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4 Informacje bieżące

INFORMACJE BIE˚ÑCE
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
tel. 264-25-13, 264-25-14, 264-25-53, 264-25-54, fax 264-25-09

Nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

Biuro w Krakowie czynne:
w poniedziałki od godz. 900 do 1700

od wtorku do piątku od godz. 900 do 1530

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 Zofia Krok dyżuruje w poniedziałki od godz. 1400 do 1700

Wysokość składek członkowskich:
• Kierownicy aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych: 65 zł
• Inne osoby pełniące kierownicze funkcje na stanowiskach związanych

z wykonywaniem 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
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OD REDAKCJI
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W poprzednim wydaniu biuletynu wspomniałem, że czekają nas zmiany związane
z dostosowaniem naszego prawa do wymogów stawianych przez Unię Europejską. Tak
też się stało. Znowelizowano ustawy: Prawo farmaceutyczne i o Izbach Aptekarskich.

W pierwszej zmieniono zapis dotyczący m.in. wymogów stawianych kierownikom
aptek, tworzenia punktów aptecznych, czy ograniczenia koncentracji aptek przez je-
den podmiot z 10 proc. w kraju do 1 proc. w województwie.

W ustawie o Izbach Aptekarskich najważniejsza zmiana dotyczy praktyk. Likwida-
cji uległy dotychczasowe roczne praktyki podyplomowe w aptece. Zastąpiono je sze-
ściomiesięcznym stażem odbywanym w trakcie studiów. Natomiast absolwenci wy-
działów farmacji, którzy nie odbyli rocznej praktyki wg poprzedniego systemu, nie
pracowali w aptece przez 5 lat w ostatnich 6 latach, są zobowiązani do zaliczenia sze-
ściomiesięcznego przeszkolenia, by móc podjąć pracę jako aptekarz.

Niestety również tym razem, w znowelizowanych ustawach widać niechlujność na-
szych legislatorów i brak zdrowego rozsądku. Co ma bowiem zrobić absolwent farma-
cji z dyplomem sprzed 3-4 lat, który nie odbył praktyki podyplomowej? Kto taką oso-
bę przyjmie do pracy i weźmie za nią odpowiedzialność? Czy taki pechowiec musi
czekać aż minie ustawowe 5 lat, by mógł zgodnie z prawem odbyć przeszkolenie? Co
mają zrobić osoby, które ukończyły studia wcześniej i nie mają praktyki, a otwiera się
im możliwość pracy w aptece? Pytania można mnożyć. Problem w tym, że nikt na nie
jak dotąd nie potrafi odpowiedzieć. Dlatego życzę nam wszystkim logicznego, rzeczo-
wego i dobrego prawa.

Temu brakowi poszanowania pracy, jaki prezentują nasi przedstawiciele władzy
ustawodawczej, można przeciwstawić zaangażowanie pracowników wielu aptek.
O jednej z nich pisze pacjentka w liście do ministra zdrowia, który zamieszczamy. Po-
lecam tę lekturę. Okazuje się, że wykazanie zrozumienia dla kłopotów pacjenta,
uśmiech, zainteresowanie jego problemami, okazana życzliwość, czy odrobina troski,
jest dla pacjentów istotniejsza niż szybko zrealizowana recepta. Jest to nie tylko nasz
atut, ale także powinność. Warto o tym pamiętać.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
Kraków, 15 czerwca 2004 r. mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
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KALENDARIUM

1–3 marca 2004 r. Kwartalne spotkania aptekarzy w Krakowie, Tarnowie
i Nowym Sączu

6 marca 2004 r. Udział prezesa w konkursie prac magisterskich ubiegło-
rocznych absolwentów Wydziału Farmaceutycznego
Coll. Med. UJ

8 marca 2004 r. Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

9 marca 2004 r. Spotkanie prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich
w NRA w Warszawie

10 marca 2004 r. Spotkanie kierowników aptek szpitalnych w hotelu
„Campagnile” w Krakowie, organizowane przez Komisję
ds. Aptek Szpitalnych i „Jelfę”

11 marca 2004 r. Udział prezesa – mgr. Piotra Jóźwiakowskiego w Dniu
Kariery, organizowanym przez Akademickie Biuro Ka-
rier Coll. Med. UJ

22 marca 2004 r. Udział wiceprezesa mgr. Witolda Juchy i sekretarza
ORA mgr Barbary Sanowskiej w spotkaniu w NFZ
w sprawie kontroli aptek

23 marca 2004 r. Posiedzenie plenarne NRA

14 kwietnia 2004 r. Udział prezesa – mgr. Piotra Jóźwiakowskiego w konfe-
rencji „Polskie Zdrowie w Unii Europejskiej” w War-
szawie

15 kwietnia 2004 r. Spotkanie organizowane przez firmę NOVARTIS w ra-
mach ciągłego szkolenia farmaceutów w Krakowie

21 kwietnia 2004 r. Konferencja w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów
pt.: „Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu nadciśnie-
nia tętniczego” w Tarnowie
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23 kwietnia 2004 r. Konferencja w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów
pt.: „Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu nadciśnie-
nia tętniczego” w Nowym Sączu

30 kwietnia 2004 r. Spotkanie prezesa z prof. Szymurą-Oleksiak w sprawie
stażów 6-miesięcznych

11 maja2004 r. Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
z udziałem prezesa NRA i wręczenie medali prof. Ko-
skowskiego

13–14 maja 2004 r. Spotkanie prezesów ORA w sprawie uznawania dyplomów

14 maja 2004 r. Udział prezesa w Dniu Polskiej Farmacji, pt.: „Lek w Unii
Europejskiej”

19 maja 2004 r. Spotkanie kierowników aptek szpitalnych

27 maja 2004 r. Udział prezesa w konferencji informacyjno- szkoleniowej
„Europa – kontynent zdrowia”

1–3 czerwca 2004 r. Kwartalne spotkania aptekarzy w Tarnowie, Nowym Są-
czu i Krakowie
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INFORMACJE OKR¢GOWEJ
IZBY APTEKARSKIEJ

Kr.OIA/557/04 Kraków, 26 maja 2004 r.

APTEKI – wszystkie

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o izbach aptekarskich
(Dz. U. nr 92 poz. 885). Najważniejsze zmiany, dotyczące bezpośrednio wykonywania
zawodu, a właściwie stwierdzania prawa wykonywania zawodu, wprowadzają wiele nie-
jasności i kontrowersji. Jak zawsze, zostały wprowadzone mimo odmiennego zdania sa-
morządu. Przedstawiamy Państwu stan obowiązujący obecnie, tzn. od 1 maja 2004 r.
1. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty Okręgowa Rada Aptekarska ma obowią-

zek stwierdzić w stosunku do każdego magistra farmacji.
2. Magistrowie farmacji, wszyscy absolwenci z roku 2004/2005, otrzymają prawo

wykonywania zawodu po odbyciu sześciomiesięcznego stażu w aptece w ramach
studiów i będą mogli samodzielnie wykonywać zawód w aptece.

3. Zniesiono obowiązek rocznej praktyki podyplomowej w aptece dla absolwentów
poprzednich roczników, którzy ukończyli studia 4- lub 5-letnie, nie zawierające
sześciomiesięcznego stażu.

4. Wprowadzono 6-miesięczne przeszkolenie dla farmaceutów, którzy nie wykony-
wali zawodu w aptece przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat, a któ-
rzy zamierzają podjąć pracę w aptece.

5. Powstał problem dopuszczenia do pracy w aptece farmaceutów, absolwentów ostat-
nich 5 lat, którzy nie odrobili obowiązującej rocznej praktyki podyplomowej. Będą
mieć prawo wykonywania zawodu, a nie mieszczą się w kryteriach przeszkolenia.
Wszystkim farmaceutom, którzy wystąpią o stwierdzenie prawa wykonywania za-

wodu, a nie odbyli rocznej praktyki podyplomowej, ORA będzie umieszczać odpo-
wiedni wpis w prawie wykonywania zawodu, w rubryce „Adnotacje”.

Do decyzji kierownika apteki będzie należeć, czy przyjąć do pracy w aptece far-
maceutę z ww. wpisem i ewentualnie na jakich warunkach oraz kto będzie za niego
odpowiadać.

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
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Zasady realizacji sześciomiesięcznego stażu w aptece 
objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja,

które zostały zatwierdzone na posiedzeniu rady 
Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Analizy Medycznej 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
29 kwietnia 2004 roku

1. Sześciomiesięczny staż (praktyka) w aptece, zwany dalej stażem, stanowi inte-
gralny element programu studiów magisterskich na kierunku farmacja, zgodnie
z art. 2b ust. 1 pkt 1. oraz art. 2c Ustawy z 19 kwietnia 1991 o izbach aptekar-
skich (Dz. U. 1991 r. nr 41 poz. 179, Dz. U. 2002 r. nr 141 poz. 1l81, Dz. U.
2003 r. nr 9 poz. 108) i ujęty jest w „Standardach nauczania dla kierunku stu-
diów: farmacja – studia magisterskie” zgodnie z załącznikiem nr 14 do Rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 3 listopada 2003 r. (Dz. U.
2003 r. nr 210 poz. 2040, załącznik nr 14).

2. Celem stażu jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności
praktycznych w zakresie farmacji aptecznej, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) sporządzania produktów leczniczych;
b) przechowywania wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych

oraz udzielania informacji o lekach;
c) stosowania zasad opieki farmaceutycznej oraz norm etycznych, prawnych i or-

ganizacyjnych pracy w aptece.
3. Staż rozpoczyna się po obronie pracy magisterskiej. Stażysta odbywa staż zgod-

nie z ramowym programem, określonym w załączniku nr 1.
4. Student otrzymuje od dziekana skierowanie na staż, zawierające:

a) imię i nazwisko studenta;
b) imię i nazwisko wyznaczonego przez dziekana nauczyciela akademickiego

nadzorującego przebieg stażu;
c) nazwę i adres apteki;
d) imię i nazwisko opiekuna stażu;
e) datę rozpoczęcia stażu.

5. O wydaniu skierowania oraz o każdej ewentualnej zmianie miejsca odbywania
stażu dziekan powiadamia okręgową izbę aptekarską.

6. Stażysta jest uprawniony, na zasadach wspólnych dla wszystkich studentów
(zgodnie z regulaminem studiów) do:
a) świadczeń stypendialnych, legitymacji studenckiej, studenckiej książeczki

zdrowia oraz ubezpieczenia;
b) urlopu dziekańskiego;
c) ubiegania się o miejsce w domu studenckim oraz wyżywienie w stołówkach

studenckich.
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7. Miejscem odbywania stażu może być apteka ogólnodostępna lub/i apteka szpital-
na, wówczas część stażu należy odbyć w aptece ogólnodostępnej.

8. Staż odbywany jest w aptece, która uzyskała pozytywną opinię wojewódzkiego in-
spektora farmaceutycznego, a także opinię okręgowej rady aptekarskiej, wydane
na wniosek dziekana i uwzględniające ocenę wymogów określonych w pkt. 9.

9. Apteka, w której odbywa się staż, powinna:
a) być apteką o pełnym zakresie czynności;
b) zatrudniać minimum dwóch farmaceutów na pełnych etatach w tym osobę

spełniającą warunki niezbędne do pełnienia funkcji opiekuna stażysty.
c) zapewnić odpowiednie stanowiska pracy, pomieszczenia, urządzenia, aparatu-

rę, sprzęt, surowce farmaceutyczne i inne materiały niezbędne do realizacji
programu stażu;

d) zapoznać stażystę z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie wytwa-
rzania i sporządzania, przechowywania i wydawania produktów leczniczych
i wyrobów medycznych, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zachowa-
nia tajemnicy służbowej oraz obowiązującym regulaminem pracy.

10. Stażysta wykonuje czynności fachowe wynikające z programu stażu pod bezpośred-
nim nadzorem opiekuna. Opiekunem stażysty może być kierownik apteki lub wy-
znaczony prze: niego farmaceuta. Opiekun musi posiadać co najmniej 5-letni staż
pracy w aptece lub specjalizację z farmacji aptecznej lub szpitalnej i może sprawo-
wać równocześnie nadzór nad odbywaniem stażu nie więcej niż dwóch stażystów.

11. Stażysta jest zobowiązany:
a) sumiennie i starannie wykonywać czynności i zadania wynikające z realizacji

programu stażu;
b) przestrzegać ustalonego harmonogramu i czasu odbywania stażu w wymiarze

40 godzin tygodniowo;
c) przestrzegać przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu

farmaceuty;
d) przedłożyć zaświadczenie o odbyciu stażu oraz dziennik stażu w dziekanacie

Wydziału Farmaceutycznego, który wydał skierowanie, w celu zaliczenia stażu.
12. Stażysta prowadzi dziennik stażu, zwany dalej „dziennikiem”, w którym odno-

towuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności.
13. Dziennik z ponumerowanymi stronami, zawiera:

a) na pierwszej stronie: imię i nazwisko stażysty, datę rozpoczęcia stażu, datę za-
łożenia dziennika, imiona i nazwiska opiekuna stażu i nauczyciela akademic-
kiego nadzorującego staż oraz pieczątki wydziału farmaceutycznego, okręgo-
wej izby aptekarskiej i apteki;

b) tygodniowy wykaz czynności praktycznych wykonywanych przez stażystę;
c) wykaz nabywanych umiejętności określonych w ramowym programie stażu

oraz liczbę godzin praktycznej nauki tych umiejętności, potwierdzonych pod-
pisem opiekuna;

d) wpisy dotyczące udziału w posiedzeniach naukowych lub innych formach
szkolenia, potwierdzone przez organizatorów szkolenia;
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e) opinię nauczyciela akademickiego kontrolującego staż;
f) opinię opiekuna o przebiegu stażu sporządzaną po zakończeniu stażu.

14. W przypadku odbywania stażu w kilku aptekach, wpisy w dzienniku obejmują
informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów stażu w każdej z aptek.

15. Po zakończeniu stażu student otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu. Za-
świadczenie to wydaje kierownik apteki na podstawie pisemnego stwierdzenia
przez opiekuna zrealizowania całości programu stażu. W przypadku gdy staż
odbywany był w więcej niż jednej aptece, zaświadczenie wydaje kierownik apte-
ki, w której odbywany był ostatni etap stażu.

16. Staż zalicza dziekan, na podstawie:
a) zaświadczenia o odbyciu stażu;
b) dziennika stażu;
c) opinii nauczyciela akademickiego nadzorującego przebieg stażu.

17. W przypadku niezrealizowania programu stażu – dziekan, zgodnie z regulami-
nem studiów, decyduje o przedłużeniu stażu w wymiarze pozwalającym na peł-
ną realizację programu i powiadamia okręgową izbę aptekarską, nadzór farma-
ceutyczny oraz kierownika apteki o przedłużeniu czasu trwania stażu, określając
okres i przyczynę przedłużenia stażu.

18. Podstawą do uzyskania dyplomu ukończenia studiów na kierunku farmacja jest pro-
tokół egzaminu magisterskiego i obrony pracy magisterskiej oraz zaliczenie stażu.

19. W sytuacjach nie wynikających z niniejszych zasad decyzje podejmuje dziekan
po wysłuchaniu opinii samorządu studenckiego.

Załącznik nr 1

Program ramowy sześciomiesięcznego stażu w aptece 
objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja

Cel stażu
Pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych w za-

kresie farmacji aptecznej, zdobytych w czasie dotychczasowych studiów na kierun-
ku farmacja, ze szczególnym uwzględnieniem: sporządzania produktów leczni-
czych; przechowywania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycz-
nych; opanowania w praktyce zasad opieki farmaceutycznej oraz podstaw etycz-
nych, prawnych i organizacyjnych pracy farmaceuty w aptece.
Czas trwania stażu

Staż trwa 6 miesięcy, w wymiarze czasu stażu wynoszącym 40 godzin tygodniowo.
Wykaz umiejętności

Stażysta po zakończeniu stażu powinien posiadać umiejętności w zakresie:
l. Stosowania zasad kodeksu etyki zawodowej, przepisów prawnych dotyczących

wykonywania zawodu farmaceuty oraz przepisów prawa pracy.
2. Stosowania zasad rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych

i materiałów medycznych.
3. Stosowania zasad organizacji pracy w aptece z uwzględnieniem przepisów i za-

sad bezpieczeństwa i higieny pracy.



12 Informacje Okręgowej Izby Aptekarskiej

14. Prowadzenia dokumentacji aptecznej oraz posługiwania się i administrowania
systemami informatycznymi apteki.

15. Prawidłowego sporządzania leków recepturowych, aptecznych.
16. Prawidłowego sporządzania leków w warunkach aseptycznych.
17. Oceny jakości postaci leku.
18. Wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
19. Stosowania szczególnych zasad wydawania leków bardzo silnie działających,

psychotropowych i środków odurzających.
10. Stosowania zasad dobrej praktyki aptecznej.
11. Komunikacji interpersonalnej z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz po-

zostałymi pracownikami ochrony zdrowia.
12. Praktycznej realizacji opieki farmaceutycznej w aptece.

Plan ramowy sześciomiesięcznego stażu w aptece 
objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja

Lp. Blok programowy Wykaz umiejętności
Liczba
godzin

l. Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów
I Wydawanie produktów medycznych oraz udzielanie informacji o lekach;

leczniczych i wyrobów 2. Stosowanie szczególnych zasad wydawania leków 420
medycznych oraz udzielanie bardzo silnie działających, psychotropowych
informacji o lekach i środków odurzających;

3. Stosowanie zasad dobrej praktyki aptecznej.
l. Prawidłowe sporządzanie leków recepturowych

II Sporządzanie aptecznych;
produktów leczniczych 2. Prawidłowe sporządzanie leków w warunkach 360

aseptycznych;
3. Ocena jakości postaci leku.
l. Komunikacja interpersonalna z pacjentami,

ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi
III Opieka farmaceutyczna pracownikami ochrony zdrowia; 120

2. Praktyczna realizacja opieki farmaceutycznej
w aptece.

20. Stosowanie zasad kodeksu etyki zawodowej, 
przepisów prawnych dotyczących wykonywania 
zawodu farmaceuty oraz przepisów prawa pracy;

IV Prawne, etyczne 21. Stosowanie zasad rozmieszczania i przechowywania
i administracyjne produktów leczniczych i materiałów medycznych;
aspekty pracy 22. Stosowanie zasad organizacji pracy w aptece 60
farmaceuty z uwzględnieniem przepisów i zasad

bezpieczeństwa i higieny pracy;
23. Prowadzenie dokumentacji aptecznej oraz

posługiwanie się i administrowanie systemami
informatycznymi apteki.

Razem 960
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Stażysta jest obowiązany brać udział w dodatkowych formach szkolenia poprzez
uczestnictwo w posiedzeniach naukowych i innych formach kształcenia organizo-
wanych przez uczelnie, instytuty, towarzystwa naukowe, samorząd zawodowy i inne
jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukowo-badawczą w dziedzinie
nauk farmaceutycznych i medycznych. Udział w tych szkoleniach zaliczany jest do
czasu trwania stażu w wymiarze nie większym niż 30 godzin.

okładka
Dziennik stażu w aptece

pierwsza strona
...........................................

pieczątka Wydziału

Imię i nazwisko stażysty ...................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna stażu .......................................................................................
Data rozpoczęcia stażu ....................................................................................................
Data założenia dziennika .................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego nadzorującego staż ..................................

Pieczątka Okręgowej Izby
Aptekarskiej

...................................... ........................................................
Pieczęć Apteki Pieczęć i podpis Dziekana

Wydziału
druga strona

Ramowy program sześciomiesięcznego stażu w aptece

trzecia strona
Ramowy plan sześciomiesięcznego stażu w aptece

czwarta strona do …

Data Wyszczególnienie zajęć

.........................................................
Pieczątka i podpis opiekuna
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… strona
Opinia nauczyciela akademickiego kontrolującego staż

… strona
Opinia opiekuna stażu

..................................... ....................................
Pieczątka apteki Miejscowość, data

Lp.....................................

Zaświadczenie
o odbyciu sześciomiesięcznego stażu w aptece

Zaświadczam, że 

Pan/Pani .......................................................................................................................
(imię i nazwisko)

syn/córka .....................................................................................................................
(imię ojca)

zamieszkały (a) w .......................................................................................................

ukończył (a) sześciomiesięczny staż w aptece

w okresie od ..................................................... do ....................................................

w aptece .......................................................................................................................
(nazwa, siedziba)

..................................... ....................................
Kierownik apteki Opiekun stażu

.....................................................
Pieczątka Okręgowej Izby

Aptekarskiej
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Kr.OIA/401/04 Kraków, 6.04.2004 r.
Pan 
Piotr Błaszczyk
Dyrektor
Departamentu Polityki Lekowej
Ministerstwa Zdrowia

ul. Miodowa 15
00-952 WARSZAWA

W związku z sygnałami o niemożności realizacji recept na preparat o nazwie 
XYDROXYCARBAMID i uzyskaną u producenta informacją o zaprzestaniu jego pro-
dukcji, Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie zwraca się z prośbą o udzielenie infor-
macji, czy w związku z powyższym można dokonać zamiany ww. preparatu na prepa-
rat XYDROXOXYUREA. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, czy zostaje zachowa-
na interpretacja Narodowego Funduszu Zdrowia odnośnie do zapisów art. 60 ust. 6
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia o niemożno-
ści zamiany w grupie leków przepisywanych w chorobach przewlekłych, a zawarta w pi-
śmie Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych z 28.10.2003
r. znak: CF-DGL-837/MWO/03.

Z poważaniem

Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Krakowie
mgr farm. Piotr Jóźwiakowski

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
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URZĄD REJESTRACJI
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH

I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
ul. Chełmska 30/34    00-725 Warszawa

tel.: 851-43-81, Fax: 851-52-43

UR – WR- 340/2004 Warszawa, 27.05.2004 r.
Pan
Piotr Jóźwiakowski
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Krakowie

Szanowny Panie Prezesie!
Odpowiadając na pismo z 6 kwietnia 2004 r. o znaku: Kr. OIA/401/04 i pytanie

dotyczące możliwości zamiany przepisanego na recepcie produktu leczniczego na
inny, uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 60 ust. 5 ustawy z 23 stycznia 2003 r.
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. nr 45,
poz. 391 z późn. zm.) apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości
nabycia innego niż przepisany na recepcie leku o tej samej nazwie międzynarodo-
wej, dawce, postaci farmaceutycznej i w tym samym wskazaniu terapeutycznym,
którego cena nie przekracza limitu ceny. Powyższy obowiązek nie dotyczy jednak
sytuacji, w której wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku re-
cepty wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

Jednocześnie, nawiązując do pytania dotyczącego dokonanej przez Narodowy
Fundusz Zdrowia interpretacji prawnej przepisu art. 60 ust. 6 powołanej wyżej usta-
wy, uprzejmie informuję, iż Urząd Rejestracji nie jest właściwy do zajęcia stanowi-
ska w przedmiotowym zakresie.

Z poważaniem

Prezes
Prof. dr hab. med. Michał Pirożyński
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GŁÓWNY
INSPEKTOR

FARMACEUTYCZNY
Dorota Duliban

GIF-P-L-024-2/E/PB/03 Warszawa, 29.12.2003 r.

Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni
wszyscy

W związku z kierowanymi do Głównego Inspektora Farmaceutycznego pytania-
mi dotyczącymi wnoszenia przez przedsiębiorców opłat skarbowych za zmianę ze-
zwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w sytuacji gdy zmiana ta jest spo-
wodowana dostosowaniem przez nich prowadzonej działalności do wymogów za-
wartych w ustawie z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr. 126,
poz. 1381 z późn. zm.) bądź też wynika z zaistnienia okoliczności, na które nie mie-
li oni wpływu (np. urzędowa zmiana nazwy ulicy lub numeracji nieruchomości),
uprzejmie informuję, iż – pismem z 8.09.2003 r. – wystąpiłam o zajęcie stanowiska
w powyższej sprawie do Ministra Finansów.

Z pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów pani Elżbiety Muchy
z 12.12.2003 r., będącego odpowiedzią na moje wystąpienie, wynika, że opłacie skar-
bowej podlega każda zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W załączeniu przesyłam kserokopię powyższego pisma oraz wcześniejszego sta-
nowiska Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru Ministerstwa Finansów
w omawianej sprawie – celem zapoznania się i uwzględnienia w toku realizacji za-
dań określonych w ustawie – Prawo farmaceutyczne.

Główny Inspektor Farmaceutyczny
p.o. Dyrektor Departamentu Nadzoru

Zbigniew Niewójt
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MINISTERSTWO FINANSÓW
Podsekretarz Stanu

Elżbieta Mucha

LK-BM6-9892/LM/EO/03 Warszawa, 12.12.2003 r.

Pani
Dorota Duliban
Główny Inspektor Farmaceutyczny
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z 8 września 2003 r., nr GIF-P-L-024-2/A/PB/03 doty-
czące opłaty skarbowej od zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki, uprzejmie in-
formuję.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.
U. nr. 86, poz. 960, ze zm.) opłacie tej podlegają w sprawach indywidualnych z zakre-
su administracji publicznej podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załącz-
niki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wnio-
sek zainteresowanego oraz wydawane na wniosek zainteresowanego zaświadczenia
i zezwolenia (pozwolenia, koncesje).

Stawki opłaty skarbowej, co do zasady, określone są w załączniku do ustawy
o opłacie skarbowej.

Wyjątek od tej zasady stanowi art. 105 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo far-
maceutyczne (Dz. U. nr. 126, poz. 1381, ze zm.) określający wysokość opłaty skar-
bowej od zezwolenia na prowadzenie apteki. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu za zmia-
nę zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas ogra-
niczony pobiera się opłatę w wysokości połowy kwoty, o której mowa w art. 105 ust.
1 ww. ustawy. Z treści tego przepisu, a ona ma znaczenie rozstrzygające w przed-
miotowej sprawie, nie wynika, jakiego rodzaju zmiana zezwolenia na prowadzenie
apteki podlega opłacie skarbowej. Brak norm ograniczających stosowanie tego prze-
pisu do niektórych tylko przypadków zmiany zezwolenia oznacza, że opłacie skar-
bowej podlega każda zmiana omawianego zezwolenia. W tym sensie norma art. 105
ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne stanowi lex specialis w stosunku do ust. 45
IV części załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zgodnie z którym opłacie skar-



Farmacja Krakowska 19

bowej podlega tylko taka zmiana, która dotyczy warunków wydanego zezwolenia
lub przedłużenia terminu jego ważności.

Wobec braku w ustawie – Prawo farmaceutyczne jakichkolwiek przepisów ogra-
niczających możliwość pobierania opłaty skarbowej od zmiany zezwolenia na pro-
wadzenie apteki, zdaniem Ministerstwa Finansów opłacie skarbowej podlega każda
zmiana zezwolenia, nawet o charakterze wyłącznie formalnym, taka jak zmiana ad-
resu, czy formy organizacyjno-prawnej podmiotu posiadającego zezwolenie. Treść
art. 105 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne z pewnością nie daje podstaw do
ograniczenia jego stosowania w przypadku gdy zmiana zezwolenia jest „wymuszo-
na” przez przepisy prawa.

Nie kwestionując możliwości ograniczenia obowiązku zapłaty opłaty skarbowej do
niektórych tylko przypadków zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki, należy pod-
kreślić, że ograniczenie to musi w sposób jednoznaczny wynikać z przepisów prawa.
Brak takich przepisów w przedmiotowej sprawie wyklucza odmienną, niż przedsta-
wiona wyżej wykładnię przepisu art. 105 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Przedstawiając powyższe podtrzymuję stanowisko przedstawione w piśmie Mini-
sterstwa Finansów z 30 czerwca 2003 r., dotyczące obowiązku zapłaty opłaty skar-
bowej od każdej zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki.

Elżbieta Mucha
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MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Podatków Lokalnych

i Katastru

LK-907/LM/EO/03 Warszawa, 30.06.2003 r.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z 9 maja 2003 r., nr. GIF-P-L-022-35/PB/03, Minister-
stwo Finansów uprzejmie informuje, że nie podziela zawartego w nim stanowiska,
zgodnie z którym przepis art. 105 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr.
126, poz. 1381 ze zm.) znajduje zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy zmiana ze-
zwolenia na prowadzenie apteki spowodowana jest zaistnieniem okoliczności zależ-
nych od woli przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, natomiast, gdy zmiana zezwole-
nia spowodowana jest zaistnieniem okoliczności, na które przedsiębiorca prowadzą-
cy aptekę nie ma wpływu, wówczas nie wnosi on opłaty skarbowej.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy z 9 wrze-
śnia 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr. 86, poz. 960, ze zm.), opłacie tej pod-
legają, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, zezwolenia
(pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego. Oznacza to, że
opłacie skarbowej nie podlegają te zezwolenia, które wydawane są z urzędu.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, jakoby zmiana zezwolenia wymuszona
przez zmianę przepisów dotyczących wydawania zezwoleń określonego rodzaju nie
implikowała obowiązku zapłaty opłaty skarbowej. W przypadku działalności gospo-
darczej, której prowadzenie wymaga zezwolenia, podmiot prowadzący tę działal-
ność musi się stosować do wymogów określonych przepisami prawa. W przeciw-
nym razie spotka się z odmową wydania zezwolenia, bądź w przypadku posiadania
zezwolenia z jego cofnięciem. Wyłącznie od woli zainteresowanego zależy, czy chce
on prowadzić działalność objętą zezwoleniem, czy też nie.

Wyrazem tej woli jest zastosowanie się do wymogów prawa, tak na etapie ubie-
gania się o wydanie zezwolenia, jak i w okresie korzystania z niego.

W związku ze zmianą przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne, której konse-
kwencją jest wprowadzenie aptek jednego typu, w miejsce dotychczasowych dwóch,



Farmacja Krakowska 21

istnieje konieczność spełnienia przez niektóre podmioty posiadające zezwolenia do-
datkowych warunków, co potwierdzone jest przez zmianę dotychczasowego zezwo-
lenia. Podmioty te mają w praktyce dwie możliwości:
1) zastosować się do nowych regulacji, a po spełnieniu prawem określonych warun-

ków wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia,
2) nie wyrazić chęci dostosowania się do nowych wymagań, w związku z czym po-

siadane przez nie zezwolenia, w zależności od przewidzianych w przepisach roz-
wiązań, wygasną lub zostaną cofnięte.
Fakt, iż w przepisach Prawa farmaceutycznego zawarto odrębną stawkę opłaty

skarbowej niż wynikałaby z przepisów ogólnych nie może powodować nieprzestrze-
gania norm generalnych ustawy o opłacie skarbowej. Mając na względzie przepisy tej
ustawy nie można zgodzić się ze stanowiskiem, iż wymuszanie określonych działań
przepisami innej ustawy implikuje zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty skarbo-
wej, gdyż w każdym przypadku konieczność uzyskania zezwolenia wynika z przepi-
sów ustawy jako wyjątku od zasad swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, iż zasada powszechności opodatkowania nakazuje ściśle in-
terpretować przepisy, szczególnie w zakresie ulg i zwolnień stanowiących odstęp-
stwo od tej zasady. Stąd, gdyby wolą ustawodawcy było zwolnienie od opłaty skar-
bowej opisanej zmiany zezwolenia lub uznanie jej za dokonywaną z urzędu powin-
no to wprost wynikać z przepisów ustawy.

W konsekwencji należy uznać, że zastosowanie się do nowych wymogów powo-
dujące zmianę zezwolenia implikować będzie obowiązek zapłaty opłaty skarbowej,
według stawki określonej w art. 105 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo far-
maceutyczne.

Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Departament Podatków Lokalnych i Katastru
Justyna Przekopiak
zastępca dyrektora

Ostrożnie z krzyżem
Przypominamy, że umieszczanie znaku PCK (czerwony krzyż na białym tle) w ap-
tekach, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, jest niezgodne z obowiązującym pra-
wem. Znak ten podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o Polskim Czerwonym
Krzyżu (Dz. U. z 21 listopada 1964 r., art. 12. i 13.).
Można go jedynie umieścić w punktach udzielających bezpłatnej pomocy medycznej.
Za bezprawne wykorzystanie tego znaku grozi kara do 2,5 tys. złotych.
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WYKAZ OBOWIÑZUJÑCYCH
AKTÓW PRAWNYCH

Obejmuje okres od 17 lutego 2004 r. do 31 maja 2004 r.
1. Dz. U. nr 23 z 19.02.2004 r.

– poz. 206 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości od-
płatności za leki uzupełniające

– poz. 207 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych
ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością

– poz. 208 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie wykazu niektórych chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycz-
nych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ry-
czałtową lub za częściową odpłatnością

– poz. 209 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty
lecznicze i wyroby medyczne

2. Dz. U. nr 43 z 16.03.2004 r.
– poz. 409 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie

w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceu-
tyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości
leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu oblicza-
nia kosztu sporządzania leku recepturowego

3. Dz. U. nr 49 z 26.03.2004 r.
– poz. 476 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w spra-

wie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne,
wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku re-
cepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania
kosztu sporządzania leku recepturowego

4. Dz. U. nr 53 z 2.04.2004 r.
– poz. 533 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne
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5. Dz. U. nr 80 z 26.04.2004 r.
– poz. 740 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do uzna-

wania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodów regulowanych

6. Dz. U. nr 92 z 30.04.2004 r.
– poz. 882 ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie

lekarza oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutycz-
ne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

7. Dz. U. nr 93 z 30.04.2004 r.
– poz. 892 ustawa o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-

wym Funduszu Zdrowia oraz zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania
zawodów regulowanych oraz zmianie niektórych ustaw

8. Dz. U. nr 104 z 1.05.2004 r.
– poz. 1103 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie

w sprawie recept lekarskich
– poz. 1109 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie

w sprawie sposobu przedstawiania przez apteki Narodowemu Funduszowi
Zdrowia zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji
oraz zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji

– poz. 1110 rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych
przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do
spraw zdrowia

9. M.P. nr 21 z 19.05.2004 r.
– poz. 378 obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świa-

dectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania
w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw
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LISTA OSÓB
które zdały egzamin i otrzymały dyplom specjalizacyjny w zakresie farmacji

aptecznej pierwszego stopnia w sesji wiosennej 2004 r.

1. mgr farm. Anna Chorągwicka-Trepa
2. mgr farm. Marta Deka
3. mgr farm. Bożenna Gniewosz
4. mgr farm. Agnieszka Góra
5. mgr farm. Agnieszka Grzegorzewicz
6. mgr farm. Katarzyna Kaleta
7. mgr farm. Marta Kędzierska
8. mgr farm. Jolanta Król-Nowak
9. mgr farm. Barbara Kupska-Balec

10. mgr farm. Elżbieta Marszałek-Milota
11. mgr farm. Joanna Masior
12. mgr farm. Anna Nowak
13. mgr farm. Sławomir Ostrykiewicz
14. mgr farm. Renata Podgórska-Janik
15. mgr farm. Danuta Sikora
16. mgr farm. Anna Słodka
17. mgr farm. Adrianna Wirkijowska
18. mgr farm. Joanna Wojnarowicz

Serdecznie gratulujemy!
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ZAS¸U˚ENI DLA APTEKARSTWA
Miło nam poinformować, że 11 maja br. w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej

odbyło się uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej, podczas którego
mgr farm. Stanisławie Krystynowicz, mgr farm. Apolonii Ziai i mgr. farm. Bolesła-
wowi Cetnarowskiemu wręczono Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego „Ad
Gloriam Farmacie”.

Odznaczenia te zostały nadane na wniosek Okręgowej Rady Aptekarskiej III ka-
dencji, za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju polskiego aptekarstwa. Medale wrę-
czył mgr farm. Andrzej Wróbel – prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy im za ich pracę i życzymy
dalszych sukcesów w pracy i w życiu osobistym.

Od lewej stoją: mgr farm. Apolonia Ziaja, mgr farm. Andrzej Wróbel, mgr farm. Bole-
sław Cetnarowski, mgr farm. Stanisława Krystynowicz i mgr farm. Piotr Jóźwiakowski
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Apolonia Ziaja – ukończyła studia farmaceutyczne w 1962 r. w AM w Krakowie,
jest specjalistą I stopnia z zakresu farmacji aptecznej. W okresie transformacji włą-
czyła się aktywnie w organizowanie samorządu aptekarskiego. W I kadencji pełniła
funkcję wiceprezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. Uczestniczyła
w rozmowach z wojewodą przy podpisywaniu pierwszej umowy refundacyjnej
i umów faktoringowych pomiędzy aptekami a bankami.

W II kadencji była członkiem ORA. Brała czynny udział w pracach komisji eko-
nomicznej i sekcji aptek otwartych przy ORA. Niejednokrotnie brała udział z ramie-
nia Izby w rozmowach z Nadzorem Farmaceutycznym.

Wychowała wiele pokoleń młodych aptekarzy, w tym swoje dwie córki – farma-
ceutki z pierwszym stopniem specjalizacji. Nadal czynna zawodowo, chętnie służy
swoją wiedzą i doświadczeniem środowisku aptekarskiemu.

Bolesław Cetnarowski – ukończył studia farmaceutyczne w 1962 r. w AM we Wro-
cławiu. Pracę zawodową rozpoczął w lutym 1962 r. w Opolu i poprzez Kraków kon-
tynuuje ja nadal w Nowym Sączu. Od I kadencji aktywnie działający członek Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. Aktywnie i energicznie brał udział w tworze-
niu samorządu, jego konsolidacji i integracji. Od 1995 do 2003 r. pełnił funkcję prze-
wodniczącego Sądu Aptekarskiego. Obecnie w IV kadencji członek ORA.

Wychował córkę farmaceutkę i wiele pokoleń młodych aptekarzy. Jest wzorem
pracowitości i rzetelności zawodowej, a także życzliwości i serdeczności wobec
wszystkich, którzy zwracają się do niego w sprawach zarówno zawodowych, jak
i osobistych. Chętnie służy radą i pomocą, przekazując swą wiedzę i doświadczenie.

Stanisława Krystynowicz – ukończyła studia farmaceutyczne w 1968 r. w AM
w Krakowie. Jest specjalistą II stopnia w zakresie farmacji aptecznej. Od chwili po-
wstania Izby jest jej czynnym członkiem. W I kadencji przez kilka miesięcy pełniła
funkcję prezesa ORA, a po rezygnacji z tego stanowiska, poprzez III kadencję była
członkiem ORA, a także pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Aptek Szpitalnych.

Organizowała szereg spotkań dla magistrów farmacji i kierowników zatrudnio-
nych w aptekach szpitalnych, m.in. Ogólnopolską Konferencję Aptek Szpitalnych,
pt. „Żywienie pozajelitowe” i szkolenia na temat przetargów i zamówień publicz-
nych. Zawsze starała się, by prowadzona przez nią apteka szpitalna miała wysoką
pozycję i prestiż. Było to możliwe dzięki dużej wiedzy fachowej i konsekwentnej po-
stawie w obronie zawodu.

Nadal czynna zawodowo, chętnie służy swoją wiedzą i doświadczeniem. Wycho-
wała wiele pokoleń młodych aptekarzy, prowadząc w aptece praktyki studenckie,
roczne staże podyplomowe oraz szkolenia przygotowujące do specjalizacji.

Mgr Krystynowicz od lat zaangażowana jest w prace PTFarm, Sekcji Aptek Szpi-
talnych. Została odznaczona Medalem im. Ignacego Łukasiewicza „De Pharmacia
Bene Meritis”.
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ROÂLINY LECZNICZE 
W „PANU TADEUSZU”

Opracowanie dr. Krzysztofa
Kmiecia pt. Rośliny lecznicze
w „Panu Tadeuszu” (Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2002) pozwala spojrzeć
na Mickiewiczowski poemat z in-
nej strony, poprzez analizę bogac-
twa roślin, które są wplecione
w historię litewskiego Soplicowa.

Nie tylko osoby profesjonalnie
związane ze środkami leczniczymi
znajdą tu ciekawostki dla siebie.
Atutem tej pozycji może być uła-
twianie pociechom przebrnięcia
przez jeden z trudniejszych etapów
programu szkolnego. Szczególnie tym z nich, których kierunek zainteresowań nie wią-
że się bezpośrednio z literaturą i historią, ale raczej z naukami ścisłymi i przyrodni-
czymi. Poznanie obowiązkowej lektury może być prostsze i przyjemniejsze poprzez
uświadomienie sobie, że obok informacji na temat tradycji, obyczajów i historii naro-
du, można poszerzyć wiedzę o znajomość roślin i ich praktycznego wykorzystania.

Opracowanie Krzysztofa Kmiecia służy temu bardzo dobrze – podając hasła we-
dług brzmienia w oryginale w porządku alfabetycznym, gwarantuje szybkie odszu-
kanie komentarza dotyczącego poszczególnych roślin. Tam z kolei zawarta jest in-
formacja botaniczna, zwrócona uwaga na użyteczność, a zastosowanie podane jest
częstokroć w oparciu o przedstawienie charakterystycznych związków chemicz-
nych obecnych w surowcu.

Osobiście polecam tę pozycję wszystkim studiującym nauki biologiczno–che-
miczne i pokrewne, jak botanika, ogrodnictwo, farmacja i ich historie. Może być
ona inspiracją do powstania kolejnych prac oscylujących wokół literatury.

dr Ewa Capecka
Akademia Rolnicza w Krakowie
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PODZI¢KOWANIA PACJENTA

GŁÓWNY
INSPEKTOR

FARMACEUTYCZNY
Dorota Duliban

GIF-N/41//A/13/2004 Warszawa, 31.03.2004 r.

Pan 
Piotr Jóźwiakowski
Krakowska Okręgowa Izba Aptekarska
30-382 Kraków
ul. Kobierzyńska 98/68

Z wielką przyjemnością przekazuję kserokopię pisma Pani Stefanii Miedzińskiej,
skierowanego  do Ministra Zdrowia, zawierającego wyrazy uznania dla pracy
personelu Apteki przy ul. Miechowity w Krakowie, do wiadomości i ewentualnego
wykorzystania.

Z poważaniem

Główny Inspektor Farmaceutyczny
Dorota Duliban



Panie Ministrze

Jak czytamy w mediach, większość Polaków skarży się na służbę zdrowia. Czy-
niłabym na pewno tak samo, gdyby nie fakt, że od dawna nie chodzę do lekarzy
(ewentualnie po receptę). Korzystam z pomocy i porady fenomenalnego personelu
apteki w Krakowie przy ul. Miechowity.

Szczególnie pracujący w tej aptece farmaceuta (bez podtekstów – mam 70 lat)
może z powodzeniem zastąpić niejednego profesora medycyny – psychologa.

Personel tej apteki jest wspaniały, życzliwy, troskliwy. Gdyby było więcej takich
aptek, z takim personelem, na pewno kolejki do lekarzy byłyby znacznie mniejsze.

Korzystamy z tej apteki od czasu jej powstania. Potrafią poradzić, pocieszyć, po-
móc – zasługują na miano Krajowej Apteki Roku, a gdyby był przyznawany Nobel
za życzliwość, na pewno zasługiwałby na niego zatrudniony tam Pan farmaceuta
(nie znam jego nazwiska).

Życzę Krakowskiej Izbie Aptekarskiej, aby takich aptek miała jak najwięcej,
a PanMinister aby to docenił.

Z poważaniem
Stefania Miedzińska

Naszym koleżankom i kolegom gratulujemy.
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