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Honorowa Nagroda Naukowa
im. mgr. farm. Aleksandra ¯urka
Pod Patronatem Hurtowni 
Farmaceutycznej 
Salus International Sp. z o.o. 
w Katowicach*

Medal i regulamin 

Preambu³a

Mgr farm. Aleksander ¯urek (1951-2018), kawa-
ler tytu³u i Medalu „Ambasador Farmacji” Czasopi-
sma Aptekarskiego by³ wybitnym dzia³aczem
i przedsiêbiorc¹, szczególnie zas³u¿onym dla pañ-
stwowoœci polskiej, Aptekarstwa i Farmacji w Polsce
i Unii Europejskiej.

Aleksander ¯urek by³ wieloletnim cz³onkiem sa-
morz¹du aptekarskiego i jego aktywnym dzia³aczem.
Urodzi³ siê 18 lutego 1951 r. w Krynicy, a w roku 1974
ukoñczy³ Akademiê Medyczn¹ w Krakowie. By³
wspó³organizatorem i sponsorem ogólnopolskich
i miêdzynarodowych konferencji naukowo-szkoleni-
owych organizowanych przez „Czasopismo Aptekar-
skie”, Naczeln¹ Radê Aptekarsk¹ i Polskie Towarzy-
stwo Farmaceutyczne. Wspó³pracowa³ z organizacja-
mi aptekarskimi i farmaceutycznymi, m.in. z Austrii,
Czech, Niemiec i Ukrainy. Zawsze uwa¿a³, ¿e „(...)
w dzia³alnoœci farmaceuty najwa¿niejszy jest jego kon-
takt z pacjentem, gdy¿ ma on wp³yw na zwiêkszenie
efektów leczenia i podejmowanie przez pacjenta w³aœci-
wych decyzji dotycz¹cych jego zdrowia. (...)”

Nale¿a³ do wybitnych intelektualistów w œrodowi-
sku farmaceutycznym, o wielkiej wiedzy zawodowej,
historycznej i filozoficznej. Powszechnie uwa¿any by³
za konesera opery, teatru i sztuki. By³ wdziêcznym
dyskutantem nie tylko na konferencjach, ale równie¿
podczas kameralnych spotkañ z przyjació³mi. Swoj¹
wiedz¹ potrafi³ dzieliæ siê ze wszystkimi aptekarzami,
wspomagaj¹c ich w rozwi¹zywaniu problemów, czê-
sto osobistych.

Dziêki swoim umiejêtnoœciom i odwadze zorganizo-
wa³ w 1991 r. i stan¹³ na czele jednej z pierwszych pol-
skich Hurtowni Farmaceutycznych – Salus Internatio-
nal Sp. z o.o. w Katowicach. By³ tak¿e fundatorem
Fundacji „Zdrowie i Opieka”, która realizowa³a jego
autorski projekt dla dzieci „Witaminogród – Leki To

Nie Cukierki”. Potrafi³ ³¹czyæ wypoczynek z propago-
waniem zdrowego trybu ¿ycia, organizuj¹c w czerwcu
ka¿dego roku ogólnopolskie „Pikniki Zdrowia”, które
gromadzi³y czêsto kilka tysiêcy uczestników.

W uznaniu zas³ug, za swoj¹ dzia³alnoœæ by³ odzna-
czony m.in. Srebrn¹ Odznak¹ „Za zas³ugi dla woje-
wództwa œl¹skiego” i medalem im. prof. Bronis³awa
Koskowskiego.

Postanowienia ogólne
Art. 1.

1. Honorowa Nagroda Naukowa im. mgr. farm.
Aleksandra ¯urka, pod Patronatem Hurtowni
Farmaceutycznej Salus International Sp. z o.o.
w Katowicach przyznawana jest za wybitne pra-
ce naukowe (magisterskie i doktorskie) z zakre-
su popularyzowania zasad Dobrej Praktyki Wy-
twarzania (GMP), Dobrej Praktyki Dystrybucyj-
nej (GDP), Dobrej Praktyki Aptecznej (GPP),
Dobrej Praktyki Praktyki Edukacyjnej (GEP).

2. Organizatorem przedsiêwziêcia jest wydawca
i redakcja „Czasopisma Aptekarskiego”.

3. Nagroda przyznawana jest corocznie. 
4. Okreœlenie terminu dokonywania zg³oszeñ bê-

dzie podawane do publicznej wiadomoœci na ³a-
mach „Czasopisma Aptekarskiego” oraz przez
Salus International Sp. z o.o.

5. Nagroda ma formê medalu zgodnie z za³¹czo-
nym wzorem.

6. Nagroda przyznawana jest osobie fizycznej, któ-
ra jest autorem lub zespo³owi autorskiemu zg³o-
szonej pracy.

7. Nagrodê przyznaje Rada Naukowa „Czasopi-
sma Aptekarskiego” wspólnie z przedstawicie-
lem Patrona – Hurtowni Farmaceutycznej Salus
International Sp. z o.o. w Katowicach i sponso-
ra nagrody.
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Kapitu³a nagrody
Art. 2.

1. Przewodnicz¹cym Kapitu³y jest Przewodnicz¹cy
Rady Naukowej „Czasopisma Aptekarskiego”.

2. W sk³ad kapitu³y nagrody wchodzi Rada Nauko-
wa „Czasopisma Aptekarskiego” wraz z przed-
stawicielem Patrona – Hurtowni Farmaceutycz-
nej Salus International Sp. z o.o. w Katowicach
i sponsora nagrody.

3. Sekretarzem Kapitu³y jest osoba wskazana przez
wydawcê i redaktora naczelnego „Czasopisma
Aptekarskiego”, do którego obowi¹zków nale¿y:
a) przygotowanie materia³ów informacyjnych ich

dostarczenie dla cz³onków Kapitu³y w formie
elektronicznej,

b) zebranie uwag i propozycji dotycz¹cych zg³o-
szonych prac od cz³onków Kapitu³y w formie
elektronicznej.

4. Kapitu³a podejmuje swoje decyzje za pomoc¹
œrodków bezpoœredniego porozumienia siê (on-
-line). G³osy zbiera i podsumowuje Sekretarz
Kapitu³y, informuj¹c cz³onków Kapitu³y o wyni-
kach g³osowania. W razie równego podzia³u g³o-
sów decyduje g³os Przewodnicz¹cego Kapitu³y.

5. W g³osowaniach istotnych dla przyznania na-
grody, cz³onek Kapitu³y nie mo¿e wstrzymaæ siê
od g³osu.

6. Cz³onkowie Kapitu³y oraz Sekretarz zobowi¹za-
ni s¹ do zachowania w tajemnicy wszelkich infor-
macji o przebiegu prac Kapitu³y zwi¹zanych
z przyznaniem nagrody.

Warunki ubiegania siê o nagrodê
Art. 3.

1. Osoby lub zespó³ autorski ubiegaj¹ce siê o na-
grodê powinny byæ:
a) absolwentami jednolitych studiów magister-

skich (farmaceutycznych, ekonomicznych, z za-
kresu prawa, marketingu oraz zarz¹dzania lub
kierunków powi¹zanych z farmacj¹),

b) absolwentami studiów doktoranckich/szkó³
doktorskich (farmaceutycznych, ekonomicz-
nych, z zakresu prawa, marketingu oraz zarz¹-
dzania lub kierunków powi¹zanych z farmacj¹).

2. Do nagrody mog¹ byæ zg³aszane prace magister-
skie oraz doktorskie obronione na wy¿szych
uczelniach publicznych i niepublicznych w okre-
sie do 4 lat od opublikowania og³oszenia, o któ-
rym mowa w Art. 1 ust. 3 niniejszego regulaminu,
które uzyska³y pozytywn¹ ocenê.

3. Prace mog¹ zg³aszaæ samodzielnie autorzy prac,
uczelnie lub promotorzy za zgod¹ autora wyra¿o-
n¹ na piœmie.

4. Ka¿dy ubiegaj¹cy siê o nagrodê mo¿e zg³osiæ jed-
n¹ pracê magistersk¹ lub jedn¹ pracê doktorsk¹.

5. Prace mog¹ byæ napisane w jêzyku polskim lub
angielskim.
a) pracê magistersk¹ lub pracê doktorsk¹ w edy-

towalnej wersji elektronicznej zapisanej na
noœniku (CD/DVD lub pendrive) w jednym
z wybranych formatów: *.doc, *.docx wraz
z wydrukiem papierowym,

b) streszczenie pracy (maksymalnie 7000 znaków
ze spacjami) w formie wydrukowanej lub elek-
tronicznej.

6. Zg³oszenie prac nale¿y przes³aæ poczt¹ kuriersk¹
na adres redakcji: „Czasopismo Aptekarskie”,
ul. Obarowska 23/2, 04-337 Warszawa do 30 lipca
ka¿dego roku.

7. Organizator nie zwraca zg³oszonych prac ani kosz-
tów zwi¹zanych z uczestnictwem. 

8. Organizator, przekazuj¹c prace cz³onkom Kapi-
tu³y, usuwa z nich dane autora oraz dane promo-
torów, oraz nadaje pracy numer koduj¹cy.

9. Administratorem danych osobowych uczestni-
ków, promotorów i innych informacji jest Orga-
nizator. Ka¿dy ubiegaj¹cy siê o nagrodê posiada
prawo dostêpu do swoich danych osobowych
oraz ich poprawiania, a uczelnia ma prawo dostê-
pu do informacji o niej oraz ich poprawiania.

Prawa autorskie
Art. 4.

Prace magisterskie i prace doktorskie mog¹ zo-
staæ wykorzystane lub opublikowane w ca³oœci lub
w czêœci jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody auto-
ra i zawarciu stosownej umowy zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231
ze zm.).

Postanowienia koñcowe
Art. 5.

1. W sprawach nieobjêtych niniejszym regulami-
nem, a dotycz¹cych przyznania nagrody, decyzje
podejmuje organizator przedsiêwziêcia.

2. Zg³aszaj¹cy swój udzia³ do nagrody akceptuje
treœæ niniejszego regulaminu.

3. Organizator przedsiêwziêcia zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym re-
gulaminie na 6 miesiêcy przed kolejnym jego
og³oszeniem.

* Niniejszy regulamin jest obowi¹zuj¹c¹ wersj¹ 
od 1 lutego 2021 r.


