
BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE

FARMACJA
KRAKOWSKA

ROK VI / nr 4 / 2003



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
wszystkim Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej”

najserdeczniejsze życzenia pomyślności w życiu osobistym,
sukcesów w pracy

składa

Okręgowa Rada Aptekarska wraz z pracownikami biura OIA



Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Krakowie

Farmacja
Krakowska

Kwartalnik, rok VI / nr 4 / 2003



Wydawca:
© 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
http://www.oia.krakow.pl
e-mail:biuro@oia.krakow.pl

Redaguje kolegium w składzie:
mgr farm. Barbara Sanowska – redaktor naczelna
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski – Prezes ORA
Jadwiga Wojdyła
mgr farm. Andrzej Piekarz
mgr farm. Iwona Dymarczyk

Realizacja wydawnictwa:
Studio Grafiki Reklamowej „Hector”
30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 1/15
tel. 601 40-65-39
e-mail: ll@gk.pl

Skład, łamanie: Leszek Liskiewicz
Projekt okładki: Atilla Leszek Jamrozik
Fotografia: Adam Olszowski
Na okładce obraz Piotra Stachiewicza „Hygiea”, 
będący własnością Muzeum Farmacji w Krakowie, ul. Floriańska 25

ISSN 1505-8166

Nakład: 2200 egzemplarzy



Farmacja Krakowska 3

SPIS TREÂCI

Informacje bieżące .......................................................................... 4

Od redakcji ....................................................................................... 5

Kalendarium .................................................................................... 6

Sprawozdawczo-wyborczy zjazd delegatów OIA w Krakowie .... 7

Uchwały zjazdu ................................................................................ 9

Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie ........... 30

Wykaz obowiązujących aktów prawnych .................................... 33



4 Informacje bieżące

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 poniedziałki od godz. 1200 do 1700

od wtorku do piątku od godz. 1000 do 1400

Prezes
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski pełni dyżury:
w poniedziałki od godz. 1200 do 1700, w czwartki i piątki od godz. 1200 do 1400

Kierownik biura
Jadwiga Wojdyła

Radca prawny OIA
mgr Agnieszka Grzesiuk dyżuruje w poniedziałki od godz. 1300 do 1600

mgr Józef Suszyński dyżuruje w środy od godz. 1300 do 1430

Wysokość składek członkowskich:
Kierownicy aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych: 65 zł
Inne osoby pełniące kierownicze funkcje na stanowiskach związanych z wykony-
waniem zawodu farmaceuty oraz kierownicy aptek szpitalnych i zakładowych 35 zł
Pozostali członkowie Izby (w tym pracujący emeryci i renciści): 20 zł
Emeryci i renciści niepracujący: 5 zł

Wszystkie kwartalne spotkania kierowników aptek ogólnodostępnych i hurtowni
farmaceutycznych organizowane są przy współpracy z hurtownią farmaceutyczną
PANACEUM z siedzibą w Nowym Sączu.
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OD REDAKCJI
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

To dla mnie zaszczyt, iż jako prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej mogę skierować
do Państwa te słowa. To moje pierwsze wprowadzenie do Biuletynu. Dlatego najpierw
chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddając
swój głos powierzyli mi funkcję prezesa. Wierzę także, iż swoim postępowaniem i pra-
cą przekonam do siebie również te osoby, które widziały na moim miejscu kogoś in-
nego. Zapewniam, że bez względu na własne zdanie, będę reprezentował wszystkich
członków Izby, zgodnie z zadaniami i celami przyjętymi przez Zjazd OIA.

Wszystkich Państwa proszę o szczerość w sądach i opiniach. Proszę też o przeka-
zywanie ważnych informacji, spraw do załatwienia i problemów. Rezultaty pracy Rady
zależą bowiem od kontaktu z całym naszym środowiskiem, wszystkimi aptekarzami.

Nie zamierzam tak jak politycy obiecywać przysłowiowych gruszek na wierzbie.
Najbliższe dwa lata będą dla nas wszystkich trudnym okresem. Przystąpienie do
Unii Europejskiej będzie dla wielu z nas szansą na podjęcie pracy poza krajem, ale
także przysporzy nam konkurencji. Będziemy musieli walczyć o przetrwanie na ryn-
ku w nowej rzeczywistości. Od tego jaką pozycję w najbliższym czasie sobie wywal-
czymy, zależeć będzie nie tylko nasza egzystencja, ale także naszych następców.

Zadaniem Izby jest informowanie, doradzanie oraz niesienie pomocy wszystkim,
którzy tego potrzebują. Najważniejszym jednak celem będzie przekonanie naszych
pacjentów, w tym parlamentarzystów, do przyjęcia prawa farmaceutycznego według
naszego projektu.

W imieniu swoim jak i całej Rady zapewniam, że dołożymy wszelkich sił, by podołać
tym trudnym zadaniom. Jednak sami, bez wsparcia Was wszystkich, nie będziemy w sta-
nie wywrzeć takiej presji i mieć tyle skutecznych argumentów, by udało się przeforsować
nasze rozwiązania ustawowe. Niezbędna jest tutaj jedność całego naszego środowiska.

W tym trudnym dla nas okresie nie wolno nam zapomnieć o najmłodszych kole-
żankach i kolegach, rozpoczynających pracę w zawodzie. Bez naszej pomocy będzie
im trudno stawiać pierwsze kroki. Proszę więc – służmy im radą i pomocą, przeka-
zujmy swą wiedzę i doświadczenie.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Państwu
wszelkiej pomyślności i sukcesów oraz spełnienia marzeń i nadziei, jakie niesie nad-
chodzący Nowy Rok.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
Kraków 10 grudnia 2003 r. mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
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KALENDARIUM

9 września 2003 r. Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

12 września 2003 r. Spotkanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w sprawie
umów absolwenckich

13 września 2003 r. Rejonowy Zjazd Aptekarzy w Tarnowie

20 września 2003 r. Rejonowy Zjazd Aptekarzy w Nowym Targu

22-24 września 2003 r. Kwartalne Spotkania Aptekarzy w Tarnowie, Nowym
Sączu i Krakowie

25 września 2003 r. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie

27 września 2003 r. Rejonowy Zjazd Aptekarzy w Nowym Sączu

14 października 2003 r. Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

20 października 2003 r. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie

24-26 października 2003 r. Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Delegatów Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Krakowie

29 października 2003 r. Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

7 listopada 2003 r. Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

15-16 listopada 2003 r. Udział mgr farm. Barbary Sanowskiej z ramienia NRA
w IV Forum Ekonomicznym Aptekarzy w Warszawie

15-16 listopada 2003 r. Udział mgr. farm. Witolda Juchy w Forum Polskiej Far-
macji w Krynicy

18 listopada 2003 r. Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
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W dniach 24–26 października 2003 r. w Rytrze odbył się sprawozdawczo-wybor-
czy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Celem Zjazdu by-
ło podsumowanie pracy organów OIA w III kadencji i wybór nowych władz, na ko-
lejną IV kadencję.

Zjazd otworzyła
Pani Prezes – mgr
farm. Barbara Sa-
nowska, witając
przybyłych delega-
tów i zaproszonych
gości. Wśród za-
proszonych gości
byli: mgr farm. Ro-
man Hechmann –
Prezes NRA, dr
hab. Jan Krzek –
Prodziekan Wy-
działu Farmaceu-
tycznego Coll. Med. UJ, mgr farm. Józef Łoś – Wojewódzki Inspektor Farmaceu-
tyczny, mgr farm. Bożena Świętek – Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Szpital-
nej, mgr farm. Jerzy Jasiński – Wojewódzki Inspektor ds. Farmacji Aptecznej.

Po krótkich wystąpieniach, wyróżnieniami przyznanymi przez Kapitułę Okręgo-
wej Rady Aptekarskiej uhonorowano aptekarzy, którzy swoją pracą i zaangażowa-
niem przyczynili się do tworzenia i działania samorządu.

Następnie swoje sprawozdania z czteroletniej działalności przedstawili kolejno:
– Prezes ORA – mgr farm. Barbara Sanowska
– Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – mgr farm. Franciszek Krupa
– Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego – mgr farm. Bolesław 

Cetnarowski
– Skarbnik ORA – mgr farm. Witold Jucha
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – mgr farm. Witold Walat

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY
ZJAZD DELEGATÓW OIA

W KRAKOWIE
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Delegaci po-
zytywnie oceni-
li pracę ustępu-
jących władz
O k r ę g o w e j
Izby Aptekar-
skiej w Krako-
wie, czego do-
wodem było za-
t w i e r d z e n i e
s p r a w o z d a ń
i udzielenie ab-
solutorium.

Drugi dzień
obrad w cało-
ści został po-

święcony wyborom władz Izby na IV kadencję. Był to najbardziej pracowity
i emocjonujący dzień Zjazdu. W tajnym głosowaniu wybrano kolejno: Prezesa
ORA, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, Okręgową Ko-
misję Rewizyjną, Okręgowy Sąd Aptekarski, członków Okręgowej Rady Aptekar-
skiej i delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy. Szczegóły zawierają uchwały
Zjazdu, które
znajdą Państwo
na kolejnych
stronach Biule-
tynu.

Przerwy po-
między głosowa-
niami wypełnio-
ne były dyskusja-
mi. Zjazd zakoń-
czono wieczo-
rem, podjęciem
uchwał.

Wszystkim poniżej wymienionym Hurtowniom i Firmom Farmaceutycznym
dziękujemy za pomoc w organizacji i udział w Zjeździe: „PANACEUM” Nowy
Sącz, „SILFARM” Katowice, „CEFARM” Kraków, „TORFARM” Toruń, „NOVAR-
TIS”, „FARMINA”.
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U C H W A Ł A Nr 1 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Aptekarzy

Na podstawie art. 27 pkt 4/ ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. 03.9.108) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr
6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez or-
gany samorządu aptekarskiego uchwala się, co następuje:

§ 1
Okręgowy Zjazd Aptekarski uchwala ę Regulamin Okręgowego Zjazdu Aptekarzy.

§ 2
Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak

UCHWA¸Y ZJAZDU
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U C H W A Ł A Nr 2 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 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 aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108 z 2003 r.) 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 sprawozdania z działalności

w roku 2002/2003:
1. Okręgowej Rady Aptekarskiej
2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3. Okręgowego Sądu Aptekarskiego
4. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

§ 2
Okręgowy Zjazd Aptekarzy przyjmuje i zatwierdza kadencyjne sprawozdania

z działalności w latach 1999–2003 r.:
1. Okręgowej Rady Aptekarskiej
2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3. Okręgowego Sądu Aptekarskiego
4. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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U C H W A Ł A Nr 3/IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym organom 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Działając na zasadzie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108 z 2003 r.) 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

2002/2003 następującym organom:
1. Okręgowej Radzie Aptekarskiej
2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3. Okręgowemu Sądowi Aptekarskiemu
4. Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej

§ 2
Okręgowy Zjazd Aptekarzy udziela absolutorium za działalność w latach

1999–2003 ustępującym organom Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie:
1. Okręgowej Radzie Aptekarskiej
2. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3. Okręgowemu Sądowi Aptekarskiemu
4. Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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U C H W A Ł A Nr 4 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 r.

w sprawie wyboru Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

Działając na zasadzie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108 z 2003 r.) 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
W wyniku tajnego głosowania Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie wybrał na

Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie pana mgr. farm. Piotra Jóźwia-
kowskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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U C H W A Ł A Nr 5 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 r.

w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
w Krakowie

Działając na zasadzie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108 z 2003 r.) 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
W wyniku tajnego głosowania Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie wybrał na

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie pana mgr.
farm. Jerzego Zaczka.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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U C H W A Ł A Nr 6 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 r.

w sprawie ustalenia liczby członków organów Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Krakowie i zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Działając na zasadzie art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108 z 2003 r.) 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 ustala następujące liczby członków organów Okrę-

gowej Izby Aptekarskiej w Krakowie:
1. Okręgowa Rada Aptekarska - 25 osób
2. Okręgowy Sąd Aptekarski - 6 osób
3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 4 osoby

§ 2
Okręgowy Zjazd Aptekarzy ustala, że liczba zastępców Rzecznika Odpowiedzial-

ności Zawodowej będzie wynosić 3 osoby.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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U C H W A Ł A Nr 7 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 r.

w sprawie wyboru Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
w Krakowie

Działając na zasadzie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108 z 2003 r.) 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
W wyniku tajnego głosowania Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie wybrał

Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie, w osobach:
1. mgr farm. Maria Kasprzak
2. mgr farm. Maria Jankowska
3. mgr farm. Maria Hajdon-Chełmińska

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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U C H W A Ł A Nr 8 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 r.

w sprawie wyboru Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie

Działając na zasadzie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108 z 2003 r.) 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
W wyniku tajnego głosowania Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie wybrał

Okręgowy Sąd Aptekarski w Krakowie, w osobach:
1. mgr farm. Regina Stasiowska
2. mgr farm. Małgorzata Wysowska-Waltoś
3. mgr farm. Maria Janiga
4. mgr farm. Barbara Jękot
5. mgr farm. Andrzej Ciszewski
6. mgr farm. Krystyna Osiowska

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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U C H W A Ł A Nr 9 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 r.

w sprawie wyboru Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

Działając na zasadzie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108 z 2003 r.) 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
W wyniku tajnego głosowania Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie wybrał

Komisję Rewizyjną w składzie:
1. mgr farm. Wojciech Stępień
2. mgr farm. Piotr Zając
3. mgr farm. Jan Wajda
4. mgr farm. Danuta Garlicka-Konrad

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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U C H W A Ł A Nr 10 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 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 aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108 z 2003 r.) 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 fi-

nansowej Izby na rok 2003/2004, zgodnie z przedstawionym preliminarzem.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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U C H W A Ł A Nr 11 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej

Na podstawie art. 27 pkt 1/ ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. 03.9.108) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr
6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez or-
gany samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1
Okręgowy Zjazd Aptekarski ustala następujące wysokości składek członkow-

skich:
1. Kierownicy aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych 65,– zł
2. Inne osoby pełniące kierownicze funkcje na stanowiskach związanych 

z wykonywaniem zawodu farmaceuty oraz kierownicy aptek 
szpitalnych i zakładowych 35,– zł

3. Pozostali farmaceuci (w tym pracujący emeryci i renciści) 20,– zł
4. Emeryci i renciści nie pracujący 5,– zł

§ 2
Za farmaceutów uważa się osoby wymienione w art. 2b, art. 4 ust. 2,

4a i 4b ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich.

§ 3
Składki członkowskie należy wpłacać bezpośrednio do kasy OIA bądź przele-

wem na konto Izby – PKO BP S.A. I/Oddział Kraków Nr 16 10202892 110021023
do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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U C H W A Ł A Nr 12 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25października 2003 r.

w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

Działając na zasadzie art. 27 pkt 6 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108 z 2003 r.) 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
W wyniku tajnego głosowania Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie wybrał

Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie.
Lista członków Okręgowej Rady Aptekarskiej stanowi załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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U C H W A Ł A Nr 13 /IV/03
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy
z dnia 25 października 2003 r.

w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy

Działając na zasadzie art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekar-
skich (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 108 z 2003 r.), § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr
6/96/II/NRA z dnia 18.06.1996 r. w sprawie zasad podejmowania uchwał przez or-
gany samorządu aptekarskiego, w związku z uchwałą Nr II/39/99 z dnia
22.06.1999 r. w sprawie określenia liczby delegatów z poszczególnych okręgowych
izb aptekarskich wybieranych przez Okręgowe Zjazdy Aptekarzy na Krajowy Zjazd
Aptekarzy, uchwala się co następuje:

§ 1
W wyniku tajnego głosowania Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie wybrał

delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.
Lista członków Delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy stanowi załącznik do ni-

niejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
mgr farm. Krystyna Kubatko mgr farm. Kazimierz Jura
mgr farm. Lidia Nowak
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Załącznik do Uchwały Nr 1/IV/03 z dnia 25.10.2003 r.
Okręgowego Zjazdu Aptekarzy w Krakowie

Regulamin Okręgowego Zjazdu Aptekarzy

Na podstawie art. 27 pkt 4/ ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich
(tekst jednolity Dz. U. 03.9.108) uchwala się Regulamin Okręgowego Zjazdu Apte-
karzy o następującej treści:

Rozdział I
Uczestnicy i goście Zjazdu

§ 1
W Okręgowym Zjeździe Aptekarzy, zwanym dalej Zjazdem, uczestniczą:
a. z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy aptekarskie,
b. z głosem doradczym – nie będący delegatami na Zjazd członkowie ustępujących
organów Okręgowej Izby Aptekarskiej,
c. zaproszeni przez Okręgową Radę Aptekarską goście.

§ 2
1. Delegaci otrzymują mandaty, które są im wydawane za pokwitowaniem na liście
obecności przed rozpoczęciem Zjazdu.
2. Uczestnik Zjazdu potwierdza swą obecność na posiedzeniu podczas każdego
dnia obrad podpisem na liście obecności.
3. Listy obecności sporządza się odrębnie dla delegatów i odrębnie dla pozostałych
uczestników Zjazdu.

Rozdział II
Przebieg obrad

§ 3
1. Obrady Zjazdu odbywają się na posiedzeniach plenarnych.
2. Posiedzenia Zjazdu są jawne.
3. Na wniosek każdego delegata, za zgodą większości delegatów uczestniczących
w Zjeździe, Zjazd może uchwalić tajność posiedzenia w określonej sprawie.

§ 4
Zjazd otwiera Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej lub wyznaczony przez niego je-
den z Wiceprezesów, który prowadzi obrady do czasu dokonania wyboru Przewod-
niczącego Zjazdu.
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§ 5
1. We wstępnej części obrad Zjazd:
1/ dokonuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, wyboru Przewodni-

czącego Zjazdu oraz dwóch sekretarzy Zjazdu, które to osoby tworzą Prezydium
Zjazdu – dopuszcza się jednoczesne głosowanie na całą listę kandydatów do Pre-
zydium Zjazdu, w przypadku gdy liczba kandydatów na liście równa się liczbie
osób wybieranych,

2/ uchwala Regulamin obrad Zjazdu,
3/ przyjmuje porządek obrad Zjazdu.
2.W głosowaniu jawnym oddanie głosu odbywa się przez podniesienie mandatu
bądź przez głosowanie imienne. Głosowanie tajne odbywa się przez skreślenie na
karcie do głosowania wybranego oznaczenia i oddanie jej do urny, co odnotowuje
się każdorazowo na liście uprawnionych do głosowania.
3. Głosować można tylko osobiście.

§ 6
1. Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków Prezydium:
1/ kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,
2/ czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Zjazdu oraz porządku na

sali obrad,
3/ zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.
2. W sprawach wątpliwych, dotyczących wykładni Regulaminu Zjazdu, Przewodni-
czący Zjazdu zasięga opinii Komisji Regulaminowej.
3. Przewodniczący Zjazdu w każdym czasie może zasięgać opinii pozostałych
członków Prezydium Zjazdu, Komisji lub prawników obsługujących Zjazd.

§ 7
1. Projekt porządku obrad ustala Okręgowa Rada Aptekarska.
2. Porządek obrad powinien obejmować:
1/ wybór Przewodniczącego Zjazdu i pozostałych członków Prezydium Zjazdu,
2/ wybór komisji zjazdowych,
3/ uchwalenie Regulaminu Zjazdu,
4/ przyjęcie porządku obrad Zjazdu,
5/ zatwierdzenie sprawozdań wszystkich organów Okręgowej Izby Aptekarskiej,
6/ rozpatrzenie wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Okręgowej Radzie Aptekarskiej,
7/ wybór Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej,
8/ ustalenie liczby członków organów Izby i zastępców Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej,
9/ wybór członków Okręgowej Rady Aptekarskiej, członków Okręgowego Sądu Ap-
tekarskiego oraz zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,



24 Uchwały zjazdu

10/ przyjęcie uchwał Zjazdu, w tym uchwalenie regulaminów okręgowych organów
Izby,
11/ inne sprawy będące w gestii Zjazdu.

§ 8
1. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zjazdu i pozostałych
członków Prezydium, Zjazd wybiera Komisje:
1/ Mandatową, która sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza, czy

Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał i dokonywania wyborów.
2/ Skrutacyjną, która przygotowuje karty do głosowania, rozdaje je delegatom, zbie-

ra karty do urn wyborczych, oblicza głosy, ustala wyniki wyborów oraz przedsta-
wia je Zjazdowi.

3/ Wniosków i Uchwał, która przyjmuje propozycje w sprawie wniosków i treści
uchwał Zjazdu oraz przygotowuje projekty uchwał.

4/ Wyborczą, która informuje o zasadach zgłaszania kandydatur w wyborach, przyj-
muje zgłoszenia kandydatur, a także bada, czy zgłoszenia dokonały osoby upraw-
nione oraz czy nie zachodzą przeszkody prawne do wyboru kandydatów, wynika-
jące z przepisów prawa, sporządza listy kandydatów i przedstawia je Zjazdowi.

5/ Regulaminową, która sprawuje pieczę nad przestrzeganiem w toku obrad Regu-
laminu Zjazdu poprzez zgłaszanie w razie potrzeby do Prezydium Zjazdu uwag
lub wniosków oraz udzielanie Przewodniczącemu Zjazdu na jego życzenie opinii
w sprawie wykładni Regulaminu Zjazdu.

2. Skład ilościowy poszczególnych komisji ustala Zjazd w odrębnym głosowaniu
jawnym.
3. Dopuszcza się jednoczesne głosowanie na całą listę kandydatów do poszczegól-
nych komisji, w przypadku gdy liczba kandydatów na liście równa się liczbie osób
wybieranych.

§ 9
1. Komisje wymienione w § 8 wybierają ze swego składu Przewodniczących i Sekre-
tarzy.
2. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdanie z jej
działalności.
3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej
członkowie.
4. Komisja Skrutacyjna w sporządzonym protokole obowiązana jest określić:
a. liczbę delegatów uprawnionych do głosowania,
b. liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych,
c. liczbę głosów oddanych na każdego kandydata.
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach dokonywa-
nych na Zjeździe.



Farmacja Krakowska 25

§ 10
Przewodniczący Zjazdu po dokonaniu wyborów Komisji podaje miejsce i czas,
w których przyjmowane będą:
a. przez Komisję Uchwał i Wniosków – propozycje dotyczące uchwał,
b. przez Komisję Wyborczą – zgłoszenia kandydatów w wyborach.

§ 11
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych
porządkiem obrad.
2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym
punktem porządku obrad, składają zgłoszenia do dyskusji u Sekretarza Zjazdu pro-
wadzącego listę dyskutantów.
3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu według kolejności
zgłoszeń. Prezesowi Okręgowej Rady Aptekarskiej, Przewodniczącym: Okręgowej
Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Aptekarskiego, Okręgowemu Rzecznikowi
Odpowiedzialności Zawodowej oraz zaproszonym gościom można udzielić głosu
poza kolejnością.
4. Przewodniczący Zjazdu może nie udzielić głosu uczestnikowi, który chce zabrać
głos w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy.
5. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w swoim wy-
stąpieniu odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym, a po
dwukrotnym zwróceniu uwagi – odebrać przemawiającemu głos.
6. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dysku-
sji, Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.

§ 12
1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad lub poza kolejno-
ścią w dyskusji jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Wypo-
wiedź taka nie może trwać dłużej niż trzy minuty.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1/ przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
2/ uchwalenie tajności posiedzenia,
3/ uchwalenie tajności głosowania,
4/ zamknięcie listy mówców,
5/ zamknięcie dyskusji,
6/ odwołanie do komisji,
7/ głosowanie imienne,
8/ zmianę porządku dziennego,
9/ przeprowadzenie głosowania,
10/ ograniczenie czasu przemówień,
11/ stwierdzenie quorum,
12/ przeliczenie głosów,
13/ reasumpcję głosowania.
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3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego
przeciwnika wniosku, o ile taki się zgłosi.

§ 13
1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub innymi wnioskami i propozy-
cjami zgłoszonymi w toku obrad, Przewodniczący Zjazdu oznajmia o przystąpieniu
do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasad-
nienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed
wezwaniem delegatów do głosowania.
2. Porządek głosowania nad projektami uchwał na posiedzeniu Zjazdu jest następu-
jący:
1/ głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede wszystkim

nad tymi, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
2/ głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami.
3. Porządek głosowania nad poprawkami i projektami uchwał ustala Przewodniczą-
cy Zjazdu.
4. Głosowanie w sprawach określonych w ust. 2 przeprowadza się jawnie, poprzez
podniesienie mandatu, chyba że uchwalono głosowanie imienne, przy czym Komi-
sja Skrutacyjna oblicza głosy i przedstawia Przewodniczącemu Zjazdu wyniki gło-
sowania.
5. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie i wówczas głoso-
wanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
6. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby delegatów.

§ 14
W trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Zjazd może podejmować lub
przyjmować:
1/ rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podję-

cie wskazanego w rezolucji działania
2/ oświadczenia – wyrażające stanowisko Zjazdu w określonej sprawie
3/ deklaracje – zawierające wolę określonego postępowania
4/ apele – zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjaty-
wy lub zadania.

Rozdział III
Przepisy końcowe

§ 15
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogła-
sza jego zamknięcie.
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§16
1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który stanowi jedyny urzędowy do-
kument Zjazdu.
2. Protokół z posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis przebiegu obrad, a także w załącz-
nikach – pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań oraz innych do-
kumentów Zjazdu.
3. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat może zgłosić zastrzeże-
nia lub poprawki do sporządzonego protokółu do 31 grudnia 2003 r. Odpisy proto-
kółu znajdować się będą do wglądu zainteresowanych w Okręgowej Izbie Aptekar-
skiej.
4. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki do protokółu decyduje Prezydium Zjazdu
zwykłą większością głosów.
5. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek uważa się za przy-
jęty. Przyjęcie protokółu stwierdzają podpisami członkowie Prezydium Zjazdu naj-
później do 31 stycznia 2004 r.
6. Protokół Zjazdu podpisują wszyscy członkowie Prezydium Zjazdu.
7. Uchwały Zjazdu i akty wymienione w § 14 Regulaminu podpisuje Przewodniczą-
cy Zjazdu i jeden z Sekretarzy.

§ 17
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej przekaże uchwały podjęte przez Zjazd Naczel-
nej Izbie Aptekarskiej.
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Załącznik do uchwały nr 12/IV/03 z dnia 25 października 2003 r.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie

mgr farm. BAŚ Maria
mgr farm. CETNAROWSKI Bolesław
dr farm. DANEK Leokadia
mgr farm. DOMARADZKI Henryk
mgr farm. JARKOWSKA Elżbieta
mgr farm. JUCHA Witold
mgr farm. JURA Kazimierz
mgr farm. KACZMARCZYK Anna
mgr farm. KRZYSTEK-MAŁECKA Halina
mgr farm. KUBATKO Krystyna
mgr farm. ŁOPATKA Joanna
mgr farm. MASŁOWSKA-SZCZUKA Maria
mgr farm. NACHEL Jolanta
mgr farm. OGÓREK Kinga
mgr farm. PAWŁOWSKA Janina
mgr farm. PRZYBYCIEŃ-ZIĘBA Hanna
mgr farm. RADLIŃSKI Jan
dr farm. RUTOWSKI Jan
mgr farm. SANOWSKA Barbara
mgr farm. SEKUNDA Elżbieta
mgr farm. STACHNIK Jarosława
mgr farm. TOKARZ Jakub
mgr farm. TURZYŃSKI Dariusz
mgr farm. WÓJCICKI Tomasz
mgr farm. ŻÓŁTEK Ewa
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Załącznik do uchwały nr 13/IV/03 z dnia 25 października 2003 r.

Delegaci na Krajowy Zjazd Aptekarzy

dr farm. DANEK Leokadia
mgr farm. DOMARADZKI Henryk
mgr farm. JANKOWSKA Maria
mgr farm. JÓŹWIAKOWSKI Piotr
mgr farm. JUCHA Witold
mgr farm. JURA Kazimierz
mgr farm. KOKOT Ewa
mgr farm. KOKOT Krzysztof
mgr farm. KRUPA Franciszek
mgr farm. KRZYSTEK-MAŁECKA Halina
mgr farm. LECH Maryla
mgr farm. NOWAK Lidia
mgr farm. PAWŁOWSKA Janina
mgr farm. POCHWAŁOWSKA Henryka
dr farm. RUTOWSKI Jan
mgr farm. RZĄSA-DURAN Elżbieta
mgr farm. SANOWSKA Barbara
mgr farm. TOKARZ Jakub
dr farm. WAJDA Elżbieta
mgr farm. WDOWIAK Magdalena
mgr farm. WITEK Jolanta
mgr farm. WÓJCIKIEWICZ-WALTER Beata
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POSIEDZENIE RADY
29 października odbyło się pierwsze posiedzenie, wybranej na IV kadencję,

Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. Zebranie otworzył i przewodniczył mu
– Prezes ORA – mgr farm. Piotr Jóźwiakowski. W posiedzeniu uczestniczyli człon-
kowie ORA, a także mgr farm. Małgorzata Wysowska-Waltoś – Przewodnicząca
Okręgowego Sądu Aptekarskiego, mgr farm. Jerzy Zaczek – Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej i mgr farm. Jan Wajda – Przewodniczący Okręgowej
Komisji Rewizyjnej.

Głównym celem posiedzenia było ukonstytuowanie się Rady.
Po dyskusji i głosowaniu Prezydium ORA ukształtowało się w następującym

składzie:
Prezes: mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
Wiceprezes: mgr farm. Witold Jucha
Skarbnik: mgr farm. Henryk Domaradzki
Sekretarz: mgr farm. Barbara Sanowska
Następnie wybrano składy poszczególnych Komisji działających przy Okręgowej

Radzie Aptekarskiej.

KOMISJA APTEK SZPITALNYCH:
1. mgr farm. Janina Pawłowska
2. mgr farm. Halina Krzystek-Małecka

KOMISJA ds. STWIERDZANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:
1. mgr farm. Maria Baś
2. mgr farm. Krystyna Kubatko
3. mgr farm. Ewa Żółtek
4. mgr farm. Jarosława Stachnik

KOMISJA ds. OPINIOWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZEZWOLE-
NIA I KWALIFIKACJI KIEROWNICZYCH:

1. mgr farm. Kazimierz Jura
2. mgr farm. Elżbieta Jarkowska
3. mgr farm. Dariusz Turzyński
4. mgr farm. Jakub Tokarz
5. mgr farm. Jolanta Nachel
6. mgr farm. Barbara Sanowska
7. mgr farm. Maria Masłowska-Szczuka
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KOMISJA NAUKOWO–SZKOLENIOWA:
1. dr farm. Jan Rutowski
2. mgr farm. Anna Kaczmarczyk
3. mgr farm. Witold Jucha
4. mgr farm. Kinga Ogórek

KOMISJA LEGISLACYJNO–EKONOMICZNA:
1. dr Leokadia Danek
2. mgr farm. Tomasz Wójcicki
3. mgr farm. Elżbieta Sekunda
4. mgr farm. Małgorzata Wysowska-Waltoś
5. mgr farm. Joanna Łopatka
6. mgr farm. Jan Radliński

SYLWETKI CZŁONKÓW PREZYDIUM 
OKRĘGOWEJ RADY APTEKARSKIEJ:

mgr farm. Piotr Jóźwiakowski – Prezes Okręgowej Ra-
dy Aptekarskiej. Pochodzi z Nowej Rudy. W roku 1985
ukończył Akademię Medyczną w Krakowie i podjął pracę
w aptece. W roku 1988 uzyskał pierwszy stopień specjali-
zacji w zakresie farmacji aptecznej. Obecnie jest współ-
właścicielem jednej i właścicielem drugiej apteki w No-
wym Targu. W jednej z nich, do czasu objęcia prezesury,
pełnił funkcję kierownika. Od powstania Okręgowej Izby
Aptekarskiej w 1991 r. aktywnie uczestniczy w pracach sa-
morządu. Początkowo jako członek Komisji Rewizyjnej,
Komisji ds. Opiniowania wniosków o udzielenie zezwole-

nia na prowadzenie apteki i Okręgowej Rady Aptekarskiej. Delegat na Krajowy
Zjazd Aptekarzy, a od dwóch kadencji wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej.

mgr farm. Witold Jucha – Wiceprezes Okręgowej Rady
Aptekarskiej. Pochodzi z Jarosławia. W roku 1992 ukoń-
czył Akademię Medyczną w Krakowie i podjął pracę
w aptece. W roku 1999 uzyskał drugi stopień specjalizacji
w zakresie farmacji aptecznej. Obecnie jest współwłaści-
cielem dwóch aptek i kierownikiem apteki w Krakowie.
Członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie jest
od 1998 r., a wcześniej należał do Podkarpackiej Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej, gdzie pełnił funkcję skarbnika.
Również w poprzedniej kadencji ORA w Krakowie pełnił
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funkcję skarbnika – oraz, jako przedstawiciel ORA w Krakowie, został powołany na
członka Rady Społecznej przy Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia.

mgr farm. Barbara Sanowska – Sekretarz Okręgowej
Rady Aptekarskiej. Pochodzi z Krakowa. W roku 1966
ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie i podjęła pra-
cę początkowo w aptece szpitalnej PSK, a później objęła
kierownictwo apteki przy Rejonowym Areszcie Śledczym
w Krakowie. W roku 1975 uzyskała drugi stopień specja-
lizacji w zakresie farmacji aptecznej. W latach 1994-1995
współwłaścicielka i kierowniczka apteki prywatnej w Kra-
kowie. Obecnie na emeryturze. Od powstania Okręgowej
Izby Aptekarskiej w 1991 r. aktywnie uczestniczy w pra-
cach samorządu. W pierwszej kadencji początkowo za-

stępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, przewodnicząca Komisji ds. Opi-
niowania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, członek Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej, delegat na Krajowy Zjazd Aptekarzy, w drugiej i trzeciej
kadencji prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, a obecnie członek Pre-
zydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.

mgr farm. Henryk Domaradzki – Skarbnik Okręgowej
Rady Aptekarskiej. Pochodzi z Krakowa. W roku 1991
ukończył Akademię Medyczną w Krakowie i początkowo
pracował jako asystent dyrektora Hurtowni Farmaceu-
tycznej „ORFE” Kraków, później w firmach farmaceu-
tycznych, a od 1997 r. w aptece. Obecnie jest kierowni-
kiem hurtowni farmaceutycznej w Krakowie, a ponadto
pracuje w aptece. Jest członkiem samorządu aptekarskie-
go od 1997 r.
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WYKAZ OBOWIÑZUJÑCYCH
AKTÓW PRAWNYCH

Obejmuje okres od 6 września 2003 r. do 24 listopada 2003 r.

1. Dz. U. nr 171 z 2.10.2003 r.
– poz. 1666 – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu

klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
2. Dz. U nr 195 z 20.11.2003 r.

– poz. 1908 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu niektórych
chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te
choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową
odpłatnością

– poz. 1909 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków
podstawowych i uzupełniających oraz wysokości za leki uzupełniające

– poz. 1910 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia limitów cen
leków i wyrobów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za
opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

– poz. 1911 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen
urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby
medyczne
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Zdrowych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności 

w Nowym 2004 Roku

życzy

Hector Studio



Kupię lub wypożyczę używaną aparaturę do receptury aptecznej

tel. 0501 23 74 94

Farmaceutę z uprawnieniami do prowadzenia apteki 
w centrum Kielc, 

na stanowisku kierownika, zatrudnię

tel. 0501 23 74 94





   

 

   


