba uprawniona dokona∏a odpowied-
niej adnotacji na druku recepty, wskazu-
jàc na niemo˝noÊç dokonania zamiany
przepisanego leku. 
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpo-

wiednio do Êrodków spo˝ywczych spe-
cjalnego przeznaczenia ˝ywieniowego
oraz wyrobów medycznych. – art. 44
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refunda-
cji leków, Êrodków spo˝ywczych specjal-
nego przeznaczenia ˝ywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz.U.11.122.696
z póên. zm.) Dro˝szy odpowiednik mo˝na
wydaç na ˝yczenia pacjenta tylko na 100
%. 
5. Czy pacjent z uprawnieniami IN

p∏aci za leki jak pacjent ubezpieczony?
Jaki ma byç na recepcie kod oddzia∏u
NFZ? 
odpowiedê: W przypadku osób posia-

dajàcych uprawnienia IN na recepcie
w miejscu „Oddzia∏ NFZ“ wpisuje si´
znak: „X“ – § 3.1.3.b rozporzàdzenia
z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept
lekarskich (Dz.U. 2012.260). Pacjent po-
siada uprawnienia do bezp∏atnych Êwiad-
czeƒ zgodnie z zasadami art. 12 ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze Êrodków publicznych 
6. Jak zrealizowaç recept´ ze skre-

Êlonym kodem kreskowym recepty? 
odpowiedê: Recepta ze skreÊlonym ko-

dem kreskowym, co wskazuje na jego
brak, realizowana jest jako pe∏nop∏atna –
§ 3.4 oraz 5.1 rozporzàdzenia z dnia 8
marca 2012 r. w sprawie recept lekar-
skich (Dz.U.2012.260). 
7. Recepty z datà realizacji od …? 
odpowiedê: „Osoba uprawniona mo˝e

wystawiç do trzech recept na nast´pujàce
po sobie okresy stosowania nieprzekra-
czajàce ∏àcznie 90 dni stosowania,

a w przypadku recept na Êrodki antykon-
cepcyjne do szeÊciu recept na nast´pujà-
ce po sobie okresy stosowania nieprze-
kraczajàce ∏àcznie 6-miesi´cznego stoso-
wania“. 
Powy˝szy przepis nie wymusza stoso-

wania równych odst´pów czasowych po-
mi´dzy receptami, okreÊlajàc jedynie na-
st´pujàcà kolejnoÊç ich realizacji i nie-
przekraczalny okres stosowania zawar-
tych na nich leków (odpowiednio 90 dni
lub 6 miesi´cy dla Êrodków antykoncep-
cyjnych). W zwiàzku z faktem, ˝e weryfi-
kacja takich recept, w sytuacji w której nie
sà realizowane w jednej aptece jest nie-
mo˝liwa, nale˝y przyjàç, ˝e iloÊci leków
podanych na recepcie nie mogà przekra-
czaç ∏àcznie 90 dniowego okresu stoso-
wania lub 6 miesi´cznego okresu stoso-
wania dla Êrodków antykoncepcyjnych,
bez wzgl´du na dat´ wystawienia takiej
recepty, poniewa˝ osoba realizujàca nie
mo˝e za∏o˝yç, ˝e kuracja rozpoczyna si´
w dniu wystawienia recepty. Wià˝àce po-
zostajà daty realizacji recept i obliczany
na tej podstawie okres ich wa˝noÊci. Ww.
recepty muszà spe∏niaç wszystkie wymo-
gi formalne okreÊlone w obowiàzujàcych
przepisach prawa – §8.3 rozporzàdzenia
z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept
lekarskich (Dz.U.2012.260). 
8. IloÊç Êrodka antykoncepcyjnego –

na 90 dni czy na 6 miesi´cy 
odpowiedê: Ârodek antykoncepcyjny

mo˝na przepisaç dla jednego pacjenta
jednorazowo w iloÊci niezb´dnej do 6-
miesi´cznego stosowania – § 8.1.2 roz-
porzàdzenia z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie recept lekarskich (Dz.U.
2012.260) 
9. Zakresy numerowe recept – dopi-

sywanie przez lekarzy nr 01 przed nu-
merem recepty. 
odpowiedê: Recepty, którym zosta∏y

dodane przez osob´ uprawnionà lub
Êwiadczeniodawc´ dwie pierwsze cyfry
00 albo 01, zachowujà wa˝noÊç. Numery
mogà byç dodawane do dnia 31 grudnia
2012 r. – §31.4 rozporzàdzenia z dnia 8
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marca 2012 r. w sprawie recept lekar-
skich (Dz.U. 2012.260) 
10. Realizacja pielucho-majtek po

zgonie pacjenta-wy∏udzenie przez oso-
b´ realizujàcà wniosek. 
odpowiedê: Realizator zaopatrzenia na

refundowane wyroby medyczne na ka˝-
dym etapie jego realizacji (równie˝ przy
odbiorze) ma prawo zweryfikowaç upraw-
nienia Êwiadczeniobiorcy do refundowa-
nego zaopatrzenia tj. dokument potwier-
dzajàcy ubezpieczenie i dowód osobisty
Êwiadczeniobiorcy oraz upowa˝nienie do
jego odbioru lub zaÊwiadczenie lekarskie
w przypadku realizacji przez trzecià oso-
b´ zlecenia na wyroby medyczne z wyjàt-
kiem Êrodków pomocniczych o miesi´cz-
nym okresie u˝ytkowania. W ka˝dym
przypadku nale˝y wylegitymowaç osob´
odbierajàcà, celem stwierdzenia zgodno-
Êci jej to˝samoÊci z podpisem oraz nume-
rem PESEL, który jest wpisany w IV cz´-
Êci zlecenia w miejscu przeznaczonym na
potwierdzenie odbioru zaopatrzenia. 
Zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami

NFZ nie finansuje Êwiadczeƒ gwaranto-
wanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby
medyczne b´dàce przedmiotami ortope-
dycznymi oraz Êrodkami pomocniczymi,
które zosta∏y zrealizowane po zgonie
Êwiadczeniobiorcy. Âwiadczeniodawca
powinien posiadaç wiedz´, i˝ nast´p-
stwem zgonu osoby uprawnionej jest wy-
gaÊni´cie uprawnienia do otrzymania
Êwiadczenia w tym wypadku refundowa-
nego zaopatrzenia w wyroby medyczne. 
Poniewa˝ NFZ nie ma mo˝liwoÊci we-

ryfikacji uprawnieƒ ani upowa˝nieƒ osoby
odbierajàcej refundowany wyrób medycz-
ny bowiem nie uczestniczy na tym etapie
w realizacji Êwiadczenia, wymóg spraw-
dzenia uprawnienia do Êwiadczenia oraz
upowa˝nienia do jego odbioru le˝y po
stronie Êwiadczeniodawcy – realizatora. 
Zgodnie z Art. 50 ustawy oÊwiadcze-

niach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych Êwiadczeniobior-
ca ubiegajàcy si´ o udzielenie Êwiadcze-
nia opieki zdrowotnej jest obowiàzany

przedstawiç aktualny dokument potwier-
dzajàcy ubezpieczenie zdrowotne lub in-
ny dokument potwierdzajàcy prawo do
Êwiadczeƒ. Potwierdzenie prawa do
Êwiadczeƒ dla osoby nie˝yjàcej stanowi
naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych. 
11. Czy na jednej recepcie dla IB

mo˝na wypisaç leki i paski do gluko-
metru? 
odpowiedê: Na jednej recepcie mo˝na

przepisaç do pi´ciu leków gotowych lub
Êrodków spo˝ywczych specjalnego prze-
znaczenia ˝ywieniowego lub wyrobów
medycznych albo jeden lek recepturowy –
§ 12 rozporzàdzenia z dnia 8 marca 2012
r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.
2012. 260) 
12. Czy w pieczàtce nag∏ówkowej

mo˝e brakowaç nr telefonu, czy lekarz
mo˝e dopisaç go odr´cznie i postawiç
pieczàtk´ lekarska z podpisem? 
odpowiedê: Dane dotyczàce osoby

uprawnionej albo Êwiadczeniodawcy,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, obej-
mujà: 1) nazw´ albo firm´ wynikajàcà
z umowy na wystawianie recept refundo-
wanych zawartej z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia; 2) adres miejsca udziele-
nia Êwiadczenia zdrowotnego (nazwa
miejscowoÊci, ulica, numer domu, numer
lokalu, je˝eli nadano); 3) numer telefonu;
4) identyfikator stanowiàcy dziewi´ç
pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego
REGON. Dane te, sà nanoszone na re-
cepcie w sposób czytelny za pomocà na-
druku, pieczàtki lub naklejki przymocowa-
nej do recepty w sposób uniemo˝liwiajàcy
jej usuni´cie bez zniszczenia druku re-
cepty – § 3.2 rozporzàdzenia z dnia 8
marca 2012 r. w sprawie recept lekar-
skich (Dz.U. 2012.260). 
13. Czy na receptach dla „DN“ i „CN“

w rubryce „odzia∏ NFZ“ mo˝e byç kod
oddzia∏u czy znak „X“? 
odpowiedê: W przypadku osób posia-

dajàcych uprawnienia CN i DN na recep-
cie w miejscu „Oddzia∏ NFZ“ wpisuje si´
znak: „X“ – § 3.1.3.b rozporzàdzenia



z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept
lekarskich (Dz.U.2012.260) 
14. Czy potwierdzeniem realizacji re-

cepty mo˝e byç nadruk imienia i nazwi-
ska osoby realizujàcej recept´, czy ko-
nieczna jest pieczàtka? 
odpowiedê: Potwierdzenie realizacji re-

cepty dokonywane jest na recepcie i pole-
ga na zamieszczeniu na niej: imienia i na-
zwiska osoby wydajàcej, w formie nadru-
ku lub piecz´ci oraz podpisu osoby wyda-
jàcej – §13.2 rozp. z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2012.
260) 
15. Czy mo˝na zrealizowaç recept´

z∏o˝onà z odroczonym terminem reali-
zacji? 
odpowiedê: § 8.2. rozporzàdzenia Mini-

stra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie recept lekarskich stanowi:
„osoba uprawniona mo˝e wystawiç do
trzech recept na nast´pujàce po sobie
okresy stosowania nieprzekraczajàce

∏àcznie 90 dni stosowania (…)“ Zapis nie
rozgranicza recept na recepty na lek ro-
biony i gotowy. 
16. Lek robiony z antybiotykiem –

termin realizacji 7 czy 30 dni? 
odpowiedê: Zapis rozp. Ministra Zdro-

wia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie re-
cept lekarskich § 17.1 brzmi: „Termin re-
alizacji recepty nie mo˝e przekroczyç 30
dni od daty jej wystawienia (…)“ i § 17.2
„Termin realizacji recepty na antybiotyk
w postaci preparatów do stosowania we-
wn´trznego i parenteralnego nie mo˝e
przekroczyç 7 dni od daty wystawienia“.
Zgodnie z powy˝szym recepta na lek ro-
biony z antybiotykiem do stosowania ze-
wn´trznego jest wa˝na 30 dni. 
17. Rp. Azopt krople do oczu 2op. a 5

ml s. 2x1 kropla. Ile mo˝na wydaç opa-
kowaƒ?
odpowiedê: Na tak przepisanà recept´

mo˝na wydaç 2 opakowania kropli. 

28 wrzeÊnia 2012 r. odby∏y si´
w Warszawie obchody Dnia Ap-
tekarza zorganizowane przez
Naczelnà Izb´ Aptekarskà. 

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ mszà Êwi´-
tà w intencji aptekarzy i ich rodzin w Ba-
zylice Âwi´tego Krzy˝a.Nast´pnie g∏ówne
uroczystoÊci Kosmy i Damiana patronów
aptekarzy i farmaceutów odby∏y si´ w Te-
atrze SABAT w Warszawie. Przybyli na t´
uroczystoÊç cz∏onkowie organów Naczel-
nej Rady Aptekarskiej z Prezesem dr
Grzegorzem Kucharewiczem, przedstawi-
ciele Okr´gowych Izb Aptekarskich i far-
maceuci z ca∏ego kraju. Olsztyƒskà Izb´
Aptekarskà reprezentowali: Prezes Ro-
man Grzechnik, oraz Maria Kuciak, Danu-
ta Harbaszewska, Stanis∏aw Bloch, Jani-
na Murawska, Ma∏gorzata Lotkowska, Be-
ata Siemianowska, Janusz Lazarczuk.
W obchodach tych wzi´li udzia∏ zapro-

szeni goÊcie: minister zdrowia Bartosz Ar-

∏ukowicz, przewodniczàcy sejmowej komi-
sji zdrowia Boles∏aw Piecha, zast´pca
G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego
Zbigniew Niewójt, parlamentarzyÊci,
przedstawiciele uczelni farmaceutycznych. 
Zas∏u˝eni cz∏onkowie samorzàdu apte-

karskiego zostali uhonorowani odznacze-
niami paƒstwowymi i zawodowymi. Spo-
Êród naszych aptekarzy tego zaszczytu
dostàpi∏y osoby, których sylwetki przed-
stawiamy poni˝ej:

*
Tytu∏ STRA˚NIKA WIELKIEJ PIECZ¢CI
APTEKARSTWA POLSKIEGO Naczelna
Rada Aptekarska nada∏a mgr farm. Marii
Kuciak. Tytu∏ przyznaje si´ za zas∏ugi dla
chwa∏y, po˝ytku rozwoju aptekarstwa.
Przyznanie tytu∏u jest najwy˝szym uzna-
niem wyra˝onym przez cz∏onków samorzà-
du aptekarskiego. Wraz z przyznanym tytu-
∏em wr´czany jest dyplom. SpoÊród farma-
ceutów z naszej Izby Aptekarskiej jest
pierwszà osobà, której przyznano taki tytu∏. 

Z prac innych Izb Aptekarskich

Ogólnopolski Dzieƒ Aptekarza

22 BIULETYN



Wielka Piecz´ç Aptekarstwa Polskiego

Maria Katarzyna KUCIAK
Obecne miejsce pracy: Apteka „Wileƒ-

ska” w Dobrym MieÊcie, której jest w∏aÊci-
cielem. Prac´ zawodowà rozpocz´∏a
w 1962 roku w aptece PZF CEfarm.
w Lidzbarku Warmiƒskim, nast´pnie
w aptece w Dobrym MieÊcie, w której od
1989 roku jest w∏aÊcicielem. Od tego cza-
su aktywnie dzia∏a∏a na rzecz Êrodowiska
aptekarskiego jako przewodniczàca Sto-
warzyszenia Prywatnych W∏aÊcicieli Ap-
tek. Nie szcz´dzi∏a trudu, aby w bardzo
trudnym poczàtkowym okresie funkcjono-
wania prywatnych aptek pomagaç ich
w∏aÊcicielom w rozwiàzywaniu licznych
problemów, zw∏aszcza zwiàzanych z re-
fundacjà leków na recept´. 
W chwili reaktywowania Samorzàdu

Aptekarskiego w∏àczy∏a si´ równie˝ w ak-
tywnà prac´ Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie. W drugiej kadencji by∏a
cz∏onkiem Rady Aptekarskiej. Przez
wszystkie lata do dnia dzisiejszego nie
ustaje w dà˝eniu do utrzymania w∏aÊciwe-
go wizerunku polskiej apteki, bez reklamy. 
Uczestniczy we wspieraniu przedstawi-

cieli w∏adz Naczelnej Rady Aptekarskiej

w dà˝eniu do obrony polskich aptek po-
przez kontakty z pos∏ami i senatorami,
przedstawicielami z naszych regionów
w Sejmie, którzy decydujà w tworzeniu
prawa. Dà˝eniem przedstawicieli naszego
Êrodowiska jest aby farmaceuci w na-
szych polskich aptekach pracowali
w oparciu o dobre przepisy prawa, za-
pewniajàce aptekom równie˝ stabilnoÊç
ekonomicznà. 
Poza pracà zawodowà poÊwi´ca si´

równie˝ pracy spo∏ecznej w Dobrym Mie-
Êcie zasiadajàc kolejnà kadencj´ w radzie
miasta.Pani magister jest prawym cz∏o-
wiekiem, dla której patriotyzm ma rang´
najwy˝szà. 

*
Podczas obchodów Ogólnopolskiego

Dnia Aptekarza medal im Bronis∏awa
KOSKOWSKIEGO, który przyznawany
jest przez Naczelnà Rad´ Aptekar-
skà.otrzyma∏a

Beata Edyta SIEMIANOWSKA 
Urodzona 5.12.1963 r. w Moràgu, ukoƒ-

czy∏a Akademi´ Medycznà w Gdaƒsku.
Obecne miejsce pracy: Apteka „Zdrowot-
na” Moràg, ul. Kujawska. Prac´ zawodo-
wà rozpocz´∏a w 1988r. w aptece ogólno-
dost´pnej w Moràgu. W okresie od I 1991
do VII 1992 pracowa∏a w aptece szpitalnej
ZOZ w Moràgu. Od lipca 1992 r. jest w∏a-
Êcicielem apteki „Zdrowotna” w ¸ukcie
oraz od listopada 1993 r. w∏aÊcicielem
i kierownikiem apteki „Zdrowotna” w Mo-
ràgu.
Zaanga˝owana w dzia∏alnoÊç samorzà-

du aptekarskiego, w czwartej kadencji by-
∏a sekretarzem a w bie˝àcej kadencji jest
cz∏onkiem Okr´gowej Rady Aptekarskiej. 
Obecnie pe∏ni funkcj´ wiceprezesa Ra-

dy. Niezwykle prawy cz∏owiek, jej g∏os
w dyskusji na posiedzeniach Rady nadaje
dyskusji w∏aÊciwy wymiar.

Medal im. Bronis∏awa Koskowskiego
otrzyma∏ te˝ 

Stanis∏aw BLOCH 
Urodzony 1.11.1943 r. Lubiejewo No-

we. Ukoƒczy∏ Akademi´ Medycznà
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w Warszawie. Obecne miejsce pracy: Ap-
teka „MILIGEDO” Bartoszyce, ul. K´trzyƒ-
skiego. Prac´ zawodowà farmaceuty roz-
poczà∏ w 1972 r. w Dàbrowie Bia∏ostoc-
kiej, w latach 1974-1990 by∏ kierownikiem
aptek w Wiênie i Bartoszycach. Od grud-
nia 1990 r. jest w∏aÊcicielem i kierowni-
kiem apteki „Miligedo” w Bartoszycach.
Od chwili reaktywacji samorzàdu aptekar-
skiego aktywnie pracuje w Organach Izby
Aptekarskiej. W pierwszej i trzeciej ka-
dencji by∏ cz∏onkiem Okr´gowej Rady Ap-
tekarskiej, w czwartej kadencji pe∏ni∏ funk-
cj´ zast´pcy Okr´gowego Rzecznika Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej.
Znany jest z dzia∏alnoÊci na rzecz spo-

∏ecznoÊci lokalnej, by∏ w Radzie Spó∏-
dzielni Mieszkaniowej, a w latach 1986-
2010 przez pi´ç kadencji by∏ Radnym
Miasta Bartoszyce. Zapytany o pasje, od-
powiedzia∏: spo∏ecznik. (j.m)

Kolejny farmaceuta z naszej OIA. które-
mu Naczelna Rada Aptekarska przyzna∏a
ten medal to:

Janusz Ryszard ¸AZARCZUK
Urodzony 8.04.1955 r. w Wo∏owie.

Ukoƒczy∏ Wydzia∏ Farmaceutyczny na
Akademii Medycznej we Wroc∏awiu.
Obecne miejsce pracy: Apteka „Pod
Smokiem” Orneta, ul. Sienkiewicza. Pra-

c´ zawodowà rozpoczà∏ w roku 1981
w aptece w Miastku (ko∏o S∏upska) na-
st´pnie w latach 1983-1990 by∏ kierowni-
kiem aptek w Pas∏´ku i Ornecie.
Od stycznia 1990r. w∏aÊciciel i kierow-

nik apteki ogólnodost´pnej w Ornecie
oraz w∏aÊciciel apteki w Pieni´˝nie.
Aktywny cz∏onek samorzàdu aptekar-

skiego, w trzeciej kadencji pe∏ni∏ funkcj´
skarbnika, w bie˝àcej kadencji jest cz∏on-
kiem Okr´gowej Rady Aptekarskiej.
Wspó∏organizowa∏ Hurtowni´ Aptekar-

skà w Olsztynie, w której by∏ cz∏onkiem
Rady Nadzorczej.
Oprócz pracy zawodowej znajduje czas

na swoje pasje, takie jak mi´dzy innymi
˝eglarstwo, jeêdziectwo. 

*
Odznak´ honorowà Ministra Zdrowia

„Za Zas∏ugi dla Ochrony Zdrowia”
otrzyma∏a 

Ma∏gorzata LOTKOWSKA 
Urodzona 16.11.1965 r. w Gdaƒsku.

Miejsce pracy: apteka szpitalna Miejskie-
go Szpitala Zespolonego w Olsztynie, ul.
Niepodleg∏oÊci, Olsztyn – kierownik apte-
ki.
Mgr farm. Ma∏gorzata Lotkowska studia

ukoƒczy∏a na Wydziale Farmaceutycz-
nym Akademii Medycznej w Gdaƒsku
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w roku 1991. Specjalista w zakresie far-
macji aptecznej (1999) i farmacji szpital-
nej (2007), ukoƒczy∏a studia podyplomo-
we w zakresie Zarzàdzania i Marketingu
w S∏u˝bie Zdrowia na Uniwersytecie War-
miƒsko-Mazurskim w Olsztynie (2003-
2004). Od 1997 r. wykonuje zawód w ap-
tece szpitalnej Miejskiego Szpitala Zespo-
lonego w Olsztynie, od 1998 r. pe∏ni funk-
cj´ kierownika tej apteki. Od 2001 r. jest li-
derem procesu „Zaopatrzenie szpitala
w leki i wyroby medyczne” w Systemie
Zarzàdzania JakoÊcià ISO 9001:2000
(obecnie ISO 2008:9001), w latach 2002-
2004 by∏a Pe∏nomocnikiem ds. Systemu
Zarzàdzania JakoÊcià ISO 9001:2001. Za
zanga˝owanie w procesy jakoÊciowe od-
znaczona Medalem Âw. Jakuba od Prezy-
denta Miasta Olsztyn.
Jako cz∏onek komitetów i zespo∏ów

funkcjonujàcych w szpitalu m.in. Komitetu
Terapeutycznego, Komitetu ds. Zaka˝eƒ
Szpitalnych, Komitetu Medycznego, Rady
JakoÊci Szpitala bierze czynny udzia∏

w racjonalnej gospodarce lekiem w szpi-
talu. Jest twórcà i wspó∏twórcà wielu pro-
cedur, instrukcji i wytycznych dotyczàcych
produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych obowiàzujàcych w szpitalu.
Bierze udzia∏ w kszta∏ceniu farmaceu-

tów jako kierownik specjalizacji, kszta∏ce-
niu studentów farmacji jako opiekun prak-
tyk wakacyjnych po IV roku studiów oraz
kszta∏ceniu techników farmaceutycznych
jako opiekun praktyk zawodowych. Jest
cz∏onkiem Okr´gowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie od 1997 roku. Jest aktywnym
cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego, od 2010 r pe∏ni funkcj´
Prezesa Olsztyƒskiego Oddzia∏u PTFarm.

(j.m)

Na Krajowym Zjeêdzie Aptekarzy
w Szczyrku odznak´ honorowà Ministra
Zdrowia otrzyma∏ równie˝

Roman Jan GRZECHNIK
Urodzony 30.08.1963 w Szczytnie.

Miejsce pracy: apteka szpitalna Zespo∏u 
Odznaka „Za Zas∏ugi dla Ochrony Zdrowia“

Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, ul. Marii

Curie-Sk∏odowskiej, Szczytno – kierownik
apteki .
Mgr farm. Roman Grzechnik ukoƒczy∏

studia na Wydziale Farmaceutycznym
Akademii Medycznej w Gdaƒsku w roku
1990.
Z aptekà szpitalnà ZOZ w Szczytnie

zwiàzany jest od poczàtku swojej pracy
zawodowej (1991), od 2000 roku do chwi-
li obecnej jest jej kierownikiem. Uzyska∏

specjalizacj´ w zakresie farmacji aptecz-
nej pierwszego stopnia (1997) i drugiego
stopnia (2001). Jest cz∏onkiem Zespo∏ów
i Komitetów dzia∏ajàcych w szpitalu: Ko-
mitet Terapeutyczny (z-ca przewodniczà-
cego), Zespó∏ ds. Antybiotykoterapii, Ze-
spó∏ ds. Zaka˝eƒ Szpitalnych i Zespó∏

Farmakoekonomiczny, który pracuje wg
autorskich zasad opracowanych przez
niego. G∏ówny twórca szpitalnego Recep-
tariusza (1999) oraz jego aktualizacji.
Bardzo czynnie uczestniczy w racjonal-

nej gospodarce lekiem w szpitalu, Lider
procesu „Zarzàdzanie gospodarkà pro-
duktami leczniczymi i wyrobami medycz-
nymi w ZOZ Szczytno” w Systemie Za-
rzàdzania JakoÊcià ISO 9001:2000. Bie-
rze udzia∏ w kszta∏ceniu farmaceutów ja-
ko kierownik specjalizacji, jest opiekunem
praktyk wakacyjnych studentów IV roku
Wydzia∏ów Farmaceutycznych, bierze
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udzia∏ w kszta∏ceniu s∏u-
chaczy Technikum Farma-
ceutycznego. Wyk∏adow-
ca szkoleƒ „Zasad wypisy-
wania recept lekarskich”
dla lekarzy koƒczàcych
sta˝, cz∏onków Okr´gowej
Warmiƒsko-Mazurskiej
Izby Lekarskiej w Olszty-
nie. Aktywny cz∏onek sa-
morzàdu aptekarskiego –
cz∏onek Okr´gowej Rady
Aptekarskiej w Olsztynie
od 1996 r. (cztery kaden-
cje), w tym w kadencji
2007-2011 pe∏ni∏ funkcj´
Zast´pcy Prezesa Okr´-
gowej Rady Aptekarskiej.
Od 2011 roku jest Preze-
sem Okr´gowej Rady Ap-
tekarskiej w Olsztynie.
W uznaniu zas∏ug dla sa-
morzàdu aptekarskiego
odznaczony medalem im.
prof. Bronis∏awa Koskow-
skiego. 

(j.m)

* 
W imieniu farmaceutów

z naszej Izby odznaczo-
nych podczas Ogólnopol-
skiego Dnia Aptekarza
g∏os zabra∏ mgr Stanis∏aw
Bloch.

* 
UroczystoÊci zosta∏y za-

koƒczone spektaklem „Po-

ca∏unki Europy” zrealizowa-
nym pod patronatem pol-
skiej prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej 2011. Te-
matem przewodnim tego
widowiska muzyczno-bale-
towego by∏a podró˝ po kra-
jach cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej.

J.Murawska 

Napierwsze ˚eglarskie Mistrzostwa
Polski Aptekarzy wyruszy∏em (8

wrzeÊnia) w sobot´ o Êwicie. Poranne
s∏oƒce przebija∏o si´ przez chmury pod-
kreÊlajàc pi´kne mazurskie widoki.
Wietrzna pogoda gwarantowa∏a powo-
dzenie ˝eglarskim zawodom.
Do przystani Kietlice zdà˝y∏em przed

Êniadaniem. Plakaty zawieszone na
drzwiach oÊrodka nie pozostawia∏y wàtpli-
woÊci, kto w ten weekend rzàdzi na Mam-
rach.
Punktualnie o ósmej, przy wspólnym

posi∏ku zgromadzili si´ uczestnicy regat:
jedni przyszli od strony jeziora (nocleg na
jachtach), drudzy z przytulnych pokoi
oÊrodka. Mi∏a atmosfera i swobodne roz-
mowy przy stole nie pozostawia∏y wàtpli-
woÊci, ˝e wszyscy zdà˝yli si´ ju˝ poznaç.

A mo˝e po prostu farmaceuci we w∏a-
snym gronie czujà si´ jak wÊród dobrych
znajomych? ˚a∏uj´, ˝e nie przyjecha∏em
do Kietlic ju˝ w piàtek. Tym bardziej, ˝e
mo˝na by∏o „zapoznaç si´” z jachtem
i poçwiczyç troch´ przed startem.
O dziewiàtej odprawa, przedstawienie

za∏óg, organizatorów regat, komisji s´-
dziowskiej, a tak˝e ratowników WOPR,
którzy czuwali nad naszym bezpieczeƒ-
stwem. PoznaliÊmy tras´ wyÊcigu i ogól-
ne zasady rywalizacji. Pytaƒ nie by∏o.
Zacz´∏o si´. S∏ychaç podekscytowanie

w nerwowych komendach, ostatnich in-
strukcjach. Wchodzimy na pok∏ad, taklu-
jemy ˝agle, szoty i fa∏y, odcumowujemy
i odp∏ywamy od kei na silniku. Ju˝ po
chwili stawiamy grota i foka, opuszczamy
miecz i p∏etw´ sterowà. Nasz sternik – Ja-
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nusz przydziela obowiàzki i t∏umaczy stra-
tegi´: p∏yniemy ˝eby wygraç!
To by∏y moje pierwsze regaty, nie przy-

puszcza∏em, jakie to wszystko skompliko-
wane. Wszystkie za∏ogi p∏ywajà przed li-
nià startu (prosta oko∏o 50m pomi´dzy
bia∏à bojà a ∏ódkà s´dziowskà) i obserwu-
jà flagi wywieszane przez s´dziego. Bia-
∏oczerwona do góry (5min.), niebieskobia-
∏a do góry (4min.), niebieskobia∏a w dó∏

(1min.) bia∏oczerwona w dó∏ i dêwi´k gon-
gu– start! Lini´ przecinamy „na ukos” ze
wzgl´du na kierunek wiatru, co jeszcze
bardziej komplikuje spraw´– mo˝e si´
okazaç, ˝e ktoÊ si´ nie zmieÊci przed boj-
kà (trzeba ust´powaç jachtom, które ze
wzgl´du na swoje po∏o˝enie p∏ynà pra-
wym halsem lub sà „na zawietrznej”).
Trzeba du˝ego doÊwiadczenia, ˝eby

rozp´dzonym jachtem znaleêç si´ w od-
powiednim czasie na linii startu, najlepiej
w pozycji „pierwszeƒstwa” i do tego ma-
jàc wokó∏ siebie kilkanaÊcie innych za∏óg,
które marzà o tym samym. Uwaga– kto
przetnie lini´ startu przed gongiem, do-
tknie bojki lub innego jachtu– musi robiç
karne okrà˝enie wokó∏ w∏asnej osi, tracàc
czas i pozycj´.
Do pierwszej czerwonej bojki halsuje-

my pod wiatr (czyli zygzakiem)– co chwi-
l´ s∏ychaç komendy: „Do zwrotu przez
sztag! Lewy foka szot luz! Na blach´ wy-
bierz! DoÊç wybieraç!”. Przy silnym baj-
dewindzie ˝aglówki niemal k∏adà si´ na
burtach. 
Nagle s∏yszymy krzyk: „Prawy!”– to

sternik Merkanosa domaga si´ ustàpie-
nia drogi. W tym samym momencie wi-
dzimy, ˝e z drugiej strony p∏ynie na nas
rozp´dzona Laguna. Nie ma gdzie ucie-
kaç! Co robiç?! Janusz zapar∏ si´ na rum-
plu, szarpnà∏ z ca∏ej si∏y. Jachtem zako∏y-
sa∏o, pod pok∏adem garnki wypad∏y
z szafek. PrzeszliÊmy Merkanosowi cen-
tymetr za rufà. Uff, dobrze, ˝e to nie ja
stoj´ za sterem.
Niektóre za∏ogi p∏ynà krótkimi halsami,

cz´sto robiàc zwroty, inne d∏ugo trzymajà
si´ wybranego halsu, nabierajàc pr´dko-

Êci i wysokoÊci. Która strategia lepsza?
Zobaczymy na pierwszej bojce! Janusz
postawi∏ wszystko na jednà kart´: p∏ynie-
my ostrym kursem na cel. Lekkie odbicie
w prawo – staniemy pod wiatr, lekko w le-
wo– dotkniemy bojki. WstrzymaliÊmy od-
dech– uda∏o si´! Znów na centymetry.
SpojrzeliÊmy: 5 za∏óg za nami i 5 przed
nami, nie jest êle. „Po∏ówkà” prujemy na
drugà bojk´.
Na maszcie s´dziego widzimy czerwo-

no-pomaraƒczowà flag´: wszyscy zak∏a-
damy kamizelki. Robi si´ niebezpiecznie–
4 stopnie w skali Beauforta, ale jak „idà
szkwa∏y”, to pewnie wieje „piàtka”. Przy
gwa∏townych przechy∏ach jachtów nie
trudno o nieplanowanà kàpiel. Sà emo-
cje– co chwil´ s∏ychaç piski, nie tylko
wÊród damskiej za∏ogi...
Druga bojka zaliczona, przechodzimy

w baksztag– wiatr mamy z ukosa, od rufy.
Pada komenda: „miecz do góry” (mniejsze
opory w wodzie) oraz „fok na motyla” (czy-
li po jednej stronie masztu grot, po dru-
giej– fok). Wydaje si´, ˝e toczymy si´ spo-
kojnie, bo nie ma przechy∏ów. Ale po spie-
nionej wodzie za rufà widaç, ˝e p´dzimy
bardzo szybko, wykorzystujàc ca∏à po-
wierzchni´ ˝agli. W koƒcu uda mi si´
chwil´ odpoczàç, wziàç ∏yk herbaty z ter-
mosu, mo˝e zdj´cie zrobiç. Ruszy∏em
w stron´ wejÊcia pod pok∏ad, gdy nagle
sternik krótko rzuci∏: „do zwrotu przez ru-
f´!”. Ka˝demu kto p∏ywa∏ ˝aglówkà po ta-
kich s∏owach zapala si´ czerwona lampka.
Skuli∏em g∏ow´, w samà por´– grot prze-
lecia∏ z impetem nad mojà g∏owà (nie mu-
sz´ pisaç, czym grozi kontakt z bomem–
metalowà podstawà grota...). Trzecia boj-
ka omini´ta. ZatoczyliÊmy porzàdne ko∏o
na jeziorze (oko∏o 40min.). Opuszczamy
miecz i znów prujemy fale ostrym wiatrem
halsujàc w stron´ linii mety.
Takich p´tli zrobiliÊmy w sumie cztery.

Wszystkie z emocjami, adrenalinà, wyla-
nym potem, zdrowà rywalizacjà oraz –
st∏uczkami. Szczególnie w ostatnim,
czwartym biegu, wola walki spowodowa-
∏a, ˝e na starcie po∏owa jachtów starano-
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wa∏a si´ wzajemnie. O 14.30 wracamy
na obiad. Schodz´ z pok∏adu troch´ po-
obijany, mocno zm´czony, z p´cherzami
na d∏oniach (od trzymania szotów), ale
na twarzy mam uÊmiech– pi´kna zaba-
wa!
Na przystani czeka∏ nas smaczny, do-

mowy obiad, zdominowany rozmowami
o regatach. Krótka regeneracja i znów na
pok∏ad! Tym razem prawie dwugodzinny
wyÊcig wokó∏ wyspy Upa∏ty. Jak si´ oka-
za∏o– równie˝ emocjonujàcy i pe∏en nie-
spodzianek: mielizny, trzciny, wàskie
przesmyki, pot´˝na dawka adrenaliny
oraz ducha wspó∏zawodnictwa. Szczegól-
nie dramatyczna by∏a walka o trzecie miej-
sce Laguny i Toro (z prezesem Romanem
Grzechnikiem na pok∏adzie). Laguna wy-
przedzi∏a na linii mety Toro o pó∏ d∏ugoÊci
∏odzi – robi to wra˝enie, je˝eli weêmie si´
pod uwag´ Êrednio kilkunastominutowe
odleg∏oÊci mi´dzy kolejnymi jachtami.
Wieczorem, po szcz´Êliwym powrocie

ostatniej z za∏óg, odby∏o si´ og∏oszenie
wyników, przemowy prezesów (zaszczy-
ci∏ nas Grzegorz Kucharewicz) i wr´cza-
nie pucharów ufundowanych przez Na-
czelnà, oraz Olsztyƒskà Izb´ Aptekarskà.
Po podzi´kowaniach i pamiàtkowych
zdj´ciach nastàpi∏a cz´Êç nieoficjalna–

biesiada przy ognisku z towarzyszeniem
zespo∏u szantowego „Czarna Bandera”.
Mimo ch∏odu i przejmujàcego wiatru far-
maceuci do póênej nocy bawili si´ taƒ-
czàc i Êpiewajàc.
Uwa˝am Pierwsze ˚eglarskie Mistrzo-

stwa Aptekarzy za bardzo udane. Dopisa-
∏a pogoda (wiatr i brak deszczu) oraz dopi-
sali ludzie: 13 za∏óg z ca∏ej Polski. Pierw-
sze miejsca (dwa puchary) dla za∏ogi z na-
szej izby to te˝ jest powód do dumy.
Pod wzgl´dem organizacyjnym wszyst-

ko przebiega∏o zgodnie z planem. Du˝a
pochwa∏a dla naszego prezesa Romana
Grzechnika i skarbnika – Paw∏a Martyniu-
ka – g∏ównych organizatorów regat.
Mam nadziej´, ˝e impreza zagoÊci

w naszym kalendarzu na sta∏e i co roku
b´dziemy si´ spotykaç w gronie farma-
ceutów z towarzyszeniem zdrowej rywali-
zacji i dobrej zabawy. Niewàtpliwie
sprzyja to integracji Êrodowiska, a o to
przede wszystkim chodzi.

MD
W czasopiÊmie Naczelnej Izby Aptekar-

skiej „Aptekarz Polski” w numerze 73/51 on-
line wrzesieƒ 2012, w dziale SPORT TO
ZDROWIE tytu∏ pozycji 09.2012 „I ˚eglar-
skie Mistrzostwa Polski Aptekarzy” – pole-
camy zajrzeç w wolnej chwili.

UWAGA! PRZYPOMINAMY!
NIE MA ZOZ-ów

SÑ PRZEDSI¢BIORSTWA.

W obowiàzujàcym stanie prawnym
podmiotem udzielajàcym Êwiadczeƒ
zdrowotnych jest podmiot leczniczy albo
praktyka zawodowa, natomiast dotych-
czasowe zak∏ady opieki zdrowotnej sta∏y
si´ przedsi´biorstwami podmiotów lecz-
niczych. Aktualna podstawa prawna, jakà
jest Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku
o dzia∏alnoÊci leczniczej, w miejsce uchy-
lonej ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 ro-
ku o zak∏adach opieki zdrowotnej.

Zgodnie z ustawà z dnia 15 kwietnia
2011roku o dzia∏alnoÊci leczniczej, szpi-
tal jest przedsi´biorstwem podmiotu lecz-
niczego, w którym sà wykonywane wy-
∏àcznie Êwiadczenia szpitalne. W celu
udzielania Êwiadczeƒ ambulatoryjnych,
podmiot leczniczy prowadzi odr´bne
przedsi´biorstwo, w którym prowadzi do-
kumentacj´ medycznà w∏aÊciwà dla pod-
miotu leczniczego udzielajàcego ambula-
toryjnych Êwiadczeƒ zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2013 roku szykujà si´
spore zmiany. Aptekarze muszà zwracaç
bacznà uwag´ na pieczàtki nag∏ówkowe
na receptach.

I ˚eglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy

Inspektor Farmaceutyczny
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JAK NALE˚Y POSTÑPIå W PRZYPADKU
PODEJRZENIA WADY JAKOÂCIOWEJ

PRODUKTU LECZNICZEGO?
Podejrzenie, ˝e produkt leczniczy nie

odpowiada ustalonym dla niego wymaga-
niom jakoÊciowym nale˝y zg∏osiç do woje-
wódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Zg∏oszenia mo˝na dokonaç za pomocà
faksu, poczty elektronicznej lub telefonicz-
nie i uzupe∏niç pisemnie w terminie póê-
niejszym. Zg∏aszajàcy zabezpiecza pro-
dukt leczniczy, w ten sposób, ˝e umiesz-
cza produkt leczniczy lub jego pozosta∏o-
Êci, w tym opakowania, w trwale zamkni´-
tym opakowaniu z napisem „produkt lecz-
niczy zabezpieczony-podejrzenie braku
spe∏nienia wymagaƒ jakoÊciowych”. JeÊli
zg∏aszajàcy nie posiada zg∏aszanego pro-
duktu leczniczego, sk∏ada pisemne
oÊwiadczenie o przyczynach braku posia-
dania produktu leczniczego lub jego pozo-
sta∏oÊci, w tym opakowania.

Wzór zg∏oszenia wady jakoÊciowej
okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008r.
w sprawie okreÊlenia szczegó∏owych za-
sad trybu wstrzymywania i wycofywania
z obrotu produktów leczniczych i wyrobów
medycznych (Dz.U. 57 poz. 347). 
Zg∏oszenie wady jakoÊciowej skutkuje

wszcz´ciem przez inspektora farmaceu-
tycznego post´powania wyjaÊniajàcego,
majàcego na celu ustalenie przyczyny po-
wstania wady, potwierdzenie lub jej wyeli-
minowanie poprzez badanie próbek pro-
duktu leczniczego w laboratorium badaw-
czym lub odrzucenie niezasadnego zg∏o-
szenia. JeÊli zachodzi potrzeba, inspektor
farmaceutyczny mo˝e przeprowadziç kon-
trol´ w placówce zg∏aszajàcej wad´ jako-
Êciowà, majàcà na celu zebranie dodatko-
wych informacji dotyczàcych mo˝liwych
przyczyn niespe∏nienia wymagaƒ jako-
Êciowych, wprowadzenia do obrotu i prze-
chowywania produktu leczniczego oraz

sprawdzenia drogi dystrybucji w zakresie
wystàpienia nieprawid∏owoÊci majàcych
wp∏yw na zaistnienie podejrzenia, ˝e pro-
dukt leczniczy nie odpowiada ustalonym
dla niego wymaganiom jakoÊciowym.

Zdarza si´, ˝e zg∏aszane do Warmiƒ-
sko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Farmaceutycznego podejrzenia wady
jakoÊciowej produktu sà niezasadne. Do-
tyczy to zwykle sytuacji zmiany wyglàdu
produktu leczniczego. Dlatego przed zg∏o-
szeniem wady jakoÊciowej nale˝y zapo-
znaç si´ dok∏adnie z Charakterystykà Pro-
duktu Leczniczego dost´pnà na stronie in-
ternetowej Urz´du Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów Biobójczych ww.urpl.gov.pl. 
Zg∏aszane sà równie˝ sytuacje dotyczà-

ce innego, ni˝ spodziewane dzia∏ania le-
ku. W takim przypadku równie˝ nale˝y do-
k∏adnie zapoznaç si´ z Charakterystykà
Produktu Leczniczego. JeÊli dzia∏anie jest
niekorzystne i niezamierzone,a wystàpi∏o
podczas stosowania zalecanych dawek
produktu leczniczego i nie zosta∏o to opi-
sane w ChPL, to nale˝y rozwa˝yç, czy nie
wystàpi∏o niepo˝àdanego dzia∏anie leku
(NDL). Zbieranie raportów oraz informacji
o niepo˝àdanych dzia∏aniach produktu
leczniczego nale˝y do zadaƒ Prezesa
Urz´du Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych.
Niezale˝nie od powy˝szego nale˝y

sprawdziç, czy niepo˝àdane dzia∏anie le-
ku nie jest wynikiem niew∏aÊciwej jakoÊci
produktu leczniczego.

Warmiƒsko-Mazurski
Wojewódzki 

Inspektor Farmaceutyczny
El˝bieta Kuriata

Inspektor Farmaceutyczny
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OBELISK SMOLE¡SKI
Katastrof´ samolotu prezydenckiego

pod Smoleƒskiem 10 kwietnia 2010 roku,
w której zgin´∏o 96 osób, prezydent Lech
Kaczyƒski i elita narodu polskiego by∏a
wielkà tragedià. Prze˝yliÊmy jà g∏´boko.
Ich Êmierç w drodze na uroczyste obcho-
dy 70-tej rocznicy zbrodni katyƒskiej sta-
nowi przed∏u˝enie katyƒskiego dramatu
i wià˝e ze sprawà Katynia.
Rodzina Katyƒska w Olsztynie uzna∏a

za swój patriotyczny i historyczny obowià-
zek upami´tnienie ofiar katastrofy smo-
leƒskiej obok pomnika katyƒskiego na
cmentarzu komunalnym w Olsztynie aby
oddaç ho∏d tym, którzy zgin´li i przekazaç
nast´pnym pokoleniom informacj´ o tym
zdarzeniu. Nasze odczucie podzieli∏a
spo∏ecznoÊç olsztyƒska sk∏adajàc kwiaty
i zapalajàc znicze obok pomnika pod pro-
wizorycznà tabliczkà z napisem „Smo-
leƒsk 2010”
W wyniku podj´tych przez nas dzia∏aƒ

powsta∏ projekt obelisku projektu pana Ja-
nusza Wierzyƒskiego pozytywnie zaopi-
niowany przez Wojewódzki Komitet
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
w Olsztynie, który te˝ uzna∏ zasadnoÊç je-
go wzniesienia.
Z proÊbà o pomoc w realizacji projektu

zwróciliÊmy si´ do prezydenta miasta
Olsztyn pana Piotra Grzymowicza. Spra-
wa zosta∏a przekazana Radzie Miasta
i na posiedzeniu w dniu 20 marca 2012 r.
radni podj´li uchwa∏´ wyra˝ajàcà zgod´
na umieszczenie obelisku we wskazanym
miejscu na cmentarzu komunalnym. Nie
otrzymaliÊmy jednak pieni´dzy na ten cel.
Zwracamy si´ wi´c z goràcà proÊbà do
instytucji, organizacji i osób indywidual-
nych o pomoc finansowà .Pragniemy zre-
alizowaç to historyczne przedsi´wzi´cie
do dnia 13 kwietnia 2013 roku. Koszt
∏àcznie z poziomà tablicà epitafijnà wynie-
sie oko∏o 10 tys. z∏otych.

Miros∏awa Aleksandrowicz
Przewodniczàca Stowarzyszenia
Rodzina Katyƒska w Olsztynie 

Prosimy o dokonywanie wp∏at 
na konto:

BG˚ 12 2030 0045 1110 0000
0252 4120 

z dopiskiem „Obelisk Smoleƒski”
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Maria Krystyna 
TERLECKA
1945-2012

29 paêdziernika 2012 r. zmar∏a nasza kole-
˝anka Maria Krystyna Terlecka (z domu ˚u-
liƒska). Wspominajàc Mari´ przypomnimy Jej
˝yciorys i aptekarskà drog´ zawodowà. Uro-
dzi∏a si´ 19 kwietnia 1945 r. w Milanówku
(pow. Grodzisk Mazowiecki). Ojciec Wies∏aw
Tadeusz ˚uliƒski, matka Janina Kram. 
Do szko∏y podstawowej i liceum ogólno-

kszta∏càcego im. W∏adys∏awa Broniewskiego
ucz´szcza∏a w Strzelcach Opolskich. W 1963
roku, rozpocz´∏a studia na Wydziale Farma-
ceutycznym Akademii Medycznej w ¸odzi.
Po odbyciu studiów w latach 1963-68 i wyko-
naniu pracy magisterskiej pt. „Wp∏yw biosty-
miny na prawid∏owe hodowane in vitro limfo-
cyty krwi ludzkiej” uzyska∏a tytu∏ magistra far-
macji i dyplom nr L.1711/68 wydany przez
Akademi´ Medycznà w ¸odzi 9 grudnia 1968
r. Ju˝ od 16 grudnia 1968 r. rozpocz´∏a prac´
w aptece Szpitala im. K. Jonschera w ¸odzi,
w której pracowa∏a do 9 stycznia 1970 r.
Z m´˝em (lekarzem wojskowym) przenie-

Êli si´ do Olsztyna. Od 10 stycznia 1970 r. zo-
sta∏a zatrudniona w aptece w Szpitalu Woje-
wódzkim w Olsztynie. 21 stycznia 1970 r.
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Olsztynie wyda∏o ZaÊwiadczenie Nr rej.
453 dotyczàce prawa wykonywania zawodu
farmaceuty. Od 16 wrzeÊnia 1971 roku

mgr farm. Maria Terlecka podj´∏a prac´
wOlsztyƒskim Zarzàdzie Aptek i zosta∏a skie-
rowana do apteki Nr 65. Od 2 listopada 1989
roku zosta∏a zatrudniona w aptece ogólnodo-
st´pnej mieszczàcej si´ w Specjalistycznym
Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Olsztynie, al. Wojska Polskiego, pracowa∏a
tak˝e w aptece przy ul. Pana Tadeusza, skàd
w styczniu 1991 roku ze wzgl´dów zdrowot-
nych przesz∏a na rent´.
By∏a cz∏onkiem naszej Izby Aptekarskiej.

Uczestniczy∏a w spotkaniach aptekarskich or-
ganizowanych przez Rad´ Aptekarskà dla
niepracujàcych zawodowo aptekarzy utrzy-
mujàc w ten sposób kontakt ze swoim Êrodo-
wiskiem zawodowym. 

Ze wspomnieƒ kole˝anek
Majka by∏a wspania∏à matkà, ˝onà, go-

spodynià. Mia∏a zawsze wszystko pouk∏a-
dane, zaplanowane, tak w domu jak i w ap-
tece. Pozytywnie nastawiona do ˝ycia, wiel-
ka optymistka, nigdy nie narzeka∏a. Ciep∏a,
˝yczliwa, o ludziach mówi∏a tylko dobrze, je-
Êli mia∏a powiedzieç coÊ z∏ego po prostu nie
mówi∏a nic.
Cieszy∏a si´ bardzo swojà rodzinà, dzieç-

mi, wnukami, cz´sto opowiada∏a o nich. Pie-
l´gnowa∏a przyjaênie, kole˝eƒstwo, cieszy∏a
si´ z ka˝dego spotkania. Patrz´ na wspólne
zdj´cie z ostatniego spotkania organizowa-
nego przez Okr´gowà Rad´ Aptekarskà
w lutym 2012 r. i ogarnia ˝al, ˝e na nast´p-
nym ju˝ si´ z Majkà nie spotkamy.
Zostanie w naszej pami´ci jako szlachet-

ny, dobry cz∏owiek.
D. Harbaszewska

UroczystoÊci pogrzebowe odby∏y si´ 2 li-
stopada 2012 roku. Msza Êwi´ta zosta∏a
odprawiona w koÊciele Mi∏osierdzia Bo˝ego
ul. Barcza 2 w Olsztynie, skàd nastàpi∏o wy-
prowadzenie na cmentarz komunalny
w Olsztynie przy ul. Poprzecznej.
W imieniu Aptekarzy Okr´gowej Izby Ap-

tekarskiej w Olsztynie sk∏adamy wyrazy
wspó∏czucia Rodzinie Zmar∏ej Marii.

Prezes Okr´gowej Rady Aptekarskiej
w Olsztynie Roman Grzechnik 

(J.M.)

Z ˝a∏obnej karty
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od lewej: J. ¸azarczuk, M. Sadowska, R. Grzechnik            Lucyna ¸azowska

od lewej: J. ¸azarczuk, M. Sadowska, R. Grzechnik, P. Martyniuk

P. Martyniuk J. Murawska                         M. Stankiewicz



A. Olszewska                                                                                                                T. Makarewicz

XXI Okr´gowy Zjazd Aptekarzy
Olsztyn, 24 listopada 2012 r.

w Êrodku                                                                                                                 pierwszy z 
prezes NRA                                                                                                                 prawej prezes

G. Kucharewicz                                                                                                                OIA R.oman
Grzechnik

G. Domin                                                                                                                         M. Aleksandrowicz



Wspólne zdj´cie farmaceutów, którzy z∏o˝yli Êlubowanie:
Od lewej: W. Markuszewska, N. Wierzbicka (Tucholska), E. Baƒkowska, T. Wierzbicki, 
M. ¸ukasiuk, T. Jab∏oƒski,E. Grabowska, Prezes OIA R. Grzechnik, A Wi´ckowska, 
M. Gurziƒska, P. Napiórkowska, A. Ba∏uch, M. Marciszewska, E. Brzostek, J. Michalak,
Prezes NIA G. Kucharewicz



Regaty 
Farmaceutów


