
   

NUMER 3 PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2016   KWARTALNIK 

Witam po raz trzeci 

Witam Państwa serdecznie już w 
trzecim numerze biuletynu Opolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej. Chciałbym 
niniejszym złożyć wszystkim spóźnione 
życzenia świąteczno-noworoczne. Niestety 
ze względu na tryb wydawania biuletynu i 
informacje, jakie chcieliśmy w nim 
zamieścić, nie udało się wydać biuletynu 
odpowiedni szybko, aby dotarł on do aptek 
przed świętami. 

W dzisiejszym numerze znajdziecie 
Państwo krótki felieton prezesa OOIA 
Marka Tomkowa,  opracowanie zmian 
obowiązujących w farmacji aptecznej od 
dnia 1-go stycznia 2017r przygotowane 
przez mgr farm. Marka Matysika, 
sprawozdanie z działania OORA za rok 
2016 w brzmieniu przedstawionym na 
zjeździe przez prezesa Opolskiej 
Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz 
sprawozdanie z XXV sprawozdawczego 
zjazdu OOIA w Opolu,  który miał miejsce 
10 XII 2016 roku. Zjazd ten sam w sobie 
był raczej wydarzeniem (po za nielicznymi 
momentami) bezbarwnym i miał przebieg 
czysto roboczy. Delegaci przybyli na zjazd 
w liczbie zapewniającej quorum, czyli w 
liczbie 52 osób w pełni poparli działania 
obecnych władz i organów OOIA w Opolu 
co znalazło odzwierciedlenie w 
jednomyślnym podejmowaniu uchwał i 
rezolucji zjazdowych (zdecydowana 
większość uchwał została podjęta 

jednogłośnie). Oznacza to, że delegaci 
niezmiernie wysoko ocenili działalność 
wybranych rok temu organów OOIA. 
Spokojny obraz przebiegu zjazdu, jaki 
wynika ze sprawozdania i z 
jednomyślności w trakcie głosowań nie 
oddaje jednakże emocji i napięcia, jakie 
dawało się odczuć w trakcie rozmów 
kuluarowych. Emocje te wiązały się 
głownie z projektem zmian w ustawie 
Prawo farmaceutyczne, które w postaci 
poselskiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy Prawo Farmaceutyczne dosłownie 
na kilka dni przed zjazdem (7 XII 2016r 
druk sejmowy 1126) trafił do sejmu. W 
momencie odbywania się zjazdu nie była 
jeszcze powszechnie znana ani treść tego 
projektu, ani obszerne 35 stronnicowe 
uzasadnienie tegoż. Obecnie zarówno 
treść,  jak i uzasadnienie dostępne są na 
stronach sejmowych. Projekt ten 
wprowadza długo oczekiwane zmiany w 
wydawaniu zezwoleń na nowo otwierane 
apteki. Wprowadza zasadę apteki dla 
aptekarza lub spółki osobowej aptekarzy 
( jednoosobowa działalność gospodarcza 
lub spółka jawna albo partnerska), 
dodatkowo jedna osoba będzie mogła 
posiadać maksymalnie 4 apteki.  

W gminach, w których na jedną aptekę 
przypada powyżej 3000 mieszkańców,  
nowo powstająca apteka będzie mogła 
powstać nie bliżej istniejącej apteki, niż 
500 metrów, natomiast jeżeli liczba 
mieszkańców przypadających na jedną 
aptekę w gminie będzie mniejsza niż 3000,  
to nowo powstała apteka będzie mogła 
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powstać nie bliżej istniejącej apteki, niż 
1000 metrów. Należy tu podkreślić, że 
nowe zasady odnosić się mają do nowo 
powstających aptek. Apteki istniejące na 
chwilę obecną mogą dalej działać do 
czasu,  aż z dowolnych przyczyn dojdzie 
do zmiany własnościowej w takiej aptece 
lub innej zmiany,  wymuszającej wymianę 
zezwolenia na nowe. To nie jedyne zmiany 
jakie najprawdopodobniej czekają nas w 
prawie w 2017 roku. Kolejnymi ważnymi 
zmianami jest zapowiadana od kilku 
miesięcy przez Ministerstwo Zdrowia duża 
n o w e l i z a c j a  u s t a w y  P r a w o 
Farmaceutyczne,  która ma być zgodnie z 
zapowiedziami ministerstwa współgrająca 
z wspomnianym poselskim projektem. 
Kolejnym aktem prawnym jest 
zapowiedziana i będąca na końcowym 
etapie opracowywania ustawa o zawodzie 
farmaceuty. Dopełnieniem obrazu całości 
zmian powinno być zapowiedziane 
również jakiś czas temu nowe 
rozporządzenie o obrocie poza aptecznym 
regulujące sprawy sprzedaży leków i 
dietetycznych środków spożywczych 
zarówno w aptekach,  jak i zwłaszcza poza 
aptekami.  

Jednym słowem rok 2017  będzie 
rokiem daleko idących zmian w farmacji 
aptecznej. Zmiany te niewątpliwie wpłyną 
na pracę magistrów farmacji w aptekach 
otwartych. Zdecydowanie mniej zmiany te 
odczują pracownicy aptek szpitalnych  i 
hurtowni farmaceutycznych.  

Wojciech Olender 

Jedyną stałą rzeczą jest 

zmiana.  

 
Minął rok od wyborów w naszej Izbie. 

Mówiąc szczerze w codziennym biegu 
coraz rzadziej patrzę na kalendarz. Warto 
zatem chociaż na chwilę stanąć w miejscu 
i ocenić te minione dwanaście miesięcy. 

 Choć na zewnątrz niewidoczne, zmian 
w Izbie było sporo. Nowe biuro prawne, 
nowi pracownicy, czy mocne cięcia 

budżetowe dały oczekiwany efekt. 
Ogromne oszczędności i poprawa 
efektywności pracy. Często drobne z 
pozoru a skuteczne, takie jak nowa strona 
internetowa, czy biuletyn. One wszystkie 
mają lepiej służyć farmaceutom. To 
wszystko na tle tych dużych, 
rewolucyjnych pomysłów, które jak 
bumerang powracały w ostatnich 
dwudziestu pięciu latach. Czasem mówi 
się że to był ciężki rok. Na pewno był 
bardzo pracowit y.  Budowanie 
fundamentów do prawa, mającego 
przywrócić normalność. 

Udało się zajść daleko, choć do finału 
jeszcze sporo brakuje. Słowo zmiany rodzi 
niepewność, tym bardziej powinno się 
wymawiać je spokojnie do minimum 
ograniczając emocje. Zwłaszcza kiedy 
zamiast merytorycznie poznać ich istotę, 
ograniczamy się do słuchania płytkiego 
choć głośnego przekazu. Oceniając 
składane przez Parlamentarzystów i Rząd 
propozycje, warto poświęcić czas na ich 
głębszą analizę. Odpowiedzieć sobie co się 
może zmienić ale również co się stanie 
jeżeli te zmiany nie wejdą w życie. Gdzie 
będziemy za rok, dwa jeżeli rynek będzie 
podążał w kierunku w którym zmierza 
obecnie. Postarajmy się widzieć ich 
pozytywny obraz, pierwszy krok do 
poprawy obecnej sytuacji. Każdy z nas ma 
swoją receptę na naprawę aptekarstwa. 
Jedni chcą by tylko farmaceuci prowadzili 
najlepiej jedną aptekę ale bez ograniczeń 
demo i geograficznych. Inni twierdzą, że 
wystarczą kryteria odległościowe i 
problemy zostaną rozwiązane. 

Jeszcze inni sądzą, że wystarczy 
egzekucja obowiązujących przepisów. 

Każdy jest przekonany o swojej jedynej 
racji. Takie dyskusje trwają już ćwierć 
wieku i mogłyby trwać jeszcze dziesiątki 
lat. Tylko, że świat nie czeka. Zmienia się 
nie bacząc, czy tego chcemy czy nie. 
Mamy szansę jakiej nie było 
od lat. Wykorzystajmy ją z pełnym 
zrozumieniem słowa kompromis. Te 
zmiany są jak leki. Mają wskazania i 
przeciwwskazania, mają skutki uboczne. 
Ale bez nich nie da się wyleczyć pacjenta. 
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Sprawozdanie z XXV Zjazdu 

Okręgowego Aptekarzy 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w 

Opolu  

W dniu 10 XII odbył się okręgowy zjazd 
sprawozdawczy OOIA. W zjeździe wzięło 
udział 52 delegatów  spośród 102 delegatów 
(wymagane quorum 52 delegatów). 

Po stwierdzeniu obecności 52 delegatów, 
czyli minimalnej ilości delegatów 
stanowiącej quorum, zjazd przystąpił do 
ukonstytuowania się i powołania organów 
zjazdowych. 

W pierwszej kolejności przystąpiono do 
wyboru przewodniczącego zjazdu, został 
nim wybrany jednogłośnie mgr farm 
Andrzej Prygiel. Po przejęciu prowadzenia 
zjazdu przez przewodniczącego zjazdu 
dokonano wyboru kolejnych funkcji i 
dalszych organów zjazdowych. W wyniku 
przeprowadzonych głosowań podjęto 
jednogłośnie uchwały o powołaniu na 
fu n k c j e  p i er ws z e g o  z a s t ę p c y 
przewodniczącego zjazdu mgr farm Marka 
Matysika, na funkcję pierwszego sekretarza 
mgr farm. Annę Prygiel, drugiego 
sekretarza Elżbietę Stachlińską, komisję 
skrutacyjna w składzie: Aleksandra Burek i 
Irena Sikora, Komisję wniosków i uchwał w 
składzie: Anna Stachlińska i Przemysław 
Wyzga powołano przy 2 głosach 
wstrzymujących się (50 za,  2 wstrzymujące 
się, 0 przeciw). 

W dalszej kolejności zjazd jednogłośnie 
przyjął proponowany regulamin zjazdu jak i 
następujący porządek obrad: 

Porządek obrad XXV Okręgowego 
Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby 
Aptekarskiej w Opolu: 
 Otwarcie Zjazdu 
 Wybór Przewodniczącego i Zastępcy 

Zjazdu 
 Wybór sekretarzy Zjazdu 
 Uchwalenie porządku obrad 
 Wybór komisji zjazdowych  
 Sprawozdania z działalności : 

Sądu Aptekarskiego Opolskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej 

 Rze czni ka  Odp owi ed zi a ln oś ci 
Zawodowej 

 Okręgowej rady Aptekarskiej 
 Komisji rewizyjnej 
 Dyskusja nad sprawozdaniami, 

zatwierdzenie sprawozdań 
 Przedstawienie preliminarza na 2017 rok 
 Zgłoszenie propozycji uchwał Zjazdu oraz 

dyskusja dotycząca uchwał Zjazdu 
 Wystąpienie Komisji Uchwał oraz 

głosowanie nad uchwałami Zjazdu 
 Zakończenie zjazdu. 

W dalszej kolejności zjazd przeszedł do 
wysłuchania sprawozdań z działalności 
Okręgowego Sądu Aptekarskiego OOIA, 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
OOIA, Komisji Rewizyjnej i Okręgowej 
Rady Aptekarskiej.  Po wysłuchaniu w/w 
sprawozdań delegaci postanowili je 
przyjąć jednogłośnie. 

Należy tu nadmienić, że w trakcie 
dyskusji nad sprawozdaniem z działalności 
ORA przedstawianego przez prezesa ORA 
mgr farm Marka Tomkowa doszło do 
dosyć emocjonalnej wymiany poglądów 
na temat  obecnie procedowanego w 
sejmie poselskiego projektu ustawy o 
zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne 
(druk sejmowy 1126). Treść projektu 
ustawy wraz z obszernym uzasadnieniem 
dostępna jest na stronach Sejmu 
Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt ten ma 
wprowadzić nowe zasady wydawania 
zezwoleń na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej. Wprowadza między 
innymi zasadę apteki dla aptekarza, oraz 
kryteria demograficzne i geograficzne przy 
wydawaniu zezwoleń na nowe apteki. 

Jaka choroba taka terapia. Pamiętajmy, że 
w trakcie leczenia można korygować 
dawkę, dodawać lub zmieniać leki, 
uważnie obserwując stan pacjenta. 
Najważniejsze żeby wyzdrowiał. 

Marek Tomków, prezes OORA 
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Różnice poglądów dotyczyły właściwie 
tylko istoty wprowadzenia zasad geografii 
i demografii przy wydawaniu zezwoleń. 
Projektowane zapisy wprowadzają 
minimalną odległość nowopowstającej 
apteki  od apteki już istniejącej 500 
metrów,  jeżeli w gminie przypada na 
jedną aptekę więcej niż 3000 
mieszkańców, lub 1000 metrów, jeżeli w 
gminie przypada mniej niż 3000 
mieszkańców na aptekę.  

W trakcie dalszych obrad okazało się,  
że zdeklarowanych przeciwników 
wspomnianego projektu ustawy  jest wśród 
delegatów tylko 2.   

Po zakończeniu głosowań nad 
sprawozdaniami przewodniczący zjazdu 
ogłosił krótką przerwę. 

Po przerwie zjazd przeszedł do 
kolejnych punktów porządku zjazdu. 

W trakcie dyskusji nad preliminarzem 
na 2017 rok przedyskutowano między 
innymi kwestię zrównania składek 
członków OOIA. W tej kwestii zjazd nie 
podjął żadnych wiążących decyzji. 
Przedstawiony preliminarz  i zasady 
gospodarki finansowej po dyskusji zjazd 
przyjął  jednogłośnie.  

W dalszej kolejności zjazd przeszedł do 
rozpatrzenia i dyskusji nad projektami 
uchwał i rezolucji zjazdowych. W wyniku 
przeprowadzonej dyskusji XXV 
Okręgowy zjazd Aptekarzy Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Opolu postanowił w 
wyniku głosowania przyjąć następujące 
deklaracje: 

1 .  XXV Okr ęgowy Zja z d 
Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej wyraża zdecydowane 
poparcie dla projektu zmian ustawy Prawo 
farmaceutyczne przedstawionego przez 
Sejm RP. Na szczególną aprobatę 
zasługuje fakt wprowadzenia regulacji 
demograficzno-geograficznych, które 
zabezpieczają apteki przed zagrożeniami 
wyn ikającymi z niestabilności 
finansowej. Apteki jako placówki ochrony 
zdrowia zależne są w znacznym stopniu od 
budżetu państwa poprzez refundację, która 
jest swego rodzaju kredytem, a ponadto 

 

Sprawozdanie               
z działalności Opolskiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej  

za okres od dnia 26.11.2015r. 

do dnia 09.12.2016r. 

 Na dzień 1 listopada 2016r. 
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska 
liczyła 565 członków, którzy wykonują 
zawód w 328 aptekach ogólnodostępnych, 
11 aptekach szpitalnych i 28 działach 
farmacji szpitalnej. Po wyliczeniach 
wynika, że średnio w aptece pracuje  1,5 
Farmaceuty. Od ostatniego naszego zjazdu 
na obszarze województwa opolskiego 
wydano 17 zezwoleń w tym (7 w toku) i  
11 zmian zezwoleń (2 w toku) na 
prowadzenie aptek oraz wygaszono 12 
takich zezwoleń (5 w toku),  żadna apteka 
nie zawiesiła swojej  działalności, WIF w 
Opolu cofnął 1 zezwolenie na prowadzenie 
apteki (8 w toku, są odwołania w GIF) . 

Opolska Okręgowa Rada Aptekarska 
wydała 10 stanowisk pozytywnie 

nie prowadzą swobodnej działalności 
gospodarczej sensu stricto ze względu na 
konieczność przestrzegania urzędowych 
marż na bardzo niskim poziomie, co z 
kolei przyczynia się do braku środków dla 
inwestycji i rozwoju zawodowego 
farmaceutów.  

deklaracje przyjęto stosunkiem głosów 
50 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się.   

2 .  XXV Okr ęgowy Zja z d 
Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej popiera oddolną 
inicjatywę aptekarzy dotyczącą nadania 
nazwy skweru w Opolu im. magistra 
farmacji Sylwestra Świtały. 

Deklarację przyjęto jednogłośnie (52 
za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) 

Na tym zjazd zakończono 

Sprawozdanie opracował 

Wojciech Olender 
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opiniujących cofnięcie zezwolenia na 
prowadzenie apteki ogólnodostępnej w 
związku z przekroczeniem 1%,. Ponadto 
Opolska Okręgowa Rada Aptekarska  
kierowała również zapytania  do 
W o j e w ó d z k i e g o  I n s p e k t o r a 
Farmaceutycznego  dot. przekraczane 1 % 
w woj. opolskim. 

W okresie sprawozdawczym OORA w 
Opolu w dalszym ciągu podejmowała 
działania zmierzające do wyeliminowania 
stosowania przez właścicieli aptek 
niedozwolonej reklamy. Każdorazowa 
otrzymana informacja o możliwości 
naruszenia zakazu reklamy była 
przekazywana do Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego celem 
sprawdzenia jej zasadności. 

 W okresie objętym sprawozdaniem 
Rada wydała  25 farmaceutom Prawo 
Wykonywania Zawodu Farmaceuty, 
wobec 50 farmaceutów została wydała 
opinia w sprawie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki.  Zgodnie z uchwałą 
Opolska Okręgowa Rada Aptekarska 
kontynuowała zwyczaj przeprowadzania 
rozmów z osobami mającymi objąć 
funkcje kierownicze. Jest to jedna z 
nielicznych chwil, gdy zarówno kandydat 
na kierownika, jak i członkowie Rady 
mogą bardzo często pierwszy raz 
rozmawiać o problemach związanych z 
prowadzeniem apteki oraz może podzielić 
się swoimi uwagami i wątpliwościami 
dotyczącymi czynności zawodowych 
wobec przedstawicieli Samorządu. 

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska 
dołożyła wszelkich starań, aby w trybie 
pilnym został uruchomiony Centralny 
Rejestr Farmaceutów. Jak już Państwo 
zapewne wiedzą Centralny Rejestr 
Farmaceutów jest już uruchomiony. Jest to 
dla nas wielki sukces.   

Współpraca z Wojewódzkim 
Inspektorem Farmaceutycznym w Opolu 
układała się poprawnie.  Dziękuję panu 
Markowi Brachowi Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Farmaceutycznemu. 

Współpraca Rady z Opolskim 
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia układała się poprawnie. 

 Opolska Okręgowa Rada Aptekarska 
w Opolu na czele z Wiceprezesem 
Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej 
mgr farm. Markiem Matysikiem, nadal 
wspiera swoich członków kierując  
zapytania dotyczące interpretacji 
przepisów prawa, do Naczelnej Izby 
Aptekarskiej oraz Ministerstwa Zdrowia. 
Uzyskanie odpowiedzi przekazujemy 
naszym członkom drogą mailową i 
poprzez stronę internetową Izby. 

Chcę w tym miejscu podziękować 
Koledze Matysikowi za chęć i upór w 
interpretacji przepisów dotyczących 
szeroko pojętej realizacji recept, z efektów 
jego pracy korzystają nie tylko członkowie 
naszej izby. 

W minionej kadencji OORA podjęła 
decyzję o modernizacji strony internetowej 
OOIA, nie tylko ze względu na szatę 
graficzną, ale przede wszystkim na 
oszczędności płynące z jej użytkowania, 
bowiem  zostały zredukowane koszty jej 
administrowania. 

Aby dotrzeć z informacjami 
dotyczącymi naszego samorządu przede 
wszystkim do młodych ludzi, którzy jak 
wiemy są przyszłością naszego samorządu 
zostało również uruchomione konto na FB. 

Opolska Okręgowa Rada Aptekarska w 
Opolu w dalszym ciągu angażuje się w 
organizację lub współorganizację 
obowiązkowych szkoleń aptekarzy. 
Popieramy każdą z możliwych form 
szkoleń ustawicznych, jakie są dostępne 
dla naszych członków.  

W roku 2016 kontynuowaliśmy 
tradycję organizowania Rekolekcji 
Wielkopostnych, a także Opolskiego Dnia 
Aptekarza, które w tym roku były 
połączone z XXV-leciem Reaktywacji 
Samorządu Zawodowego, a także 
współorganizowaliśmy wraz z PTF 
oddział w Opolu Jubileuszowe XXV 
Sympozjum Historii Farmacji pt. 
„Aptekarz jak lekarz. Regionalne 
medykamenty, terapie, zwykli- niezwykli 
ludzie..” - wszystkie spotkania cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród aptekarzy 
naszej Izby. 

W tym miejscu chciałem podkreślić, że 
wszelkie imprezy, spotkania są 
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organizowane bez naruszenia Państwa 
składek członkowskich. Dzięki 
Wiceprezesowi OORA mgr farm. 
Andrzejowi Pryglowi i szeroko pojętej 
dobrej współpracy międzyludzkiej do tej 
pory uzyskiwaliśmy sponsorów, którzy 
wpierali nas przy organizacji spotkań na 
rzecz naszego samorządu. 

Opolska Okręgowa Rada Aptekarska 
p o d j ę ł a  d z i a ł a n i a  m a j ą c e 
usystematyzowanie czynności związanych 
z monitorowaniem i windykacją składek 
członkowskich wprowadzając zasady 
pos t ęp owa n i a  w z wi ą z ku  z 
niezapłaconymi, nieterminowo płaconymi 
lub zapłaconymi w kwocie niższej aniżeli 
ustalone uchwałą Opolskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej  składkami 
członkowskimi. W tym miejscu pragnę 
poinformować, iż ściągalność składek w 
naszej izbie jest na poziomie 102 % , co 
potwierdzi w swoim wystąpieniu Komisja 
Rewizyjna.  

Przy okazji naszego spotkania pozwolę 
sobie przedstawić Radcę Prawnego 
Marcina Kusza, który działa na rzecz Rady 
Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. 
Zmiana dotycząca usług prawniczych była 
podyktowana nowa formą pracy samej 
rady jak również względami finansowymi.  

Ponadto długoletni pracownik biura 
izby złożył wypowiedzenie umowy  o 
pracę,  w związku z tym rada podjęła 
decyzję o zatrudnieniu nowego 
pracownika Pani Manueli Wróblewskiej, 
która została zatrudniona na podstawie 
umowy z Urzędem Pracy, dzięki czemu 
przez okres 1 roku wynagrodzenie nowego 
pracownika  jest refundowane przez urząd. 

Nadal prężnie działa Sekcji Etyczno-
Historycznej „Źródło” na czele z Panią 
mgr farm. Marią Pająk oraz mgr farm. 
Małgorzatą Tomańską. W chwili obecnej  
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska  
reprezentowana przez naszą sekcję 
przygotowuje się do obchodów 800-lecia 
Miasta Opola. Zachęcam wszystkich 
zebranych do wparcia naszych Pań w 
codziennej działalności.  

W dniu 5 grudnia 2016 r. w siedzibie 
Izby Adwokackiej przy w Opolu  Opolska 

Okręgowa Izba Aptekarska podpisała 
Deklarację Opolskiego Porozumienia 
Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego. 

Prócz naszej izby deklaracja została 
podpisana przez następujące samorządy: 
 Opolską Izbę Lekarską  
 Okręgową Izbę Pielęgniarek i 

Położnych w Opolu  
 Opolską Okręgową Izbę Architektów 

RP  
 Opolską Izbę Lekarsko – 

Weterynaryjną 
 Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 

Regionalny Oddział w Opolu  
 Izbę Adwokacką w Opolu  
 Okręgową Izbę Radców Prawnych w 

Opolu 
 Oddział Opolski Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych  
 Opolską Okręgową Izbę Inżynierów 

Budownictwa  
Celem Porozumienia jest w 

szczególności inicjowanie i wyrażanie 
opinii wobec działań organów władzy, 
administracji państwowej i samorządowej 
w sprawach uwarunkowań prawnych 
dotyczących działania samorządów 
zawodowych, wyrażanie opinii oraz 
występowanie w obronie interesów 
grupowych członków porozumienia w 
celu tworzenia właściwych warunków do 
wykonywania ustawowych zadań przez 
członków samorządów, wymiana 
doświadczeń w działalności samorządów 
zawodowych, w tym wspieranie działań w 
zakresie podnoszenia kwalifikacji 
członków samorządów, integracja 
środowisk zawodowych 

Jest to kolejny krok do umocnienia 
działań naszego samorządu, także w 
naszym lokalnym środowisku. 

Kończąc, w związku z upływającym 
pierwszym rokiem pełnienia przeze mnie 
funkcji Prezesa OORA w Opolu pragnę 
Państwa zapewnić, iż mimo wielu 
trudności i rozczarowań praca na rzecz 
samorządu przyniosła mi dużo satysfakcji. 

 

Za Okręgową Radę Aptekarską  

Marek Tomków 
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Zmiany od 1 stycznia 2017 

roku 

1) Z dniem 31 grudnia 2016 wygasają 
umowy 98... 

W związku z tym od 1 stycznia 2017 
roku nie sprawozdajemy umów 98... 

tylko numer PWZ lekarza (umowy nie-

ważne-komunikat MZ z 31.12.2015r) 

 

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/

komunikat-w-sprawie-realizacji-recept-

po-wejsciu-w-zycie-zmian-zawartych-w-

nowelizacji-ustawy-o-systemie-

informacji-w-ochronie-zdrowia/ 

2) Recepty nadal nie muszą mieć 
numeru lekarza i kodu pocztowego bo 

nie pojawiły się jeszcze przepisy 
wykonawcze (komunikat MZ z 

31.12.2015r) 
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/
komunikat-w-sprawie-realizacji-recept-

po-wejsciu-w-zycie-zmian-zawartych-w-

nowelizacji-ustawy-o-systemie-

informacji-w-ochronie-zdrowia/ 

3) Do 30 czerwca 2017 roku nie podlega 
karze niewysłanie raportu do ZSMOPL 

(Zintegrowany System Monitoringu 
Obrotu Produktami Leczniczymi). 

Przepisy wchodzą 1 stycznia 2017 roku i 

dotyczą wszystkich podmiotów prowa-

dzących obrót produktami leczniczymi 

(apteki, apteki szpitalne, punkty aptecz-

ne, działy farmacji, hurtownie itd.) 

Na stronie MZ pojawił się komunikat w 

tej sprawie 

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/
komunikat-w-sprawie-zintegrowanego-

systemu-monitorowania-obrotu-

produktami-leczniczymi-zsmopl/ 

4) od 1 stycznia będzie obowiązywać 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

wykazu substancji o działaniu 
psychoaktywnym oraz maksymalnego 
poziomu ich zawartości w produkcie 

leczniczym, stanowiącego ograniczenie 
w wydawaniu produktów leczniczych w 
ramach jednorazowej sprzedaży D.U. 

2016.2189 
 

max ilość substancji w jednym opako-

waniu OTC 

1. pseudoefedryna    720mg 

2. kodeina           240mg 
3. dekstrometorfan   360mg 

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/leki-na

-przeziebienie-nadal-beda-dostepne-bez-

recepty/ 

 

PRAWDOPODOBNIE DUŻE OPAKO-

WANIA ZAKUPIONE DO 31 GRUD-

NIA BR BĘDĄ MOGŁY BYĆ SPRZE-

DAWANE - DO WYCZERPANIA - 

NA DOTYCHCZASOWYCH ZASA-

DACH 



8  

5) Od 1 stycznia 2017 r. ryczałt za lek 
recepturowy będzie wynosił 10zł. 

Zmiana ta jest spowodowana wzrostem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
podstawie, którego wylicza się wysokość 
ryczałtu (0,5%) 

Podstawa prawna: 
1.Ustawa o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o refundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego oraz wyrobów medycznych 

 DU 2016.0.1536 RCL   
http://dziennikustaw.gov.pl/

DU/2016/1536/1 
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20160001536 

art. 6 ust. 7 
Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w 
ust. 5, wynosi 0,50% wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego 
w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów 
wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), z zaokrągle-
niem do pierwszego miejsca po przecinku. 

 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 9 września 2016 r. w sprawie wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę w 2017 r. 

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala 
się minimalne wynagrodzenie za pracę w 
wysokości 2000 zł. 
 
RCL http://dziennikustaw.gov.pl 
DU/2016/1456/1 
 
ISAP http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20160001456 
 

mgr farm. Marek Matysik  

Z ostatniej chwili 

Tuz przed przekazaniem do druku ni-
niejszego numeru biuletynu na stronach 
Rządowego centrum legislacji ukazał się 
projekt rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie kryteriów klasy-
fikacji produktów leczniczych, które mogą 
być dopuszczone do obrotu w placówkach 
obrotu poza aptecznego oraz punktach 
aptecznych.  

http://legislacja.rcl.gov.pl/
docs//516/12293705/12403367/12403368/
dokument266058.pdf 

Zmiany proponowane w tym projekcie 
odnoszą się do produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu w sklepach 
ogólnodostępnych oraz sklepach specjali-
stycznego zaopatrzenia medycznego.  

Po pobieżnym zapoznaniu się z tym 
projektem należy stwierdzić, że w znacz-
nym stopniu ogranicza on ilość substancji 
czynnych i ich ściśle określonych kombi-
nacji, jakie będą mogły znaleźć się w skle-
pach ogólnodostępnych. W obecnie obo-
wiązującym rozporządzeniu załącznik z 
tymi substancjami liczy ok. 50 pozycji. W 
proponowanym projekcie liczba substancji 
jak i ściśle określonych kombinacji sub-
stancji zamyka się w 17 pozycjach. 

Projekt wprowadza również istotne 
ograniczenia zarówno w dawkach jednost-
kowych przypadających na tabletkę, jak i 
maksymalną zawartość substancji czynnej 
w opakowaniu. 

Dla przykładu z popularnych środków 
przeciwbólowych będą mogły być dostęp-
ne np. ibuprofen w dawce 200 mg w mak-
symalnie 6-cio tabletkowym opakowaniu, 
kwas acetylosalicylowy i paracetamol w 
dawkach 300 mg i również w maksymal-
nie 6-cio tabletkowych opakowaniach. 
loperamid w 2 tabletkowych i omeprazol 
w dawce 10 mg i maksymalnie 4 tabletko-
wym opakowaniu.  

Projekt ten powoduje że znacznie zosta-
nie ograniczona zarówno ilość dostępnych 
leków w sklepach ogólnodostępnych jak i 
ograniczeniu ulęgną wielkości dostępnych 
opakowań. 


