
XXXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we 
Wrocławiu.  

W dniach 2-3 kwietnia 2022 roku w Jeleniej Górze odbył się XXXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy 
Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.  
Prezes ORA DIA we Wrocławiu Pan mgr farm. Marcin Repelewicz powitał przybyłych 
delegatów i zaproszonych gości: 

 
Pana dr n. prawnych Krzysztofa Śmiszka - Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 
Pana lek. wet. Dariusza Jackowskiego - Prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 
Panią Elżbietę Słojewską-Poznańską - Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych, 
Pana mgr farm. Marka Tomkowa – Wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, Prezesa 
Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, 
Pana mgr farm. Mariana Witkowskiego – Skarbnika Naczelnej Rady Aptekarskiej, Prezesa 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie 
Panią dr n. farm.  Alinę Górecką - Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, 
Pana dr n. farm. Mikołaja Konstantego – Prezesa Śląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, 
Pana mgr farm. Marcina Piątka – Wiceprezesa Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej, 
Pana mgr farm. Mariusza Politowicza – Skarbnika Kaliskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, 
członka Naczelnej Rady Aptekarskiej, 
Pana mgr farm. Marcina Wiśniewskiego – Prezesa Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich 
Aptek (ZAPPA). 

Pośród czynnych Delegatów DIA udział w Zjeździe wzięli również: 

Pani prof. dr hab. Bożena Karolewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,  
Pan dr. hab. Marcin Mączyński, prof. Uczelni – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  
Pan prof. dr hab. Witold Musiał – Prodziekan ds. Kierunku Farmacji Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  
Pani mgr farm.  Olga Fedorowicz - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie farmacji klinicznej,  
Pan dr. n. farm. Artur Owczarek - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie farmacji 
przemysłowej. 

 

 



 

Podsumowując miniony 2021 rok pracy samorządu aptekarskiego, Prezes ORA DIA mgr Marcin 
Repelewicz stwierdził, że był to dla farmaceutów kolejny trudny rok pracy w czasie pandemii, 
kiedy pomimo zagrożeń i ograniczeń nieśliśmy pomoc swoim pacjentom. Bardzo trudny dla 
wszystkich czas pandemii pokazał, że farmaceuci potrafią stanąć na wysokości zadania i są 
niezwykle ważnym ogniwem w systemie ochrony zdrowia. Pokazał on także niestety, na jakie 
osobiste zagrożenia może być narażony farmaceuta pełniący w aptece obowiązki służbowe. 
Powtarzające się na terenie całego kraju ataki na personel aptek stanowią realne zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa farmaceutów. Dlatego Dolnośląska Izba Aptekarska podjęła 
inicjatywę, w wyniku której do sejmu trafił projekt zmian w polskim prawie, przyznający 
farmaceutom pełniącym obowiązki służbowe ochronę prawną, jaka przysługuje 
funkcjonariuszom publicznym.  

Miniony rok z pewnością 
przejdzie do historii, 
jako rok przełomowej 
zmiany dotyczącej 
funkcjonowania rynku 
detalicznego obrotu 
lekami w Polsce i pozycji 
zawodowej farmaceuty. 
16 -go kwietnia 2021 
roku weszła w życie 
Ustawa o Zawodzie 
Farmaceuty. Ten 
wyczekiwany od wielu 
lat akt prawny wzmacnia 
pozycję zawodową 
farmaceuty, podkreśla 
jego niezależność, 
pozwala w pełni 
wykorzystać potencjał 
zawodu i aptek jako 
placówek ochrony 
zdrowia, stwarzając 
możliwości prawne do 

wprowadzenia dodatkowych usług świadczonych na rzecz polskich pacjentów.  
W trudnym czasie pandemii, dzięki przeprowadzanym w aptekach testom i szczepieniom 
przeciw COVID-19, jako grupa zawodowa zdecydowanie wsparliśmy Narodowy Program 
Szczepień. Wkrótce rusza także pilotażowy program prowadzenia przez farmaceutów 
przeglądów lekowych w aptekach. To kolejny ważny element prowadzonej od lat w polskich 
aptekach opieki farmaceutycznej, teraz zyskującej bardziej formalną formę co przekłada się 
bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa polskich pacjentów w systemie ochrony 
zdrowia, a także zwiększenie efektywności terapii i oszczędności dla budżetu Państwa. 
Jako Izba Aptekarska mamy świadomość, że nowe wyzwania i obowiązki niosą ze sobą także 
nowe obciążenia dla polskich aptek, których kondycja finansowa nadal jest chwiejna. Dlatego 
konieczna jest odpowiednia wycena nowych świadczeń wykonywanych w aptekach, 
wprowadzenie racjonalnego systemu dopłat do dyżurów nocnych prowadzonych w aptekach, 



a także urealnienie marż na leki refundowane lub wprowadzenie opłaty dyspensyjnej. To 
ważne elementy, które pozwolą na uzyskanie niezależności i bezpieczeństwa polskim 
farmaceutom, wzmocnią stabilność i pozycję aptek oraz pozwolą w pełni 
wykorzystać  potencjał naszej grupy zawodowej  dla dobra polskich pacjentów.  
Zabierając głos poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Śmiszek stwierdził, że w świetle ostatnich 
agresywnych incydentów wymierzonych w farmaceutów konieczne wydaje się wzmocnienie 
ochrony prawnej na kształt tej przysługującej lekarzom, pielęgniarkom czy ratownikom 
medycznym, szczególnie w obliczu nowych wyzwań stających przed pracownikami aptek, jak 
np. prowadzeniem świadczeń zdrowotnych w postaci szczepień lub testów wykrywających 
zakażenie COVID-19.  

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Pan mgr Marek Tomków podziękował za zaproszenie 
i w krótkich słowach przedstawił delegatom najważniejsze zagadnienia z prac Naczelnej Rady 
Aptekarskiej w minionym roku, oraz wskazał nowe wyzwania, przed jakimi staje nasz samorząd 
w obecnym niespokojnym czasie, w obliczu fali uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.  

Pozostali zaproszeni goście również dziękowali za zaproszenie na zjazd i życzyli zgromadzonym 
delegatom owocnych obrad. 

Po zakończeniu części oficjalnej z udziałem zaproszonych gości, delegaci dokonali wyboru 
prezydium zjazdu i składu osobowego komisji zjazdowych. Przewodniczącym Zjazdu wybrany 
został Pan dr Artur 
Owczarek.  
Delegaci wysłuchali 
sprawozdań z działalności 
Okręgowej Rady 
Aptekarskiej, Okręgowego 
Rzecznika 
Odpowiedzialności 
Zawodowej, Okręgowego 
Sądu Aptekarskiego oraz 
Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej. 
Odpowiednimi uchwałami 
wszystkie powyższe 
sprawozdania zostały przez Zjazd przyjęte a Okręgowej Radzie Aptekarskiej zostało udzielone 
absolutorium. Następnie odbyła się dyskusja nad finansami Izby, po której uchwałą przyjęto 
preliminarz dochodów i wydatków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu na 2022 rok.  
Następnie odbyła się dyskusja nad najważniejszymi kierunkami prac samorządu zawodu 
farmaceuty w bieżącym roku. W wyniku debaty nad zagrożeniami, jakie niesie za sobą 
wykonywanie obowiązków zawodowych przez farmaceutów, Zjazd przyjął uchwałę w sprawie 
wyrażenia poparcia dla działań Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu, 
mających na celu przyznanie wykonującym zawód farmaceutom takiej samej ochrony 
prawnej, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Delegaci dyskutowali również nad 
koniecznością podjęcia kroków w celu urealnienia marż na leki refundowane lub 
wprowadzenia opłaty dyspensyjnej - stałej, niewielkiej kwoty za wydanie opakowania leku lub 
za realizację recepty. Konieczne w ocenie Zjazdu jest również rozwiązanie problemu 
dofinansowania z budżetu Państwa lub Samorządów dyżurów pełnionych przez apteki w porze 



nocnej i w święta. Jest to zasadne tym bardziej, że gotowe projekty rozwiązań legislacyjnych 
zostały już przez nasz samorząd przedstawione parę lat temu decydentom, a projekt 
stosownych zmian ukazał się w czerwcu 2021 roku. Wszystkie te działania w ocenie Zjazdu są 
niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego polskim aptekom i farmaceutom. 
Delegaci zwracali również uwagę na istniejący nadal problem przejęć kapitałowych aptek 
przez podmioty naruszające ustawowy zapis o zakazie posiadania więcej niż 1% aptek na 
terenie danego województwa, oraz o powiązanym z tym procederze tzw. firmanctwa. Są to 
zagrożenia, z którymi samorząd nadal musi intensywnie walczyć. 
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący Zjazdu dr Artur Owczarek podziękował 
delegatom za przybycie i zakończył obrady. 

 

W drugim dniu odbyły się dyskusje panelowe na temat nadal trwających kapitałowych przejęć 
aptek i działań, jakie podejmuje Dolnośląska Izba Aptekarska na tym polu. Dyskusje prowadził 
Wiceprezes DIA Pan mgr Jacek Ciaciura. Kolejny panel dyskusyjny na temat szeroko pojętej 
realizacji recept szczególnie w obliczu fali uchodźców z Ukrainy prowadził Prezes Okręgowej 
Rady Aptekarskiej w Warszawie mgr Marian Witkowski. Na zakończenie paneli dyskusyjnych 
Pan prof. dr hab. Witold Musiał wygłosił bardzo interesujący wykład „Badania i rozwój nowych 
leków - perspektywy i ograniczenia. 

 

mgr farm. Remigiusz Komarczewski 


