
VII KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY 

 
SPRAWOZDANIE 

 

          W dniach od 29 do 31 stycznia 2016 roku w Jachrance pod Warszawą odbył się VII 

Krajowy Zjazd Aptekarzy (VII KZA), który zgodnie z art. 35. Ustawy z dnia 19 kwietnia 

1991 r. o izbach aptekarskich jest najwyższą władzą samorządu aptekarskiego. W Zjeździe 

wzięło udział 337 delegatów, reprezentujących okręgowe izby aptekarskie.  

 

I dzień Zjazdu 

 

          Do sali obrad VII KZA wprowadzono Sztandar Naczelnej Izby Aptekarskiej,a 

uczestnicy obrad odśpiewali hymn państwowy. Ustępujący Prezes Naczelnej Rady 

Aptekarskiej dr n. farm. Grzegorz Kucharewicz – piastujący tę funkcję w latach 2008 – 2016 

– dokonał otwarcia Zjazdu. Przywitał serdecznie wszystkich gości i delegatów okręgowych 

izb aptekarskich. Podziękował uczestnikom za dotychczasową współpracę i złożył im 

życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Podkreślił także rangę 

aktualnych obrad dla przyszłości samorządu aptekarskiego. 

W następnej kolejności Wiceprezes NRA dr n. farm. Marek Jędrzejczak omówił rys 

historyczny 25-lecia działalności samorządu aptekarskiego. 

Następnie rozpoczęły się wystąpienia zaproszonych gości: 

a) Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł zapowiedział kompleksową reformę polskiego 

aptekarstwa. Omówił propozycję zmian w Prawie farmaceutycznym, ustawie 

refundacyjnej oraz zwrócił uwagę na potrzebę opracowania ustawy o zawodzie 

farmaceuty.Wyraził poparcie ministerstwa dla postulatu „apteki dla aptekarza”.  

Jego wystąpienie wzbudziło wielkie zainteresowanie delegatów Zjazdu, którzy brawami 

poparli główne założenia wystąpienia ministra Radziwiłła; 

b) poseł Tomasz Latos odczytał list Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego skierowany do 

uczestników VII KZA; 

c) Elżbieta Paucz – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych; 

d) Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; 

e) Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej; 

f) Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych; 

g) Ewa Jankowska – Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty 

(PASMI) 

h) głos zabrali także: przedstawiciel redakcji Czasopisma Aptekarskiego, Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego oraz członek Stowarzyszenia Aptekarzy Tradycyjnych; 

 

Wszystkie wyżej wymienione wystąpienia zawierały podziękowania za dotychczasową 

współpracę z Naczelną Izbą Aptekarską oraz życzenia owocnych obrad na VII KZA. 

          Kolejno uhonorowano zasłużonych farmaceutów odznaczeniami samorządu 

aptekarskiego oraz wręczono odznaczenia Ministra Zdrowia. Na tym zakończyła się część 

reprezentacyjna Zjazdu. 

 

 

          Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do wyborów organów Zjazdu. 

Przewodniczącą VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy została mgr farm. Bożena Śliwa (OIA 

Kielce). Zastępcami Przewodniczącej KZA zostali dr n. farm. Piotr Migas (OIA Gdańsk) i 

mgr farm. Adam Walenty Wąsiewicz (OIA Bydgoszcz).  



Funkcję Sekretarzy Zjazdu powierzono mgr farm. Elżbiecie Rząsa-Duran (OIA Kraków), mgr 

farm. Konradowi Okurowskiemu (OIA Olsztyn) i mgr farm. Marcinowi Skrabalakowi (OIA 

Gdańsk). 

Następnie uchwalono Regulamin Zjazdu, przyjęto porządek obrad Zjazdu oraz dokonano 

wyboru członków Komisji zjazdowych. 

 

Komisja Mandatowa: 

1) mgr farm. Magdalena Andrzejowska (OIA Łódź) 

2) mgr farm. Anna Kalicka (OIA Gdańsk) 

3) mgr farm. Anna Rowińska (OIA Kraków) 

 

Komisja Skrutacyjna: 

1) mgr farm. Iwona Dwernicka (OIA Poznań) 

2) mgr farm. Maria Janik (OIA Kraków) 

3) mgr farm. Marianna Stefańczyk (OIA Łódź) 

4) mgr farm. Ewa Tobolska-Klimek (OIA Gdańsk) 

5) mgr farm. Piotr Tyrcha (OIA Warszawa) 

 

Komisja Wyborcza: 

1) mgr farm. Ryszard Kamiński (OIA Bydgoszcz) 

2) mgr farm. Maria Owczarek-Neumann (OIA Kalisz) 

3) dr n. farm. Jerzy Żabiński (OIA Warszawa)  

 

Komisja Regulaminowa: 

1) mgr farm. Justyna Dymek (OIA Kraków) 

2) mgr farm. Justyna Kiedrowska (OIA Katowice) 

3) mgr farm. Michał Pietrzykowski (OIA Gdańsk) 

 

Komisja Wniosków i Uchwał: 

1) mgr farm. Dorota Bartosik (OIA Poznań) 

2) mgr farm. Piotr Kapica (OIA Olsztyn) 

3) mgr farm. Gabriela Kociałkowska (OIA Gdańsk) 

4) dr n. farm. Stefan Piechocki (OIA Poznań) 

5) mgr farm. Janina Przedpełska-Szerlowska (OIA Częstochowa) 

6) mgr farm. Zofia Rogowska-Tylman (OIA Łódź) 

7) mgr farm. Andrzej Wróbel (OIA Bydgoszcz) 

 

W kolejnej części Zjazdu przedstawiono sprawozdania z działalności organów Naczelnej Izby 

Aptekarskiej: 

a) ustępujący Prezes NRA dr n. farm. Grzegorz Kucharewicz przedstawił sprawozdanie z 

pracy NRA za okres VI kadencji; 

b) mgr farm. Beata Owczarska (OIA Poznań) omówiła pracę Naczelnego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej za okres VI kadencji; 

c) mgr farm. Kazimierz Jura (OIA Kraków) przedstawił sprawozdanie z pracy 

Naczelnego Sądu Aptekarskiego za okres VI kadencji; 

d) mgr farm. Andrzej Wróbel (OIA Bydgoszcz) przedstawił sprawozdanie z pracy 

Naczelnej Komisji Rewizyjnej na okres VI kadencji; 

Wszystkie sprawozdania zostały wysłuchane przez delegatów VII KZA. Nie podjęto jednak 

dyskusji nad żadnym z nich. Po każdym wystąpieniu przyjmowano uchwały w sprawie 

zatwierdzenia poszczególnych sprawozdań organów NIA. 



          Ostatnim elementem piątkowego posiedzenia było głosowanie nad wnioskiem 

Naczelnej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującej Naczelnej Radzie 

Aptekarskiej. Wniosek ten został przyjęty. Na tym obrady pierwszego dnia zakończono. 

 

II dzień Zjazdu 

 

Drugi dzień Zjazdu dotyczył wyboru władz naszego samorządu. O godzinie 9:00 wznowiono 

obrady, a wśród delegatów dało się odczuć napięcie. W pierwszej kolejności podjęto uchwały 

dotyczące przeprowadzenia elektronicznego głosowania nad wyborem prezesa NRA i 

zwiększenia liczby zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej do 

trzech osób.  

Następnie zostały zgłoszone dwie kandydatury osób na prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, 

po wcześniejszym wyrażeniu ich zgody na objęcie tego stanowiska:  

- dr n. farm. Marka Jędrzejczaka - wiceprezesa NRA VI kadencji; 

- mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej (wiceprezes Okręgowej Rady 

Aptekarskiej w Łodzi); 

Kandydaci mieli możliwość zaprezentowania swoich poglądów i programów wyborczych w 

dziesięciominutowych wystąpieniach. Oba wystąpienia były merytoryczne i odznaczały się 

emocjonalnym podejściem do spraw zawodu. Kandydaci przedstawiali swoje życiorysy, plan 

działania dla przyszłej NRA oraz propozycje zmian w przepisach, dotyczących farmacji i 

rynku aptek w Polsce.  

Po krótkich prezentacjach rozpoczęła się debata. Każdy z delegatów miał prawo zadać 

pytanie kandydatowi. Debata trwała prawie 3 godziny i była wyczerpująca, szczególnie dla 

kandydatów. Wystąpienia niektórych pytających były bardzo emocjonalne, zawierały także 

różne zarzuty pod adresem pretendentów do stanowiska prezesa NRA. Należy jednak 

podkreślić, że przeprowadzona dyskusja pozwoliła poznać sylwetki kandydatów i ich 

poglądy.  

Od kilku tygodni przed Zjazdem trwała swego rodzaju kampania wyborcza on-line. W 

licznych publikacjach prasowych mogliśmy zapoznać się ze stanowiskami kandydatów na 

dany temat. Jednak dopiero wystąpienia „na żywo” pozwoliły na poznanie cech charakteru 

kandydatów. Wydaje się, że stres miał kluczowy wpływ na postawy i wypowiedzi 

kandydatów w czasie prezentacji. 

          Bez zbędnej zwłoki po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca VII KZA zarządziła 

głosowanie nad wyborem Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. W wyniku głosowania 

poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów: 

- mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – 202 głosy 

- dr n. farm. Marek Jędrzejczak – 115 głosów 

Wobec powyższego na Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej VII kadencji została wybrana 

Pani mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Decyzja VII KZA została przyjęta długą 

owacją na stojąco. Delegaci wręczyli Pani Prezes kwiaty, złożyli gratulacje oraz życzenia 

pomyślności i sukcesów w pełnieniu nowej funkcji dla dobra samorządu aptekarskiego. 

 

 

Po przerwie przystąpiono do dalszej części wyborów. Zgodnie z regulaminem Zjazdu 

zgłaszano kandydatury do pełnienia pozostałych funkcji w organach NIA spośród delegatów 

VII KZA. W wyniku kolejnych głosowań dokonano następujących wyborów: 

 

- Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został mgr farm. Kazimierz Jura 

(OIA Kraków); 

 



 

 

- w skład Naczelnej Rady Aptekarskiej wybrani zostali: 

1) mgr farm. Marcin Bochniarz (OIA Rzeszów) 

2) mgr farm. Piotr Chwiałkowski (OIA Bydgoszcz) 

3) mgr farm. Jakub Dorociak (OIA Warszawa) 

4) mgr farm. Katarzyna Kandziora-Kuna (OIA Katowice) 

5) dr n. farm. Mikołaj Konstanty (OIA Katowice) 

6) mgr farm. Izabela Kromkowska (OIA Łódź) 

7) mgr farm. Katarzyna Kulińska (OIA Bydgoszcz) 

8) mgr farm. Małgorzata Lelito (OIA Kraków) 

9) mgr farm. Janina Mańko (OIA Gdańsk) 

10) mgr farm. Paweł Martyniuk (OIA Olsztyn) 

11) dr n. farm. Piotr Migas (OIA Gdańsk) 

12) mgr farm. Michał Pietrzykowski (OIA Gdańsk) 

13) mgr farm. Mariusz Politowicz (OIA Kalisz) 

14) mgr farm. Andrzej Prygiel (OIA Opole) 

15) mgr farm. Marcin Repelewicz (OIA Wrocław) 

16) mgr farm. Zofia Rogowska-Tylman (OIA Łódź) 

17) mgr farm. Sebastian Sobski (OIA Warszawa) 

18) mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka (OIA Warszawa) 

19) mgr farm. Wojciech Szkopański (OIA Warszawa) 

20) mgr farm. Bożena Śliwa (OIA Kielce) 

21) mgr farm. Joanna Urbańska (OIA Szczecin) 

22) mgr farm. Łukasz Waligórski (OIA Poznań) 

23) mgr farm. Marian Witkowski (OIA Warszawa) 

24) mgr farm. Piotr Zając (OIA Kraków) 

 

Oprócz wyżej wymienionych osób w skład NRA, zgodnie z art. 38. ust.1. Ustawy o izbach 

aptekarskich, weszli także Prezesi ORA: 

1) mgr farm. Tomasz Barszcz (OIA Lublin) 

2) mgr farm. Magdalena Baścik (OIA Bielsko-Biała) 

3) mgr farm. Hanna Borowiak (OIA Szczecin) 

4) dr n. farm. Piotr Brukiewicz (OIA Katowice) 

5) mgr farm. Michał Byliniak (OIA Warszawa) 

6) dr n. med. Paweł Chrzan (OIA Gdańsk) 

7) mgr farm. Robert Gocał (OIA Kielce) 

8) mgr farm. Alina Górecka (OIA Poznań) 

9) mgr farm. Roman Grzechnik (OIA Olsztyn) 

10) mgr farm. Barbara Jękot (OIA Kraków) 

11) mgr farm. Ryszard Kiedrowski (OIA Zielona Góra) 

12) mgr farm. Justyna Korzelska (OIA Koszalin) 

13) mgr farm. Paweł Łukasiński (OIA Wrocław) 

14) mgr farm. Jarosław Mateuszuk (OIA Białystok) 

15) mgr farm. Przemysław Orlikowski (OIA Częstochowa) 

16) mgr farm. Małgorzata Pietrzak (OIA Bydgoszcz) 

17) dr n. farm. Lucyna Samborska (OIA Rzeszów) 

18) mgr farm. Paweł Stelmach (OIA Łódź) 

19) mgr farm. Marek Tomków (OIA Opole) 

20) mgr farm. Jarosław Tuzikiewicz (OIA Kalisz) 



- Zastępcami Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostali: 

1) mgr farm. Ryszard Jasiński (OIA Katowice) 

2) mgr farm. Beata Owczarska (OIA Poznań) 

3) dr n. farm. Stefan Piechocki (OIA Poznań) 

 

- Członkami Naczelnego Sądu Aptekarskiego zostali: 

1) mgr farm. Alina Barańska (OIA Katowice) 

2) dr n. farm. Piotr Belniak (OIA Lublin) 

3) mgr farm. Ryszard Kamiński (OIA Bydgoszcz) 

4) mgr farm. Piotr Kapica (OIA Olsztyn) 

5) mgr farm. Magdalena Kudrzycka (OIA Kraków) 

6) dr n. farm. Bożena Kwaśniak (OIA Katowice) 

7) mgr farm. Magdalena Majewska (OIA Warszawa) 

8) mgr farm. Anna Matan (OIA Warszawa) 

9) mgr farm. Piotr Molin (OIA Bielsko-Biała) 

10) mgr farm. Ewa Ochota (OIA Katowice) 

11) mgr farm. Anna Pławska (OIA Warszawa) 

12) mgr farm. Edward Stencel (OIA Szczecin) 

13) mgr farm. Wojciech Stępień (OIA Kraków) 

14) mgr farm. Adam Walenty Wąsiewicz (OIA Bydgoszcz) 

15) mgr farm. Anna Włodarczyk (OIA Kraków) 

 

- Członkami Naczelnej Komisji Rewizyjnej zostali: 

1) mgr farm. Michał Kasiak (OIA Szczecin) 

2) mgr farm. Katarzyna Kędzierska (OIA Opole) 

3) mgr farm. Krzysztof Kondracki (OIA Katowice) 

4) mgr farm. Krzysztof Majka (OIA Katowice) 

5) mgr farm. Agnieszka Mikoszewska (OIA Wrocław) 

6) mgr farm. Mikołaj Zerhau (OIA Warszawa) 

7) mgr farm. Piotr Żebrowski (OIA Lublin) 

 

Na tym zakończono obrady. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja dla uczestników VII 

Krajowego Zjazdu Aptekarzy z okazji wyboru Prezesa NRA. 

 

III dzień Zjazdu 

 

          O godzinie 9:00 rozpoczął się trzeci, a zarazem ostatni dzień Zjazdu. Była to dalsza 

część obrad, mająca na celu wypracowanie i uchwalenie wniosków i uchwał z VII KZA. 

VII Krajowy Zjazd Aptekarzy przyjął uchwały i wnioski programowe, które regulują 

działanie Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz wyznaczyły kierunki prac NRA VII kadencji. W 

skrócie obejmują one poniższe zagadnienia: 

 

1. Zmiana regulaminu NRA (organizacja posiedzeń i ich prowadzenie, gdy rozpatrywane są 

sprawy dotyczące prezesa NRA); 

2. Ogrniczenie wynagrodzenia prezesa NRA do wysokości maksymalnie pięciu średnich 

krajowych pensji; 

3. Podjęcie działań w celu: 

a) egzekwowania przez organy administracji publicznej przepisów 

antykoncentracyjnych (1% aptek na terenie województwa); 

b) ograniczenia pozaaptecznego obrotu lekami; 



c) ograniczenia ilości reklam leków; 

d) zwiększenia ściągalności składek na rzecz okręgowych izb aptekarskich; 

e) likwidacji podziału punktów edukacyjnych na dwie kategorie; 

f) umożliwienia nadzorowanej odsprzedaży leków innej aptece w przypadku 

likwidacji apteki; 

g) zmiany obowiązku posiadania aktualnej Farmakopei w formie książkowej; 

h) przyjęcia zasady „apteki dla aptekarza”; 

i) rekompensowania aptekom strat ponoszonych w czasie zmian cen urzędowych; 

j) wprowadzenia rekompensaty finansowej za pełnione dyżury nocne; 

k) podwyższenia marży detalicznej za leki refundowane; 

l) pozyskania środków Unii Europejskiej na kształcenie podyplomowe 

farmaceutów; 

m) likwidacji umów z NFZ na realizację recept refundowanych; 

n) szczegółowego określenia zakresu obowiązków i norm dla aptek szpitalnych; 

o) wydzielenia osobnego budżetu dla Komisji Rewizyjnej; 

 

Przedstawione powyżej problemy nie wyczerpują podejmowanych przez Krajowy Zjazd 

Aptekarzy uchwał. Pełna ich treść będzie dostępna po opracowaniu przez Kancelarię 

Naczelnej Izby Aptekarskiej. 

          Około godziny 13:00 Przewodnicząca Zjazdu mgr farm. Bożena Śliwa podziękowała 

delegatom za przybycie i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji oraz uznała VII 

Krajowy Zjazd Aptekarzy za zamknięty. 

Wszystkim wybranym członkom organów NIA serdecznie gratulujemy oraz życzymy 

wszelkiej pomyślności w pracach na rzecz samorządu aptekarskiego. 

 

          Szczegółowe informacje dotyczące całości Zjazdu, wszystkich kandydatów 

ubiegających się o wybór do organów NIA oraz poszczególne wyniki głosowań zostaną 

przedstawione w protokole przygotowanym przez Kancelarię NIA. 

 

 

 

 


