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INFORMACJE BIE˚ÑCE
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel. 264-25-14, 264-25-53, 264-25-54
fax 264-25-09
Nr konta: PKO BP I/O Kraków 16-10202892-110021023

Biuro w Krakowie czynne:
w ponidziałki od godz. 1200 do 1700
od wtorku do piątku od godz. 1000 do 1400

Prezes
mgr farm. Barbara Sanowska pełni dyżury:
w poniedziałki, środy, piątki od godz. 1200 do 1400

Kierownik biura
Jadwiga Wojdyła

Radca prawny OIA
mgar Agnieszka Grzesiuk dyżuruje w poniedziałki od godz. 1300 do 1600
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Od redakcji

OD REDAKCJI
Gdy 10 lat temu przedstawiciele naszego środowiska spotkali się w sali
Chemii Fizjologicznej AM w Krakowie, niewiele osób wierzyło, że uda się reaktywować nasz samorząd — na tyle silny, by mógł walczyć o nasze prawa. Mijało wtedy 40 lat od momentu gdy pozbawiono nas nie tylko reprezentacji, ale
także miejsc pracy. W listopadzie 1991 roku tylko nieliczni z nas pamiętali co
oznacza samorząd aptekarski, czemu ma służyć, jak ma działać.
Dziś wiemy! Dzięki pracy, zaangażowaniu wielu osób udało nam się odtworzyć sprawnie funkcjonujący organizm, reprezentujący całe nasze środowisko zawodowe. Nie byłoby to jednak możliwe bez poparcia, pomocy i zrozumienia wszystkich członków naszej Izby. Bez waszej ofiarności nie dysponowalibyśmy także własną siedzibą. Wszystkim dziękuję.
Obchody 10-lecia istnienia naszego samorządu mamy za sobą. Jubileusz
ten nie powinien jednak przesłonić nam aktualnych problemów, nie możemy
popaść w samozadowolenie. Ostatni okres dla wielu członków naszej Izby nie
należy do łatwych. Recesja gospodarcza odbija się także na sytuacji finansowej
aptek, redukowane są miejsca pracy, likwidowane apteki. W takich realiach bardzo trudny jest start zawodowy absolwentów farmacji. Nie wszystkim problemom jesteśmy w stanie sami zaradzić, dlatego w miarę możliwości będziemy
starali się nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym.
Jednak sam samorząd — przy pogłębiającej się recesji — może nie być
w stanie zapewnić pomocy wszystkim. Na pewno nie będzie to możliwe bez
konsolidacji naszego środowiska, powszechnego niesienia wzajemnej pomocy,
wsparcia kolegów, koleżanek będących w potrzebie.
Wierzę, że i tym razem potwierdzimy, że zasługujemy na szansę, jaką
otrzymaliśmy 10 lat temu.
Kraków, listopad 2001 roku

mgr farm. Barbara Sanowska
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NA ZJEèDZIE
I W KULUARACH
W dniach 17 i 18 listopada 2001 r. odbył się sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Bieżący rok jest wyjątkowy
dla samorządu aptekarskiego, ze względu na to, iż mija 10 lat od dnia jego reaktywowania. W związku z tym doroczny zjazd sprawozdawczy został połączony z obchodami X-lecia istnienia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Wreszcie u siebie
Dla naszej OIA było to jeszcze bardziej doniosłe wydarzenie, ze względu na to, że na swoje 10. urodziny staliśmy się właścicielami nowego, własnego,
samodzielnego lokalu.
Byliśmy z tego powodu szczęśliwi i dumni, i może dlatego obchody jubileuszu rozpoczęliśmy 16 XI od uroczystego otwarcia naszej nowej siedziby
i jej poświęcenia.
Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu gości, m.in. pani minister Maria
Głowniak, małopolski wojewódzki inspektor farmaceutyczny Mieczysław Król,
prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Roman Hechmann, oraz prezesi zaprzyjaźnionych Okręgowych Izb Aptekarskich: Marek Płuska, Marian Mikulski, Kazimierz Kowalczyk. Gościliśmy też pana Jacka Bednarczyka — dyrektora oddziału krakowskiego Branżowej Kasy Chorych, panią Krystynę Gawęcką, reprezentującą krakowski „CEFARM” oraz panią Urszulę Łach — dyrektora Małopolskiego Centrum Promocji Zdrowia i pana Wiesława Maczka — dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Obecna była również pani Hanna
Rybacka — prezes I kadencji ORA. W bardzo miłej atmosferze, wśród tylu
wspaniałych gości, a zarazem przyjaciół, dokonano uroczystego, oficjalnego
otwarcia naszej nowej siedziby.
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Jubileusz i podziękowania
Dzień później w sali widowiskowej Nowohuckiego Centrum Kultury
w Krakowie rozpoczęły się uroczyste obchody jubileuszu OIA w Krakowie. Mieliśmy przyjemność powitać wielu znamienitych gości, m.in. panią Renatę Jachowicz — prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ,
pana Jerzego Adamika — wojewodę małopolskiego.
Zaproszenia na tę uroczystość otrzymali wszyscy aptekarze — członkowie OIA w Krakowie. Z przykrością jednak musimy stwierdzić, że frekwencja
nie była satysfakcjonująca, przybyła bowiem zaledwie 1/10 wszystkich zaproszonych członków Izby.
Po wystąpieniach gości oraz pani prezes Barbary Sanowskiej, która
przedstawiła historię samorządu aptekarskiego w Krakowie, wręczono pamiątkowe moździerze oraz listy gratulacyjne tym aptekarzom, którzy swoją pracą
wpisali się na karty historii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Moździerze otrzymali: dr Leokadia Danek, dr Jan Krzek, mgr Stanisława
Krystynowicz, mgr Hanna Rybacka, mgr Barbara Sanowska, mgr Walenty Zajdel,
mgr Anna Zdebska. Listami gratulacyjnymi zaś wyróżnieni zostali: mgr Jerzy Bilek, mgr Bolesław Cetnarowski, mgr Andrzej Ciszewski, mgr Maria Chmura, dr
Ferdynand Chrobok, mgr Stanisław Filipowicz, mgr Elżbieta Gąstoł, mgr Małgorzata Goc, mgr Piotr Jóźwiakowski, mgr Kazimierz Kaja, mgr Maria Kozłowska,
mgr Franciszek Krupa, mgr Krystyna Kubatko, mgr Jerzy Marszałek, mgr Henryka Pochwałowska, mgr Jan Radliński, dr Alfred Reder, mgr Regina Stasiowska,
mgr Maria Swaczyna, mgr Apolonia Ziaja, mgr Halina Zych.
Uroczystość uświetnił występ Chóru Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego „Con Amore”. Po zakończeniu uroczystości można było zapoznać się z najnowszą ofertą firm farmaceutycznych.
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Obrady pod Giewontem
Tym razem obrady Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów krakowskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej odbyły się w Zakopanem. Uczestniczyło w nich
96 delegatów.
W materiałach zjazdowych delegaci otrzymali sprawozdania poszczególnych komisji i sekcji działających przy Okręgowej Radzie Aptekarskiej, a także
sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu
Aptekarskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Podczas zjazdu sprawozdanie przedstawiła pani prezes mgr farm. Barbara Sanowska. Delegaci pozytywnie ocenili pracę Rady Aptekarskiej i udzielili
jej absolutorium. Przeprowadzono również wybory uzupełniające, w wyniku
których, w tajnym głosowaniu na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
wybrano pana mgr. Franciszka Krupę, który zastąpił zmarłą w tym roku dotychczasową rzecznik — mgr Krystynę Krawczyk.

Wybór mgr. Krupy na to stanowisko spowodował, iż musiał on zrezygnować z zasiadania w Okręgowej Radzie Aptekarskiej. Wobec powyższego zaszła konieczność wyboru osoby, która przejmie jego dotychczasowe obowiązki
w ORA. W tajnym głosowaniu wybrano w skład ORA panią mgr Jolantę
Nachel.
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Zjazd był również miejscem dyskusji zarówno formalnych, jak i kuluarowych. Jako że nasze środowisko nękane jest wieloma problemami, był odpowiedni czas i miejsce na to, aby spróbować — o ile to tylko możliwe — im zaradzić. Dużo uwagi poświęcono prawu farmaceutycznemu, które wchodzi w życie 1 stycznia 2002r. — długo oczekiwanej i jednej z ważniejszych dla nas ustaw.
W Zakopanem towarzyszyła delegatom piękna pogoda. Niestety napięty program nie pozwalał z niej skorzystać. Obrady zakończono w godzinach
wieczornych w niedzielę 18 listopada br.

Jubileusz X-lecia i zjazd sponsorowały następujące hurtownie i firmy farmaceutyczne: „AFLOPA”, „APIPOL”, „ASTRAZENECA”, „AVENTIS”,
„BAYER”, „BIOFARM”, „BOEHRINGER INGELHEIM”, „GLAXOSMITKLINE”, „HERBAPOL” Kraków „JELFA”, „MEDICARE”, „MERCATOR
MEDICAL”, „OVITA NUTRICIA”, „PANACEUM”, „PHARMACIA”
„POLFA” Warszawa, „POLFA” Pabianice, „PLIVA”, „SERVIER”,
„TORFARM”, „TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH” „US PHARMACIA”.

Wszystkim wyżej wymienionym firmom składamy serdeczne podziękowania.
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WYSTÑPIENIE PREZES OIA
Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy!
To, że dzisiaj spotykamy się tutaj obchodząc X-lecie Okręgowej Izby Aptekarskiej zawdzięczamy m.in. tym z nas, którzy 10 lat temu podjęli wysiłek odbudowania naszego samorządu. Dziękujemy im za to.
Po 40 latach oczekiwania uzyskaliśmy szansę odtworzenia naszego samorządu aptekarskiego. Dziś mogę stwierdzić, że jej nie zmarnowaliśmy.
Ostatnie 10 lat to zaledwie część naszej historii. Pierwsze apteki pojawiły się w Galicji w XIV wieku. W 1802 roku w Krakowie założono Gremium Aptekarskie, będące pierwszym samorządem aptekarzy polskich, które działało do
1939 r. W 1892 r. powstało w Krakowie pierwsze stowarzyszenie pracowników
aptek, pod nazwą Galicyjskie Towarzystwo Farmaceutyczne Unitas. W tamtych
latach istniało również Stowarzyszenie Młodzieży Farmaceutycznej Lechicja.
Gdy w czerwcu 1938 roku została uchwalona po raz pierwszy w Polsce
jednolita „Ustawa o wykonywaniu zawodu aptekarskiego”, a rok później „Ustawa o izbach aptekarskich”, nikt nie przewidywał, że na własny, silny samorząd
zawodowy będziemy czekali bardzo długo.
Czuję się zaszczycona, że należę do środowiska zawodowego, do którego należały i należą wielkie osobistości, w tym niestety nieżyjący już nasz kolega Tadeusz Pankiewicz właściciel apteki „Pod Orłem”, uhonorowany medalem
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. On nie tylko pomagał ludziom prowadząc aptekę, ale dosłownie ratował ich przed śmiercią narażając własne życie.
Wspomniane ustawy z 1938 i 1939 roku były podstawą do odtworzenia
naszej organizacji zawodowej po 1945 r. Po wyzwoleniu Krakowa siedziba Krakowskiej Izby Aptekarskiej znajdowała się w budynku przy ul. Basztowej 3,
gdzie później powstał zalążek pierwszego w kraju Muzeum Farmacji. Pierwszym prezesem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie był mgr Tadeusz Haładewicz, po jego śmierci funkcję tę pełnił do1948 roku Wincenty Sawicki, a następnie do 1951 r. mgr Tadeusz Szewczyk.
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Niestety działalność naszego samorządu nie trwała długo. W styczniu
1951 roku, w ciągu jednego dnia znacjonalizowano apteki, pozbawiając pracy
setki osób i zniszczono dorobek życia wielu pokoleń.
Na możliwość ponownego zrzeszenia się i odbudowania samorządu czekaliśmy 40 lat, do 1991 roku, kiedy parlament RP przyjął ustawę o izbach aptekarskich. W skład Komitetu Założycielskiego Tymczasowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie weszli wtedy dr Leokadia Danek, dr Jan Krzek, mgr Stanisława
Krystynowicz, mgr Wojciech Lech, mgr Walenty Zajdel, mgr Anna Zdebska.
Pierwszy zjazd odbył się 9 listopada 1991 r. w sali Chemii Fizjologicznej
AM w Krakowie przy ul. Kopernika. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
obejmowała województwa: krakowskie, nowosądeckie i tarnowskie, i w jej ramach
działały dwie delegatury w Tarnowie i Nowym Sączu. Pierwszym prezesem naszej
Izby została mgr Stanisława Krystynowicz. Po pięciu miesiącach na nadzwyczajnym zjeździe tę odpowiedzialną funkcję powierzono mgr Hannie Rybackiej.
Od 1991 roku wiele się zmieniło i nadal zmienia. Problemy, jakie przez
te 10 lat przyszło pokonać tym, którzy rozpoczęli odtwarzanie samorządu, były
ogromne. Był to okres gwałtownych przemian społecznych i gospodarczych,
w którym aptekarze walczyli o swoją przyszłość. Nie było wielu wzorców działania. Te istniejące, sprzed 40 lat, nie pasowały do nowych realiów gospodarczych.
W tamtych latach pierwszą siedzibą Izby było jedynie biurko użyczane
przez dr. Redera w aptece PSK w Krakowie przy ul. Kopernika oraz pokój w aptece „Czarna Madonna” — pani mgr Jadwigi Krakowskiej, przy ul. Lelewela
w Krakowie. Później podnajmowaliśmy pomieszczenia od mgr Anny Krzek,
właścicielki apteki przy ul. Zwierzynieckiej. Dopiero po długich staraniach,
w 1993 r. prezydent Krakowa przydzielił nam lokal przy ul. Mikołajskiej.
Ze względu na małą jego funkcjonalność, Okręgowy Zjazd Aptekarzy
podjął w 1999 roku uchwałę o zakupie nowego lokalu, który byłby własnością
samorządu. Była to bardzo mądra i dalekowzroczna decyzja, bowiem w styczniu br. władze miasta wypowiedziały nam umowę najmu i musieliśmy opuścić
pomieszczenia przy ul. Mikołajskiej.
Na szczęście — dzięki m.in. dobrowolnym wpłatom setek aptekarzy,
członków naszej Izby, a także dzięki oszczędnościom — jesteśmy obecnie, jako
samorząd, właścicielem nowej, funkcjonalnej, dużej siedziby, której oficjalne,
uroczyste otwarcie nastąpiło wczoraj. Dziękujemy wszystkim za tę ofiarność.
Od 1999 r., tj. od zmiany ustawy o podziale administracyjnym państwa,
OIA obejmuje województwo małopolskie z wyłączeniem powiatów suskiego
i oświęcimskiego.
Dziś Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie nadzoruje pracę, dba o interesy, reprezentuje przed władzami 2024 aptekarzy, 46 hurtowni, 860 aptek
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ogólnodostępnych i 52 apteki szpitalne. Jesteśmy drugą co do wielkości (po
warszawskiej) Izbą w Polsce.
Współpracujemy z Wydziałem Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
fundując stypendia dla najlepszych studentów. Mamy swój skromny udział
w utworzeniu apteki szkoleniowej, której przekazaliśmy sprzęt komputerowy,
i gdzie bierzemy udział w szkoleniu studentów IV i V roku. Współuczestniczymy w szkoleniach do egzaminów specjalizacyjnych. W czasie powodzi w 1997
roku organizowaliśmy i nieśliśmy pomoc dla poszkodowanych aptekarzy z terenu naszej Izby, jak również dla powodzian z województwa opolskiego.
Ze względu na to, że członkami rady i prezydium OIA byli i są zwykle
czynni zawodowo aptekarze, stworzono biuro prowadzące czynności administracyjne Izby. Dzięki zaangażowaniu jego pracowników, udało się zrealizować
wiele trudnych przedsięwzięć.
Jednym z najważniejszych zadań, niezbędnym dla sprawnego działania
samorządu, było i jest szybkie przekazywanie aktualnych informacji do wszystkich aptek i aptekarzy. Na bieżąco informacje trafiają do odbiorców w formie
zawiadomień i komunikatów. Co kwartał, od 1998 roku, wydawany jest Biuletyn Okręgowej Izby Aptekarskiej „Farmacja Krakowska”.
Zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu naszych koleżanek i kolegów znalazło odbicie w tym, że na krajowych zjazdach zostały im powierzone
odpowiedzialne funkcje w Naczelnej Radzie — i tak: dr Leokadia Danek już
drugą kadencję pełni funkcję wiceprezesa NRA, a mgr Ewę Kokot wybrano Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.
Naszym podstawowym zadaniem jest sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu dla ochrony zdrowia publicznego, reprezentacja
interesów naszych członków, kształtowanie postaw etycznych.
Podczas minionej dekady odeszło z naszego grona wielu wspaniałych
aptekarzy. Powstańmy teraz i uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Dziękuję.
Obchodząc nasz jubileusz pamiętamy, że jesteśmy przedstawicielami zawodu mającego zaufanie publiczne. Nigdy nie tracimy z oczu, nie zapominamy
o tych, dla których pracujemy — o naszych pacjentach.
Kończąc, życzę sobie i wam wszystkim: Koleżanki i Koledzy, całej społeczności aptekarskiej, wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy, spokojnej pracy. I spotkania się za następnych 10 lat.
Tekst ten został wygłoszony przez mgr farm. Barbarę Sanowską prezesa
OIA w Krakowie na otwarcie obchodów jubileuszu X-lecia OIA w Krakowie, jakie
odbyły się 17 listopada 2001 r. w NCK.
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Sprawozdanie prezesa ORA w Krakowie

SPRAWOZDANIE PREZESA
OKR¢GOWEJ RADY
APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Spotykamy się na kolejnym sprawozdawczym Zjeździe Delegatów
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Szczegółowe sprawozdania komisji
działających w ramach Okręgowej Rady Aptekarskiej otrzymali Państwo
w teczkach zjazdowych i myślę, że wszyscy zapoznali się z nimi dokładnie. Ja
postaram się przedstawić problemy, którymi zajmowaliśmy się od ostatniego
zjazdu.
Obecnie Izba, na dzień 1 listopada, zrzesza 2024 członków, ma zarejestrowanych 860 aptek ogólnodostępnych, 52 apteki szpitalne i 46 hurtowni.
Od ostatniego zjazdu przybyło 130 aptek, a ile powstanie do końca roku trudno przewidzieć, bo nie ma dnia, żeby nie wpłynął nowy wniosek o udzielenie zezwolenia. Niestety, w większości są to apteki typu B, a wnioskodawcy nie są aptekarzami. Definitywnie zlikwidowano 5 aptek, a wiele aptek zmieniło swojego właściciela.
Po uchyleniu przez Sąd Najwyższy wprowadzonych zmian w Kodeksie
Etyki Aptekarza RP nasze koleżanki i koledzy zatracili kompletnie poczucie
etyki i solidarności zawodowej. Zamiast czynić starania o podniesienie rangi zawodu, statusu aptekarza, swoimi działaniami robią wszystko, żeby faktycznie
traktować nas jako sprzedawców, a apteki jako sklepy.
Mam tutaj na myśli otwieranie aptek tuż przy istniejących już, obejmowanie stanowisk kierowniczych u właścicieli spoza zawodu, stosowanie kart stałego klienta, dawanie rabatów, prezentów — jeśli paragon będzie powyżej określonej kwoty — niepobieranie ryczałtów. Wszystko to zbiega się niestety z brakiem profesjonalizmu zawodowego, coraz gorszą obsługą pacjenta, a czasem
arogancją. Za taką też uważam przysyłanie w swoim imieniu do Izby mężów,
żon, dzieci, czy też pełnomocników i adwokatów, aby zyskać potrzebne informacje. Informacje zwykle tyczące wykonywania naszego zawodu lub statusu
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członka Izby. Ja nie słyszałam, żeby lekarz czy lekarka wysyłała męża, żonę, adwokata czy notariusza do swojego samorządu.
Prosiłabym koleżanki i kolegów delegatów, aby swoim wyborcom przedstawili ten problem i zwrócili uwagę na niewłaściwe postępowanie.
W ubiegłym roku — oprócz statutowej pracy, czyli stwierdzania praw wykonywania zawodu, opiniowania kierowników, zezwoleń na nowo otwierane apteki
i hurtownie — prace samorządu zdominowały problemy związane z uchwaleniem
prawa farmaceutycznego, zmian ustawy o PUZ-ie i rozporządzeń wydawanych na
jej podstawie oraz prace związane z wykończeniem lokalu Izby i przeprowadzką.
Co do prawa farmaceutycznego, jak już wszyscy wiemy, zostało uchwalone i wchodzi w życie 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem artykułów, które weszły
w życie już 14 listopada br., dotyczących importu docelowego i środków specjalnych Nadzoru Farmaceutycznego.
W okresie sprawozdawczym członkowie ORA starali się w miarę możliwości rozwiązywać bieżące problemy i odbyli wiele spotkań z przedstawicielami
różnych instytucji. Między innymi podpisano nowe porozumienie z Branżową
Kasą Chorych dla służb mundurowych w sprawie zasad refundacji. Odbyło się
również kilka spotkań w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych. Spotykano się
też z przedstawicielami starostw powiatowych w celu omówienia zasad współpracy na linii: samorząd zawodowy — samorząd terytorialny, a głównie opracowania
harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Przedstawiciele ORA spotykali się również z posłami różnych ugrupowań w sprawie marż aptecznych.
Podpisano również umowę o współpracy z hurtownią „PANACEUM”
w Nowym Sączu, dzięki której regularnie co kwartał organizowane są spotkania
aptekarzy w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Jak zauważyliśmy, cieszą się
one coraz większą popularnością.
Miło mi jest również zakomunikować Państwu, że wreszcie — po kilku latach starań i w ostatnim okresie mozolnej pracy — udało nam się przenieść do nowego, naszego lokalu. Uważam to za największy sukces w minionym roku. Warto tu zaznaczyć, że nie udałoby się to, gdyby nie ofiarność członków naszej Izby. Jest to postawa godna uznania i z tego miejsca chciałabym jeszcze raz powiedzieć: dziękuję.
Problemy, z którymi boryka się Rada, nie zawsze zaliczyć można do
łatwych — a wręcz przeciwnie, zwykle są to sprawy skomplikowane i ich rozwiązanie wymaga czasu i sporego zaangażowania. Nie zawsze też rozwiązanie problemu leży w gestii ORA i wtedy możemy jedynie pośredniczyć i postulować
ich załatwienie w wyższych instancjach.
Kończąc chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy nie szczędząc sił i czasu prywatnego poświęcali się pracy na rzecz naszego samorządu.
Sprawozdanie zostało przedstawione delegatom 18 listopada 2001 r.
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UCHWA¸Y OZA
U C H W A Ł A Nr 2/III/01
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 18 listopada 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowej Rady Aptekarskiej,
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego,
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Działając na zasadzie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach
aptekarskich (Dz. U. nr 41 poz. 179 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały
Nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał
przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:
§1
Okręgowy Zjazd Aptekarzy przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdania z działalności:
1. Okręgowej Rady Aptekarskiej
2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3. Okręgowego Sądu Aptekarskiego
4. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko

Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Magdalena Wdowiak

Uchwały Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
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U C H W A Ł A Nr 1/III/01
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 18 listopada 2001 r.
w sprawie udzielenia absolutorium organom
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Działając na zasadzie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach
aptekarskich (Dz. U. nr 41 poz. 179 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały
Nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał
przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:
§1
Okręgowy Zjazd Aptekarzy udziela absolutorium za działalność w roku
2000/2001 następującym organom:
1. Okręgowej Radzie Aptekarskiej
2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3. Okręgowemu Sądowi Aptekarskiemu
4. Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko

Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Magdalena Wdowiak
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U C H W A Ł A Nr 3/III/01
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 18 listopada 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu i gospodarki finansowej Izby

Działając na zasadzie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach
aptekarskich (Dz. U. nr 41 poz. 179 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały
Nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał
przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:
§1
Okręgowy Zjazd Aptekarzy uchwala i przyjmuje budżet i zasady gospodarki finansowej Izby na rok 2001/2002, zgodnie z przedstawionym preliminarzem.
§2
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko

Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Magdalena Wdowiak

Uchwały Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
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U C H W A Ł A Nr 4/III/01
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 18 listopada 2001 r.
w sprawie przeznaczenia środków na podnoszenie kwalifikacji
aptekarzy — członków OIA w Krakowie

Działając na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 19.04.1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz. U. nr 41 poz. 179 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1
i § 4 uchwały Nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:
§1
1. Okręgowy Zjazd Aptekarzy uznaje za celowe dalsze przeznaczanie środków
finansowych OIA na podnoszenie kwalifikacji zawodowych aptekarzy — członków Izby, realizowane poprzez ciągłe szkolenie wszystkich członków Izby na regularnie organizowanych, dostępnych dla każdego członka Izby kursach, szkoleniach itp.
2. Okręgowy Zjazd Aptekarzy decyduje tym samym o zaprzestaniu dokonywania refundacji kosztów specjalizacji na dotychczasowych zasadach.
3. Wysokość rocznego funduszu szkoleniowego jest wyznaczana corocznie
w preliminarzu wydatków Izby na dany rok.
§2
Z dniem 16 grudnia 2001 r. uchyla się Uchwałę Nr 5/III/00 Okręgowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 21.10.2000 r. w sprawie przeznaczenia środków na podnoszenie kwalifikacji aptekarzy — członków OIA w Krakowie. Wszystkie refundacje, co do których wnioski zostały złożone w sposób prawidłowy — tzn. w ter-
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minie i na zasadach przewidzianych Uchwałą Nr 5/III/00 Okręgowego Zjazdu
Aptekarzy z dnia 21.10.2000 r. — zostaną wypłacone niezwłocznie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2002 r.

Sekretarz Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko

Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Magdalena Wdowiak

Uchwały Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
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U C H W A Ł A Nr 5/III/01
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 18 listopada 2001 r.
w sprawie powołania Kapituły
Działając na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 19.04.1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz. U. nr 41 poz. 179 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1
i § 4 uchwały Nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:
§1
1. Okręgowy Zjazd Aptekarzy ustanawia Kapitułę.
2. Zadaniem Kapituły będzie:
a) przyznawanie własnych wyróżnień, medali i odznaczeń
b) typowanie kandydatów do innych wyróżnień, medali i odznaczeń.
3. Okręgowy Zjazd Aptekarzy upoważnia Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie do wyboru członków Kapituły i ustalenia szczegółowych zasad jej funkcjonowania.
4. Przewodniczącym Kapituły zostaje każdorazowy Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko

Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Magdalena Wdowiak
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U C H W A Ł A Nr 6/III/01
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 18 listopada 2001 r.
w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Krakowie
Działając na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19.04.1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz. U. nr 41 poz. 179 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1
uchwały Nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania
uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§1
Okręgowy Zjazd Aptekarzy wybiera na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie pana mgr. farm. Franciszka Krupę.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko

Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Magdalena Wdowiak

Uchwały Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
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U C H W A Ł A Nr 7/III/01
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 18 listopada 2001 r.
w sprawie wyboru członka Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Krakowie
Działając na podstawie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19.04.1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz. U. nr 41 poz. 179 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1
uchwały Nr 6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania
uchwał przez organy samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§1
Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie wybiera na członka Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Krakowie panią mgr farm. Jolantę Nachel.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko

Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Magdalena Wdowiak
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KALENDARIUM
OKR¢GOWEJ IZBY PTEKARSKIEJ
8 września 2001 r.

przeprowadzka do nowej siedziby Okręgowej Izby
Aptekarskiej

17-19 września 2001 r.

Kraków, Tarnów, Nowy Sącz — kwartalne spotkania
kierowników aptek ogólnodostępnych i hurtowni
farmaceutycznych

24 września 2001 r.

spotkanie przedstawicieli ORA w Branżowej Kasie
Chorych w sprawie aktualizacji porozumienia

27 września 2001 r.

w siedzibie OIA spotkanie właścicieli wytypowanych aptek ogólnodostępnych z przedstawicielami
Wydziału Ochrony Środowiska UM w sprawie podpisania umów akcji „Zbiórka przeterminowanych
lekarstw z gospodarstw domowych”

28 września 2001 r.

udział mgr farm. Barbary Sanowskiej w posiedzeniu
Naczelnej Rady Aptekarskiej

25-26 października 2001 r. spotkanie szkoleniowo-organizacyjne kierowników
aptek szpitalnych w Zakopanem, na temat.: „Nowelizacja Ustawy o zamówieniach publicznych — praktyczne wykorzystanie w służbie zdrowia”, z udziałem prezesa ORA
26 października 2001 r.

udział prezesa ORA — mgr farm. Barbary Sanowskiej i dr Leokadii Danek w obchodach Jubileuszu
X-lecia Podkarpackiej OIA w Rzeszowie

Kalendarium OIA
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27 października 2001 r.

udział prezesa ORA — mgr farm. Barbary Sanowskiej i dr Leokadii Danek w obchodach Jubileuszu
X-lecia Dolnośląskiej OIA we Wrocławiu

10 listopada 2001 r.

udział mgr farm. Barbary Sanowskiej i dr Leokadii
Danek w obchodach Jubileuszu X-lecia Beskidzkiej
OIA w Bielsku-Białej oraz mgr farm. Magdaleny
Wdowiak w Jubileuszu X-lecia OIA w Częstochowie

16 listopada 2001 r.

udział mgr. farm. Piotra Jóźwiakowskiego w obchodach Jubileuszu X-lecia OIA w Katowicach
uroczyste otwarcie i poświęcenie lokalu OIA w Krakowie

17 listopada 2001 r.

w Nowohuckim Centrum Kultury — obchody Jubileuszu X-lecia OIA w Krakowie

17, 18 listopada 2001 r.

Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów OIA
w Zakopanem
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WYKAZ OBOWIÑZUJÑCYCH
AKTÓW PRAWNYCH
Obejmuje okres od 1 września do 30 listopada 2001 r.
1. Dz. U. nr 99 z dnia 14.09.2001 r.
— poz. 1076 — Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic
i szczepionek produkcji krajowej,
— poz. 1078 — Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych
i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie,
za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
2. Dz. U. nr 113 z dnia 09.10.2001 r.
— poz. 1208 — Ustawa o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Dz. U. nr 116 z dnia 12.10.2001 r.
— poz. 12249 — Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami.
4. Dz. U. nr 121 z dnia 18.10.2001 r.
— poz. 1313 — Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu cen dla
przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych
środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych,
— poz. 1314 — Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego
wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających
naprawie,

Wykaz obowiązujących aktów prawnych
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— poz. 1317 — Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.
5. Dz. U. nr 125 z dnia 30.10.2001 r.
— poz. 1367 — Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz zmianie innych ustaw.
6. Dz. U. nr 126 z dnia 31.10.2001 r.
— poz. 1379 — Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
— poz. 1380 — ustawa o wyrobach medycznych
— poz. 1381 — ustawa Prawo Farmaceutyczne
— poz. 1382 — ustawa Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo Farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
7. Dz. U. nr 135 z dnia 26.11.2001 r.
— poz. 1519 — Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic
i szczepionek produkcji krajowej.
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LISTA DARCZY¡CÓW
Barbara Grzesiak
Adela Herman
Barbara Ideć
Ryszard Kozakiewicz
Anna Morelewska-Dorosz
Eugenia Mrozowska
Jolanta Pyrchla
Krystyna Żurek
Spółka „Volfram” — Kraków, ul. Dębickiego 4
Apteka „Medicorum” — Nowy Sącz, ul. Romanowskiego 1
Apteka „Na Gorzkowie” — Nowy Sącz, ul. Freislera 4a
Apteka „Na Westerplatte” — Nowy Sącz, ul. Batalionów Chłopskich 29
Apteka „Pod Gwiazdą” — Skawina, ul. Słowackiego 5
Apteka „Pod Opatrznością” — Jadowniki, ul. Krakowska 98
Apteka Prywatna — Grybów, Rynek 7
Apteka Prywatna — Kraków, ul. Prądnicka 69
Apteka Prywatna — Kraków, ul. Strzelców 14
Apteka Prywatna Dudzińscy — Brzesko, ul. Ogrodowa 13
LEK-MED s.c. — Nawojowa, I. Oleksy, J. Oleksy

Przepraszamy
W numerze 2/2001 w liście osób, które uzyskały tytuł specjalisty
I stopnia błędnie podaliśmy imię pana Aureliana Istrati.
Przepraszamy

