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Obecni: prof. dr hab. J. Pluta, prof. J. Pachecka, prof. D. Orszulak-Michalak, prof. K. Olczyk, dr
J. Nartowska, dr E. Telejko, prof. Szymańska, prof. E. Grześkowiak, dr O. Gubrynowicz

Osoby zaproszone: dr J. Szewczyński

Porządek dzienny:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wstępne podsumowanie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Ukonstytuowanie się Prezydium Zarządu Głównego oraz ustalenie obowiązków dla
poszczególnych jego członków.
4. Propozycje głównych kierunków prac Towarzystwa na lata 2007-2010.
5. Sprawy organizacyjne i m.in. informacje o pracach związanych z organizacją XX
Naukowego Zjazdu PTFarm.
6. Wolne wnioski.

1 Przyjęcie porządku obrad.
Otwierając posiedzenie prezes PTFarm prof. J. Pluta złoŜył członkom Prezydium gratulacje
z okazji wyboru do władz Towarzystwa XXI kadencji. Stwierdził, Ŝe poprzednia kadencja
postrzegana jako udana, a poparcie dla dotychczasowych władz wskazuje na akceptację przez
członków Towarzystwa dotychczasowych kierunków i form działalności.
Porządek obrad przyjęto bez uwag.

2. Wstępne podsumowanie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
W obradach wzięło udział 71 delegatów na 72 uprawnionych. Prezes podziękował dr J.
Szewczyńskiemu za bardzo dobrą organizację obrad. Walne Zgromadzenie przebiegło

bardzo spokojnie, nie było spraw spornych, jak równieŜ nie zgłoszono radykalnych
wniosków.

3. Ukonstytuowanie się Prezydium Zarządu Głównego oraz ustalenie obwiązków dla
poszczególnych jego członków.

Prof. Pluta zaproponował by jak w poprzedniej kadencji funkcję wiceprezesów pełniły te
same osoby – prof. dr hab. Jan Pachecka i prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak, funkcję
skarbnika – dr Jadwiga Nartowska. Natomiast na członków Prezydium prof. Pluta
zaproponował –prof. dr hab. Krystynę Olczyk, prof. Jadwigę Szymańską, prof. dr. hab.
Edmunda Grześkowiaka i dr. Olafa Gubrynowicza.
Wszyscy członkowie przyjęli zaproponowane funkcje i prezydium ukonstytuowało się
ww. składzie.
Zakresy obowiązków dla członków Prezydium:
prof. dr hab. Janusz Pluta /prezes/:
• ogólna koordynacja działań PTFarm,
• reprezentowanie Towarzystwa w kontaktach zewnętrznych,
• sprawy wydawnicze PTFarm,
• przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Prezydium oraz plenarnych posiedzeń
Zarządu Głównego,
• nadzór nad pracami Biura ZG,
• nadzór nad bieŜącą korespondencją.

prof. dr hab. Jan Pachecka /wiceprezes/
• nadzór nad prowadzeniem i podpisywaniem bieŜącej korespondencji oraz przebiegiem
bieŜących prac Towarzystwa, podpisywanie z upowaŜnienia prezesa bieŜących spraw
finansowych,
• koordynacja spraw związanych z wyróŜnieniami Towarzystwa, konieczność powołania
zespołu, który zajmie się ww. sprawami,

• opieka nad środowiskiem historyków farmacji,
• reprezentowanie Towarzystwa w kontaktach zewnętrznych.

prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak /wiceprezes/
• reprezentowanie Towarzystwa w kontaktach zewnętrznych,
• nadzór i koordynacja działań w sprawach związanych z organizacją konferencji
Towarzystwa oraz konferencji zewnętrznych,
• nadzór nad sekcjami Towarzystwa, czeka na rozwiązanie sprawa Sekcji Ekonomiki,
Organizacji i Zarządzania, której przewodniczącym jest dr T. Szuba.

dr Jadwiga Nartowska /skarbnik/
• nadzór nad gospodarką finansową PTFarm.

dr Elwira Telejko
• współpraca z Naczelną Radą Aptekarską, reprezentowanie PTFarm w strukturach
samorządu zawodowego,
• współpraca ze stowarzyszeniami zawodowymi techników farmaceutycznych,
• stymulowanie prac legislacyjnych dotyczących aptekarstwa.
prof. dr hab. Krystyna Olczyk
• nadzór i opieka nad Zespołem Sekcji Studenckich „Młoda Farmacja”,
• nadzór nad organizacja ogólnopolskiego konkursu prac magisterskich,
• stymulowanie kontaktów zagranicznych.
prof. dr hab.Edmund Grześkowiak
• nadzór i koordynacja działań w sprawach związanych z farmacją szpitalną i
onkologiczną,
• opieka nad Ogólnopolską Sekcją Akademicką,

• nadzór nad programami i realizacją szkolenia przeddyplomowego.
prof. dr hab.Jadwiga Szymańska
• nadzór nad sprawami legislacyjnymi środowiska naukowego,
• prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami podyplomowymi.
dr Olaf Gubrynowicz
• sprawy organizacyjne oddziałów i sekcji naukowych,
• sprawy róŜne.
W czasie posiedzenia prof. Pachecka poruszył sprawę związaną z ustawą o zawodzie
farmaceuty. Prof. Pluta poinformował, Ŝe ww. ustawa musi uzyskać pozytywną opinię Rady
Legislacyjnej (organ istniejący przy premierze) przed skierowaniem jej pod obrady sejmu.
Rada Legislacyjna zgłosiła szereg zastrzeŜeń do ustawy, ale we wstępnej opinii stwierdzono,
Ŝe nadaje się ona do prowadzenia dalszej procedury legislacyjnej. Premier skierował do
Rady Legislacyjnej zapytanie czy zawód farmaceuty moŜe być określany jako wolny zawód
(zaufania publicznego)?.
Prezes Pluta poprosił prof. E. Grześkowiaka o przygotowanie opracowania dotyczącego
zaangaŜowania Towarzystwa w szkolenia przed- i podyplomowe. Dane liczbowe pomoŜe
zebrać dr Szewczyński. Opracowanie takie będzie pomocne w rozmowach z róŜnymi
instytucjami dotyczących szkoleń.
Prof. Pluta poinformował panią K. Chmielewską z Departamentu Nauki i Szkolnictwa
WyŜszego Ministerstwa Zdrowia, Ŝe do Komisji Egzaminacyjnych w sprawie szkoleń
podyplomowych zostaną wytypowani nowi przedstawiciele Towarzystwa.
Prof. Orszulak zorganizuje spotkanie prezesa Towarzystwa z prof. Orkiszem, w celu
omówienia dalszego przygotowywania egzaminów w ramach szkolenia podyplomowego,
poniewaŜ w dalszym ciągu brakuje schematu przygotowywania pytań egzaminacyjnych i
sposobu przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych.

4. Propozycje głównych kierunków prac Towarzystwa na lata 2007-2010

Prof. Pluta przedstawił wnioski z Walnego Zgromadzenia Delegatów:
• zapraszać przedstawicieli „Młodej Farmacji” w charakterze obserwatorów do udziału
w obradach WZD (wniosek ten jest oczywisty i zostanie zrealizowany w przyszłości),
• uzupełnić strony internetowe PTFarm o wybrane informacje w jęz. angielskim
(zalecenie to będzie realizowane w miarę potrzeb),
• aktywnie wspierać realizację dąŜeń środowiska studentów zrzeszonych w sekcjach
„Młodej Farmacji” w dialogu z władzami uczelni dotyczącym m.in. poprawienia i
ujednolicenia regulaminu studenckich praktyk zawodowych (PTFarm wspiera i
będzie to czynić w dalszym ciągu o ile równieŜ propozycje zgłaszane przez
studentów będą moŜliwe do przyjęcia),
• ujednolicić pieczątki jednostek terenowych PTFarm (sprawa ta będzie omówiona na
najbliŜszym posiedzeniu Zarządu Głównego),
• podjąć współpracę ze Stowarzyszeniem Techników i Magistrów Farmacji, nie
rozszerzając struktury Towarzystwa o dodatkową sekcję (taką współpracę nawiąŜe
dr Elwira Telejko),
• zaktywizować małe oddziały terenowe PTFarm (propozycje w tym zakresie
przedstawi dr Gubrynowicz).

Kierunki prac Towarzystwa
1 Prace związane z działalnością naukową
• kontynuacja prac z poprzednich kadencji w zakresie działalności statutowej,
• organizacja sympozjów i konferencji naukowych, spotkań zawodowych i
szkoleniowych,
• wsparcie finansowe i organizacyjne działalności sekcji naukowych,
• propagowanie tworzenia nowych sekcji naukowych z jednoczesną aktywizacją juŜ
istniejących,
• organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich,

• przyznawanie nagród za najlepsze prace habilitacyjne i magisterskie,
• przyznawanie nagród za najlepsze prace opublikowane na łamach czasopism
naukowych PTFarm,
• podniesienie naukowego poziomu czasopism oraz zabieganie o punktację w
wykazie czasopism ministra nauki i szkolnictwa wyŜszego oraz w Index Copernicus,
• współdziałanie oraz rozszerzanie współpracy z towarzystwami naukowymi
zrzeszającymi przedstawicieli róŜnych zawodów medycznych,
• reprezentowanie Towarzystwa na międzynarodowych i krajowych kongresach,
zjazdach i konferencjach,
• wspieranie finansowe wyjazdów pracowników naukowych i studentów farmacji na
krajowe i międzynarodowe zjazdy i konferencje,
• kontynuacja współpracy z FIP, EUFEPS,
Biotechnologii

Farmaceutycznej,

Europejskim Stowarzyszeniem

Międzynarodowym

Towarzystwem

Historii

Farmacji, Europejskim Towarzystwem Farmacji Onkologicznej, Europejskim
Towarzystwem Farmacji Klinicznej, Europejskim Stowarzyszeniem Studentów
Farmacji i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Farmacji.
2. Działania na rzecz środowiska zawodowego
• współpraca

z

instytucjami

odgrywającymi

znaczącą

rolę

dla

środowiska

farmaceutycznego,
• współdziałanie z Naczelną Radą Aptekarską oraz całym samorządem aptekarskim w
zakresie rozwiązywania istotnych dla zawodu problemów, w tym związanych z
ustawodawstwem farmaceutycznym,
• działania zmierzające do integracji środowiska farmaceutycznego,
• opiniowanie i proponowanie rozwiązań w sprawach istotnych dla zawodu i nauk
farmaceutycznych w ramach współpracy z instytucjami państwowymi,
• aktywne działanie na rzecz rozwoju róŜnych form doskonalenia zawodowego –
specjalizacje i szkolenia podyplomowe (współdziałanie w tym zakresie z samorządem
aptekarskim i innymi stowarzyszeniami i instytucjami),
• współpraca ze stowarzyszeniem zawodowym techników farmaceutycznych,

• dalsze doskonalenie współpracy z firmami farmaceutycznymi i innymi podmiotami
działającymi na rzecz farmacji,

3. Sprawy organizacyjne:
• dalsze działania prowadzące do zwiększania liczby członków w poszczególnych
oddziałach PTFarm,
• aktywizowanie pręŜnie działających oddziałów Towarzystwa,
• aktualizowanie i doskonalenie centralnej bazy danych o członkach Towarzystwa,
• opracowanie kryteriów oceny działalności jednostek organizacyjnych,
• proponowanie nowych rozwiązań przyznawania nagród naukowych, habilitacyjnych,
magisterskich i za najlepsze prace w czasopismach naukowych,
• praca nad doskonaleniem reguł przyznawania dotacji i delegowania na zjazdy krajowe i
konferencje zagraniczne,
• starania o zwiększenie oferty wydawniczej,
• uczestnictwo w pracach zespołów o komisji dokonujących nowelizacji prawa
farmaceutycznego i innych dokumentów regulujących sprawy zawodowe i naukowe,
• powołanie pełnomocnika ds. wydawnictw (prezes zaproponował powołać prof. W.
Wieniawskiego, zostanie przygotowana uchwała

do zatwierdzenia przez Zarząd

Główny)
4. Sprawy administracyjno-finansowe
• prowadzenie całokształtu bieŜących spraw administracyjnych Towarzystwa, ścisła
współpraca w tym zakresie z jednostkami podporządkowanymi oraz doradztwo i nadzór
merytoryczny,
• kontynuowanie prac mających na celu poprawę sposobów prowadzenia dokumentacji
ogólnej i finansowej,
• prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych budynków,
• rozszerzanie i dostosowanie administracji Towarzystwa do aktualnych wymogów,
• racjonalna gospodarka posiadanymi środkami,

• poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności,
• aktualizowanie dokumentacji oraz doskonalenie sposobów rozliczeń pomiędzy
poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi PTFarm,
• pełna obsługa administracyjna i organizacyjna wynikająca z działalności władz
statutowych Towarzystwa,

5. Sprawy organizacyjne i m.in. informacje o pracach związanych z organizacją XX
Naukowego Zjazdu PTFarm.

Firma BMP Sp.z o.o. wraz z Polfą Warszawa zwróciły się z prośbą o nawiązanie współpracy
przy organizacji III Konferencji Naukowo-Technicznej „Przemysł Farmaceutyczny 2007”, która
odbędzie się w Warszawie w dniach 26-28 listopada br. Prezydium wyraziło zgodę na udział w
charakterze gościa honorowego konferencji, a takŜe na umieszczenie informacji o współpracy
oraz loga PTFarm na materiałach związanych z konferencją.
Wpłynęło pismo prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – prof. Jerzego WoyWojciechowskiego informujące o odbytym spotkaniu Rady Lekarzy Polskich Towarzystw
Lekarskich.

Sprawy Zjazdu.
Prof. Olczyk poruszyła sprawę przesyłanych streszczeń, które będą drukowane w
materiałach zjazdowych. W związku z faktem, Ŝe część autorów do dnia dzisiejszego nie uiściła
opłaty zjazdowej, prace ich nie powinny być zamieszczone w materiałach zjazdowych..
Ustalono równieŜ listę gości zapraszanych na Zjazd:
• Minister Zdrowia – prof. Zbigniew Religa
• dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w Ministerstwie Zdrowia –
mgr Roman Danielewicz
• zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w Ministerstwie
Zdrowia – mgr Katarzyna Chmielewska
• Główny Inspektor Farmaceutyczny – mgr Zofia Ulz

• prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych – dr Leszek Borkowski
• wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych – mgr ElŜbieta Wojtasik
• prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr Andrzej Wróbel
• prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego – prof. Paweł Kafarski
• prezes Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego – prof. Marek Kowalczyk
• prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – prof. Jerzy Woy-Wojciechowski
Listę gości honorowych z terenu śląskiego zostanie ustalona przez Komitet
Organizacyjny w późniejszym czasie.
Członkowie Prezydium zgłoszą potrzebę dofinansowania swojego udziału w zjeździe w
najbliŜszym terminie.
Kwestia ustalenia miejsca wręczania przyznanych odznaczeń (medalu im. I.
Łukasiewicza oraz odznak honorowych) ma być ustalona indywidualnie z kaŜdym prezesem
oddziału.

