
XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚIA w Katowicach 
 
                                                      
 

W dniu 23 listopada 2013 r. przedstawiciele OIA w Krakowie w osobach Prezesa mgr 

farm. Barbary Jękot i Sekretarza Izby mgr farm. Piotra Zając uczestniczyli jako zaproszeni goście 

w obradach XVII Zjazdu ŚIA, który odbył się w „Dworku pod Lipami” w Katowicach Giszowcu. 

Zjazd rozpoczął się o godz. 9:00, oprócz nas uczestniczyli w nim zaproszeni goście w osobach 

Prezesa, Wiceprezesa NIA, Prezesa, Wiceprezesa Dolnośląskiej OIA, WIF w Katowicach. 

W swoim wystąpieniu Prezes Kucharewicz mówił o potrzebie nowelizacji Prawa 

Farmaceutycznego, zobowiązał się do zabiegania o zapis apteka dla aptekarza lub spółki 

aptekarskiej, choć przyznał, że rozwiązanie to jest niezwykle trudne w czasach rządów 

liberałów. Wspomniał, iż jest szansa na wprowadzenie zapisu o demografii aptek, natomiast 

ograniczenie sprzedaży pozaaptecznej  jest mało prawdopodobne. Poczyni  również starania, 

aby doprowadzić do wprowadzenia płatnych dyżurów nocnych i w dni świąteczne dla aptekarzy 

oraz zmianę marżowości dla aptek, oraz zmiany w zasadach szkolenia na punkty – bez podziału 

na miękkie i twarde (jakość, a nie ilość). 

WIF w Katowicach omówiła problemy walki z zakazaną reklamą, karami 

administracyjnymi jakie nakłada na podmioty łamiące zakaz (łącznie jest to już kwota ponad 80 

tys. zł w postępowaniach egzekucyjnych), nielegalnego reeksportu, temat równie gorący i 

aktualny jak w Krakowie.  

W swoim wystąpieniu Prezes Barbara Jękot wspomniała o niezwykle szybkich 

działaniach jakie podejmuje krakowski WIF, który na wniosek zainteresowanych podmiotów 

zmienia nazwy aptek na „tanie”, „lider sprzedaży tanich leków” itp. a także problem dyżurów 

nocnych i świątecznych w małych miejscowościach. 

Prezes DIA Piotr Bohater wspomniał w swoim wystąpieniu o możliwości uzyskania 

dopłat do dyżurów nocnych, jak również przeniesienia na nasz grunt „modelu węgierskiego” 

funkcjonowania aptek. 

Obrady delegatów, podobnie jak w roku ubiegłym, były pełne emocji  i pokazały w jak 

trudnej, pełnej obaw i zagrożeń sytuacji znalazło się polskie aptekarstwo w drugiej dekadzie 

nowego stulecia.  

Pomimo wielu niezdrowych emocji udało się zrealizować porządek obrad, który 

zaproponowali delegatom organizatorzy. Obrady  zakończyły się ok. godz. 19:00 
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