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NACZELNY SĄD APTEKARSKI  

NACZELNA IZBA APTEKARSKA 

WARSZAWA 
 

Sygn. akt AOR 4/20 

 

ORZECZENIE 

 

W dniu 19 stycznia 2021 roku Naczelny Sąd Aptekarski w następującym składzie: 

 

Przewodniczący :  mgr farm. Anna Włodarczyk 

Sędziowie :   mgr farm. Piotr Dudek 

   mgr farm. Ryszard Jasiński 

   mgr farm. Karolina Kuś 

dr n. farm. Stefan Piechocki 

 

Protokolant :   mgr Monika Winiarska 

 

przy udziale Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. Dominika 

Lakoty 
 

po rozpoznaniu sprawy (...), szczegółowe dane osoby w aktach sprawy, 
 

obwinionej o to, że: 

pełniąc funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej o nazwie (...) zlokalizowanej w (...) przy ul. 

(...), w okresie od (...) do (...) dopuściła do nieprawidłowości, z powodu nieobecności w dniu 

(...) w godz. (...) w aptece farmaceuty (magistra farmacji), a na dwóch komputerach, pomimo 

nieobecności w aptece, zalogowana była mgr farm. (...), i na jej haśle ekspediowała Pani (...) 

zatrudniona w aptece jako pomoc apteczna. Pani (...) nie sprawowała także należytej kontroli 

nad realizacją przez aptekę zapotrzebowań. Powyższe narusza zapisy art.88 ust.1 i art.90, art.91, 

art.92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r.poz.2142, z 

późn.zm.), a także zapisy art.3 pkt 1 i 2 oraz art. 18 pkt 1 Kodeksu Etyki Aptekarza RP. 

 

o r z e k a 

 

- utrzymuje w mocy orzeczenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego w (...) z dnia (...), sygn. akt 

(...) w zakresie uznania Pani (...) za winną zarzucanego jej czynu; 

- zmienia orzeczenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego w (...) z dnia (...), sygn. akt (...) w 

zakresie wysokości orzeczonej kary w ten sposób, że orzeczoną karę 6 miesięcy zawieszenia 

prawa wykonywania zawodu zastępuje karą 3 miesięcy zawieszenia prawa wykonywania 

zawodu; 

- obciąża Panią (...) kosztami postępowania odwoławczego przed Naczelnym Sądem 

Aptekarskim na podstawie § 56 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 

roku w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów (Dz. 

U. nr 65 poz. 612), w zakresie wskazanym w § 58 tego rozporządzenia. Wysokość kosztów w 

niniejszej sprawie określi Przewodniczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego w osobnym 

zarządzeniu. 
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Sygn. akt AOR 4/20 

 

Uzasadnienie 

 

Okręgowy Sąd Aptekarski Okręgowej Izby Aptekarskiej w (...) orzeczeniem z dnia (...) sygn. 

akt (...) uznał Obwinioną (...) za winną tego, że pełniąc funkcję kierownika apteki 

ogólnodostępnej o nazwie (...) zlokalizowanej w (...) przy ul. (...), w okresie od (...) do (...) 

dopuściła do nieprawidłowości, z powodu nieobecności w dniu (...) w godz. (...) w aptece 

farmaceuty (magistra farmacji), a na dwóch komputerach, pomimo nieobecności w aptece, 

zalogowana była mgr farm. (...), i na jej haśle ekspediowała Pani (...) zatrudniona w aptece jako 

pomoc apteczna. Pani (...) nie sprawowała także należytej kontroli nad realizacją przez aptekę 

zapotrzebowań. Powyższe narusza zapisy art.88 ust.1 i art.90, art.91, art.92 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r.poz.2142, z późn.zm.), a także zapisy 

art.3 pkt 1 i 2 oraz art. 18 pkt 1 Kodeksu Etyki Aptekarza RP. 
 

Za powyższe przewinienie, Okręgowy Sąd Aptekarski w (...), wymierzył Obwinionej Pani  (...) 

karę 6 miesięcy zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 
 

Obwiniona, obciążona została również kosztami postępowania. 

 

Od orzeczenia Okręgowego Sądu Aptekarskiego w (...) z dnia (...) Sygn. akt. (...) odwołanie 

wniósł, działający w imieniu obwinionej (...) obrońca adwokat (...). 

W odwołaniu z dnia (...) Obrońca, orzeczeniu OSA w (...) z dnia (...) zarzuca: 

1. Naruszenie art. 438 pkt 4 kpk w związku z art. 62 ust. 2 ustawy o izbie poprzez orzeczenie 

rażąco niewspółmiernej kary, w sytuacji gdy potencjalne naruszenia Kodeksu Etyki 

Aptekarza przez Obwinioną nie uzasadniają zastosowania tak drastycznej kary, a 

orzeczona kara de facto pozbawia możliwości wykonywania zawodu i pełnienia funkcji 

kierownika dożywotnio, co w świetle dyrektywy wymiaru kary jest sankcją drastyczną i 

nieproporcjonalną do stwierdzonych naruszeń. 

2. Naruszenie art. 7 kpk w zw. z art. 62 ust. 2 ustawy o izbie mające istotny wpływ na wydane 

orzeczenie, tj. poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny dowodów zebranych 

w toku postępowania w zakresie w jakim Sąd w całości dał wiarę dokumentom złożonym 

przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dalej jako WIF), w sytuacji gdy 

postępowanie w stosunku do podmiotu, w którym Obwiniona pełniła funkcję kierownika 

apteki nie zakończyło się wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia z powodu 

stwierdzonych potencjalnych nieprawidłowości, 

3. Naruszenie art. 438 pkt 3 kpk w związku z art. 62 ust. 2 ustawy o izbie, tj. błąd w 

ustaleniach faktycznych mający istotny wpływ na wydane orzeczenie, tj. uznanie, że 

legalne wykonywanie obowiązków służbowych stanowiło przewinienie zawodowe, 

podczas gdy zachowanie Obwinionej - realizacja prawidłowo wystawionych 

zapotrzebowań na produkty lecznicze - stanowiło realizację jej obowiązków służbowych, 

które nie może być uznane za naruszające zasady wynikające z Kodeksu Etyki Aptekarza; 

4. Naruszenie art. 438 pkt 3 w zw. z art. 62 ust. 2 ustawy o izbie, tj. błąd w ustaleniach 

faktycznych mający istotny wpływ na wydane orzeczenie, tj. uznanie, iż w okresie braku 

personelu fachowego w aptece ogólnodostępnej - 3 godziny - nieuprawnieni pracownicy 

świadczyli „usługi farmaceutyczne" w sytuacji, gdy z protokołu kontroli apteki wynika 

wprost, iż taki stan trwał jedynie 20 minut i był to przypadek incydentalny, 
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5. Naruszenie art. 438 pkt 3 w zw. z art. 62 ust. 2 ustawy o izbie, tj. błąd w ustaleniach 

faktycznych mający istotny wpływ na wydane orzeczenie, tj. uznanie, że Obwiniona swoim 

zachowaniem wyrządziła szkody polskim pacjentom poprzez ograniczenie dostępu do 

trudnodostępnych leków, w sytuacji gdy brak jest jakiegokolwiek dowodu, aby działania 

Obwinionej wywołały taki skutek, 

6. Naruszenie art. 438 pkt 3 w zw. z art. 62 ust. 2 ustawy o izbie, tj. błąd w ustaleniach 

faktycznych mający istotny wpływ na wydane orzeczenie, tj. uznanie, że Obwiniona nie 

sprawdzała zamawianego do apteki towaru i nienależycie go nadzorowała, podczas gdy ze 

zgromadzonego materiału dowodowego takie fakty nie znajdują potwierdzenia. 

 

Składając odwołanie, obrońca Obwinionej wnosi o „zmianę zaskarżonego orzeczenia i 

orzeczenie odmiennie co do istoty sprawy, tj. poprzez uniewinnienie obwinionej”, ewentualnie 

w przypadku nie podzielenia przez Sąd w całości prezentowanej argumentacji obrońca 

obwinionej wnosi o „zmianę zaskarżonego postanowienia i orzeczenie kary o której mowa w 

art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o izbie.”. 

 

Naczelny Sąd Aptekarski rozpoznając odwołanie zważył co następuje: 

Odwołanie tylko w części zasługuje na uwzględnienie. 
 

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów odwołania NSA stwierdza co następuje: 

1. Zarzut ujęty w pkt 2 dotyczący naruszenia art. 7 kpk w związku z art. 62 ust. 2 ustawy  

z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U z 2019 roku, poz. 1419) dotyczący 

dokonania dowolnej, a nie swobodnej oceny dowodów zebranych w toku postępowania  

w zakresie w jakim Sąd w całości dał wiarę dokumentom złożonym przez (...) Wojewódzkiego 

Inspektora Farmaceutycznego w sytuacji gdy postępowanie w stosunku do podmiotu, w którym 

obwiniona pełniła funkcję kierownika apteki nie zakończyło się wydaniem decyzji o cofnięciu 

zezwolenia z powodu stwierdzonych potencjalnych nieprawidłowości - nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

Analizując ten zarzut Naczelny Sąd Aptekarski stwierdza, iż postępowanie w przedmiocie 

odpowiedzialności zawodowej prowadzone jest niezależnie od postępowania 

administracyjnego prowadzonego przed wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym. W 

związku z powyższym fakt, iż postępowanie administracyjne nie kończy się wydaniem decyzji 

cofającej zezwolenie na prowadzenie apteki w której dochodziło do nieprawidłowości nie ma 

wpływu na postępowanie dyscyplinarne prowadzone przed Sądem Aptekarskim. 

Dokumenty na których oparł się Okręgowy Sąd Aptekarski w (...) przy wydawaniu 

rozstrzygnięcia wskazane są w uzasadnieniu tego orzeczenia, są to obok pism kierowanych 

przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego protokół kontroli podpisany m. inn. przez 

Panią (...) wraz z kopią załączników oraz kopią zapotrzebowań na zakup produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych. Dokumenty te ujęte są w aktach sprawy odpowiednio w 

karcie 4-36 oraz 51-114. 

Jak wynika wprost z protokołu kontroli w aptece w czasie przeprowadzanej kontroli w dniu (...) 

od godz. około (...) do godz. (...) nie był obecny mgr farmacji (powyższe potwierdzone zostało 

oświadczeniem złożonym przez Panią (...) kierownika apteki oraz Panią (...) technika 

farmaceutycznego). 
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Jak wynika wprost z dalszej części protokołu, z uwagi na powyższe, apteka po telefonicznym 

kontakcie kontrolujących z osobą reprezentującą podmiot prowadzący aptekę, została na 

wniosek kontrolowanego zamknięta. 

Fakt zamknięcia apteki i nie udzielanie przez nią usług aż do przybycia kierownika apteki tj. 

do godziny (...) – nie zmienia faktu iż w godz. od (...) do (...) w aptece nie było  

mgr. farmacji, nie zmienia również faktu iż w aptece tej po przybyciu osób kontrolujących tj. o 

godzinie (...) dokonywana była sprzedaż produktów leczniczych w tym również przez osobę do 

tego nieuprawnioną tj. przez pomoc apteczną. 

W związku z powyższym uznając, iż z protokołu kontroli nie można wywieść aby usługi 

farmaceutyczne były udzielane przez aptekę w całym okresie czasu nieobecności farmaceuty 

(tj. przez ponad trzy godziny), Naczelny Sąd Aptekarski uważa, iż sam fakt funkcjonowania 

apteki nawet w krótkim okresie czasu bez obecności farmaceuty oraz sprzedaż w tej aptece 

produktów leczniczych przez osobę nieuprawnioną (pomoc apteczną), stanowi bardzo istotne 

zaniedbanie ze strony kierownika tej apteki i dokonane w tym zakresie błędne wskazanie  

w uzasadnieniu orzeczenia, co do długości czasu działania apteki bez obecności farmaceuty, 

nie ma wpływu na wysokość orzeczonej kary. Również wskazane w uzasadnieniu odwołania 

okoliczności takie jak rodzaj asortymentu wydawanego przez pomoc apteczną (lek OTC, 

wyroby medyczne i suplementy diety) oraz incydentalny charakter zaistniałej sytuacji nie 

stanowi okoliczności mającej, zdaniem Naczelnego Sądu Aptekarskiego wpływ na wysokość 

orzeczonej kary. 

Naczelny Sąd Aptekarski dał wiarę wyjaśnieniom składanym przez świadka mgr farm. (...), 

która stwierdziła, że 

„w dniu (...) miała być w aptece od godz. (...) do (...). Od (...) w aptece miała być kierownik.” 

Pani (...) miała o (...) godzinie udać się do lekarza celem poprawy recept. 

Kierownik apteki Pani (...), z kolei w wyjaśnieniach składanych podczas posiedzenia Sądu w 

dniu (...) na pytanie Sądu „czy nie prościej było wysłać technika farmaceutycznego” celem 

poprawy recept przyznała, iż jedyną osobą mogącą załatwić sprawę poprawy recept lekarskich, 

z uwagi na stosunek lekarzy do techników, była Pani (...). Jak stwierdziła obwiniona 

„Konieczność udania się farmaceuty do lekarza z receptami była nieodzowna„. 

Uwzględniając powyższe Naczelny Sąd Aptekarski nie ma wątpliwości, iż kierownik apteki 

wysyłając jedynego farmaceutę do lekarza celem poprawy recept oraz nie zapewniając w tym 

czasie obecności w tej aptece innego farmaceuty narusza wynikający z art. 92 ustawy Prawo 

farmaceutyczne obowiązek obecności farmaceuty w godzinach pracy apteki. Stanowi to 

poważne naruszenie obowiązku ciążącego na kierowniku apteki, a polegającego na organizacji 

pracy w aptece (art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne). Naczelny Sąd Aptekarski 

za słuszne uważa przyjęte przez Okręgowy Sąd Aptekarski stanowisko, iż zgodnie z 

obowiązującymi przepisami recepta nie spełniająca wymagań określonych przepisami prawa 

nie powinna podlegać realizacji. 

Przedstawiając powyższe Naczelny Sąd Aptekarski zwraca również uwagę, iż obwiniona 

przyznała się do zarzucanych jej czynów - wynika to wprost z Protokołu rozprawy głównej  

z dnia (...) (karta 1 str. 2 protokołu). 

Również wskazany w pkt 3 uzasadnienia odwołania zarzut dotyczący oparcia rozstrzygnięcia 

w przeważającej części na dokumentach przedstawionych przez WIF, Naczelny Sąd Aptekarski 

uważa za nieuzasadniony. 
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Po pierwsze akta sprawy oprócz dokumentów przesłanych przez WIF, zawierają materiał 

zebrany przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w postaci przesłuchania świadków 

(...), (...) oraz (...). 

Dokumenty przedstawione przez WIF w tym protokół kontroli wraz z załącznikami stanowi 

dokument urzędowy, nie zakwestionowany przez obwinioną Panią (...). Pani (...) nie tylko, że 

podpisała ten dokument to również nie wniosła do niego żadnych zastrzeżeń. 

Uwzględniając podstawową funkcję dokumentu urzędowego, którą jest zapewnienie utrwalenia 

czynności prawnych i innych zdarzeń prawnych dokonywanych podczas kontroli apteki oraz 

uwzględniając podpis osób uwiarygadniających ten dokument tj. podpis osób 

przeprowadzających kontrolę oraz osób przy udziale których kontrola ta była dokonywana w 

tym podpis kierownika apteki, Naczelny Sąd Aptekarski nie podziela wątpliwości obrońcy 

dotyczących wiarygodności ustaleń dokonanych podczas przeprowadzanej kontroli. Fakt 

długotrwałego prowadzenia postępowania administracyjnego nie jest dla Sądu Aptekarskiego 

podstawą do uznania aby postępowanie Sądu Aptekarskiego było przedwczesne. Jak wskazano 

powyżej również zdaniem NSA brak jest podstaw do uzależniania postępowania prowadzonego 

przed Sądem Aptekarskim od wyników postępowania administracyjnego prowadzonego przed 

Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym. Zdaniem Naczelnego Sądu Aptekarskiego 

materiały pozyskane od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dokumentują 

okoliczności mające znaczenie prawne dla postępowania prowadzonego przed sądem 

aptekarskim, a ocena tych dokumentów pozostawiona jest ocenie członków sądu aptekarskiego, 

którzy orzekają na podstawie swojego przekonania opartego na swobodnej ocenie całokształtu 

dowodów zebranych w toku tego postępowania. 

 

2.  Kolejny zarzut podniesiony w odwołaniu (pkt 3 odwołania) dotyczy naruszenia art. 438 pkt 

3 kpk w związku z art. 62 ust. 2 ustawy o izbach aptekarskich tj. błędu w ustaleniach 

faktycznych mającego istotny wpływ na orzeczenie poprzez uznanie, że legalne wykonywanie 

obowiązków służbowych stanowiło przewinienie zawodowe podczas gdy zachowanie 

obwinionej – realizacja prawidłowo wystawionych zapotrzebowań na produkty lecznicze - 

stanowiło realizację jej obowiązków służbowych, które nie może być uznane za naruszające 

zasady wynikające z Kodeksu Etyki Aptekarza. 

Analizując ten zarzut Naczelny Sąd Aptekarski stwierdza, iż jak wynika z protokołu kontroli 

zapotrzebowania będące podstawą wydawania produktów leczniczych z apteki której 

kierownikiem była obwiniona, obarczone były licznymi nieprawidłowościami (brak pieczątki 

apteki, daty, pieczątki i podpisu osoby realizującej zapotrzebowanie, brak danych podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą czy też brak wymaganego numeru telefonu). 

Zdaniem Naczelnego Sądu Aptekarskiego obowiązujące przepisy w szczególności 

obowiązujące wówczas rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002r. w 

sprawie wydawania z aptek produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r., 

poz. 493 - akt obowiązujący w dniu realizacji zapotrzebowań przez aptekę w której 

kierownikiem była obwiniona) w sposób jasny i precyzyjny określa jakie dane powinny 

znajdować się na zapotrzebowaniu oraz jakie czynności dokonać musi farmaceuta przy 

realizacji tego zapotrzebowania. Niedopełnienie tym obowiązkom powoduje, że 

zapotrzebowanie jest zrealizowane w sposób wadliwy. Kierownik apteki realizujący 

zapotrzebowanie oraz organizujący pracę w aptece zapewnić musi realizację usług 

farmaceutycznych w sposób zgodny z wymaganymi przepisami. 

Gwarantem bezpiecznego i prawidłowego realizowania usług w aptece jest realizacja usług, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobą natomiast dbającą o realizowanie usług zgodnie 
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z tymi przepisami jest kierownik apteki odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie apteki, do 

obowiązków którego należy m. inn. organizacja pracy w aptece. 

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez obwinioną przed Rzecznikiem zapotrzebowania 

realizowane w aptece zawierały braki – brak pieczątki apteki, brak daty realizacji 

zapotrzebowania, oraz brak pieczątek i podpisów osób realizujących zapotrzebowanie. 

Ustawa Prawo farmaceutyczne wskazując organizację pracy jako obowiązek spoczywający na 

kierowniku apteki doprecyzowuje również na czym powinność ta polega. Zgodnie z art. 88 ust. 

5 pkt 1 do zadań kierownika należy organizacja pracy polegająca między innymi na 

przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych. 

Obowiązek polegający na przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji 

produktów leczniczych przeznaczonych na realizację zapotrzebowań w aptece w której 

kierownikiem była obwiniona dokonywany był w dość specyficzny sposób. Jak wynika 

bowiem z wyjaśnień składanych przez obwinioną przed  Sądem Aptekarskim „nie otwierała 

ona kartonów z lekami, które dostarczano do apteki. Leki z kartonów były przepakowywane i 

przekazywane do placówek medycznych na podstawie zapotrzebowań. „.Wyjaśnienia te, 

zdaniem Sądu jednoznacznie wskazują na brak dopełnienia obowiązkom związanym z 

prawidłowym przyjmowaniem produktów leczniczych. 

Przyjęcie produktu leczniczego zarówno przeznaczonego do wydania na podstawie recepty jak 

również zapotrzebowania wymaga bowiem sprawdzenia dokumentacji zakupu (faktury), 

potwierdzenia dokonania sprawdzenia (faktury), odesłania dostawcy dokumentacji zakupu, 

sprawdzenia czy leki zamówione zgodne są z lekami przyjmowanymi porównanie danych 

preparatów znajdujących się na kopii faktury ze stanem faktycznym tj : a. nazwą b. postacią  

c. dawką d. ilością e. serią f. datą ważności, alokacja sprowadzonych preparatów, 

wprowadzenie danych do elektronicznej bazy danych. Jak wynika z wyjaśnień składanych 

przez obwinioną, żadna z tych czynności nie była wykonana. NSA przypomina, obwiniona w 

wyjaśnieniach składanych przed Okręgowym Sądem Aptekarskim w (...) na posiedzeniu w dniu 

(...) potwierdziła, że właściciel zamawiał towar, obwiniona nie otwierała kartonów z lekami, 

które dostarczano do apteki. ”Leki z kartonu były przepakowywane i przekazywane do 

placówek medycznych na podstawie zapotrzebowań.”. 

Analizując powyższe Naczelny Sąd Aptekarski nie znalazł podstaw do uznania aby prawdą 

było iż zawsze, przyjmowany na stan apteki towar podlegał sprawdzeniu przez kierownika 

apteki lub innego farmaceutę, wprost przeciwnie zebrany materiał w tym wyjaśnienia 

obwinionej wskazują, że produkty przeznaczone do realizacji zapotrzebowań przekazywane 

były odbiorcom bez dochowania wymaganych prawem procedur. 

Ponadto Naczelny Sąd stwierdził, że nieprawidłowości dotyczyły również naruszeń 

związanych z realizacją tych zapotrzebowań, zapotrzebowania nie zawierały wymaganych 

prawem podpisów osób realizujących, nie wskazywały daty realizacji zapotrzebowania oraz 

nie zawierały pieczątki apteki czy też pieczątki osoby realizującej zapotrzebowanie. Naczelny 

Sąd Aptekarski przypomina jeszcze raz, że to do obowiązków kierownika apteki należy 

zapewnienie prawidłowej organizacji pracy, elementem tej organizacji jest zapewnienie aby 

przyjmowanie i wydawanie produktów odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązków jakie spoczywają na farmaceucie przy 

realizacji zapotrzebowania. 

W związku z powyższym Naczelny Sąd Aptekarski za nieuzasadniony uważa zarzut zawarty w 

pkt 3 apelacji. 
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  3. Odnośnie zarzutu 4 dotyczącego błędu w ustaleniach faktycznych w zakresie dotyczącym 

czasu w jakim apteka funkcjonowała bez obecności farmaceuty, Naczelny Sąd Aptekarski 

stwierdza: 

- jak wskazał powyżej Naczelny Sąd Aptekarski, błąd w ustaleniu w tym zakresie nie ma 

znaczenia dla oceny naruszenia jakiego dopuściła się obwiniona niedopełniając obowiązkom 

kierownika w zakresie dotyczącym prawidłowej organizacji pracy. 

Okoliczność czy apteka była czynna bez obecności farmaceuty przez trzy godziny czy też przez 

dwie godziny nie zmienia faktu, że udzielanie usług farmaceutycznych bez obecności  

w aptece farmaceuty stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa i naraża pacjentów 

korzystających z usług takiej apteki na niebezpieczeństwo. 

Jak oświadczyła obwiniona podczas wyjaśnień składanych przed Rzecznikiem „od godz. (...) 

apteka została zamknięta na polecenie inspektorów WIF”. 

Oceniając organizację pracy apteki w której obwiniona była kierownikiem apteki, nie należy 

zapominać, że apteka pomimo, iż nie było w niej farmaceuty przez około 20 minut udzielała 

usług za pośrednictwem osoby do tego nieuprawnionej tj. pomocy aptecznej. 

Osobą nieuprawnioną do udzielania usług farmaceutycznych w czasie nieobecności w aptece 

farmaceuty, była również technik farmaceutyczna, technik będąc bowiem upoważnionym do 

udzielania usług w zakresie określonym ustawą, upoważniona jest do wydawania leków tylko 

i wyłącznie wówczas gdy w aptece obecny jest farmaceuta. 

W związku z powyższy Naczelny Sąd Aptekarski uznał zarzut wskazany w pkt 4 za 

niezasługujący na uwzględnienie. 

 

4.Obrońca obwinionej zarzutem odwołania uczynił również naruszenie art. 438 pkt 3 w zw.  

z art.62 ust.2 ustawy o izbach aptekarskich tj. błąd w ustaleniach faktycznych mających istotny 

wpływ na wydane orzeczenie tj. uznanie, że Obwiniona swoim zachowaniem wyrządziła 

szkody polskim pacjentom poprzez ograniczenie dostępu do trudnodostępnych leków w 

sytuacji gdy brak jest jakiegokolwiek dowodu, aby działania obwinionej wywołały taki skutek. 

Rozpatrując ten zarzut, Naczelny Sąd Aptekarski stwierdza co następuje: 

- do oceny czy usunięcie z rynku leków objętych zapotrzebowaniami kierowanymi przez 

obwinioną do podmiotów leczniczych,  działa na szkodę pacjentów czy też nie, niezbędna jest 

ocena rodzaju produktów leczniczych jakie wydawane były z apteki oraz ilość leków 

wydawanych na podstawie zapotrzebowania. Ważny jest również charakter podmiotu do 

którego leki są wydawane, ocena czy leki te mogą być wykorzystywane przez te placówki czy 

też nie, oraz ocena jak duże jest zapotrzebowanie indywidualnych pacjentów na leki wydawane 

na podstawie zapotrzebowania. 

Oczywiście, zdaniem Naczelnego Sądu Aptekarskiego oceniając zapotrzebowanie pacjentów 

na dany produkt leczniczy nie można brać pod uwagę jedynie potrzeb lokalnych ale 

uwzględniać należy ogólne zapotrzebowanie na te produkty w skali całego kraju. Jak wiadomo 

bowiem cechą działania hurtowni farmaceutycznej jest to, że zaopatruje ona w leki nie tylko 

najbliżej położone apteki ale częstokroć apteki zaopatrują się w leki w tych hurtowniach które 

lek posiadają co nie jest tożsame z tym, że jest to hurtownia najbliższa lub jedyna. Jeżeli więc 

leki w nadmiernych ilościach trafiają do jednej apteki wydającej je na podstawie 

zapotrzebowania do podmiotów leczniczych, nie ulega wątpliwości, że dokonywane to jest ze 

szkodą dla innych aptek, które w związku z tym mogą mieć trudności w dostępie do tego leku. 
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Z dokumentów zebranych przez Rzecznika jednoznacznie wynika, że wiele z leków 

wydawanych na podstawie zapotrzebowania przez aptekę którą kierowała obwiniona to leki 

znajdujące się na liście zabraniającej wywóz tych leków z kraju. Lista ta obejmuje leki 

deficytowe trudnodostępne na rynku krajowym, leki poszukiwane przez pacjentów. 

Podmiotami natomiast, na rzecz których wydawane były produkty lecznicze na podstawie 

zapotrzebowania to podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych o charakterze 

ambulatoryjnych, podmioty które w większości nie mogły wykorzystywać zamawianych leków 

do bieżącego świadczenia usług głównie z uwagi na fakt, że leki te nie znajdowały się w grupie 

leków, które mogły być doraźnie dostarczane pacjentom oraz leki te nie znajdowały się również 

w grupie leków które mogłyby wchodzić w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących 

życie, ponadto leki te, uwzględniając charakter podmiotu leczniczego i świadczone przez niego 

usługi (ambulatoryjne) były zamawiane w dużych ilościach. 

To wszystko z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością wskazuje, zdaniem 

Naczelnego Sądu Aptekarskiego, na nieuzasadnione celami medycznymi, wydawanie 

deficytowych produktów leczniczych z apteki, co bezsprzecznie musiało odbywać się kosztem 

zaspakajania bieżących potrzeb pacjenta nawet jeżeli nie były to potrzeby pacjenta tej 

konkretnej apteki. Wydawanie znacznych ilości leków na rzecz podmiotów leczniczych 

skutkowało brakiem tych leków w zakresie zaspakajania potrzeb indywidualnego pacjenta, 

szczególnie iż leki te zaliczały się do grupy leków deficytowych czyli trudnodostępnych na 

rynku krajowym. W związku z powyższym, zarzut ujęty w pkt 5 odwołania, Naczelny Sąd 

Aptekarski uznał za nie zasługujący na uwzględnienie. 

 

5. Odnośnie zarzutu ujętego w pkt 6 odwołania, dotyczącego naruszenia art. 438 pkt 3  

w związku z art. 62 ust. 2 ustawy o izbach aptekarskich tj. błędu w ustaleniach faktycznych 

mającego wpływ na wydane orzeczenie „tj. uznanie, że Obwiniona nie sprawdzała 

zamawianego do apteki towaru i nienależycie go nadzorowała, podczas gdy ze zgromadzonego 

materiału dowodowego takie fakty nie znajdują potwierdzenia” Naczelny Sąd Aptekarski 

stwierdza co następuje: 

- kwestię sprawdzania towaru zamawianego do apteki w kontekście leków wydawanych na 

podstawie zapotrzebowania, Naczelny Sąd Aptekarski szczegółowo omówił w pkt 2 

uzasadnienia dotyczącym pkt 3 odwołania. Z materiału zebranego w sprawie jednoznacznie 

wynika, iż przyjmowanie oraz wydawanie produktów leczniczych wydawanych na podstawie 

zapotrzebowania odbywało się z naruszeniem obowiązujących przepisów. 

 

6. Ostatnim rozpatrywanym przez Naczelny Sąd Aptekarski zarzutem jest zarzut wskazany  

w pkt 1 odwołania, dotyczący naruszenia art. 438 pkt 4 kpk w zw. z artykułem 62 ust. 2 ustawy 

o izbach aptekarskich, a w konsekwencji zakwestionowanie przez obwinioną wysokości kary 

orzeczonej przez Okręgowy Sąd Aptekarski tj. kary 6 miesięcy zawieszenia prawa 

wykonywania zawodu. Jak wynika wprost z odwołania złożonego przez obrońcę, obwiniona 

wnosi o orzeczenie kary upomnienia lub kary nagany. 

Uważając Panią (...) za winną popełnienia przewinienia wskazanego powyżej, Naczelny Sąd 

Aptekarski uważa, iż karą adekwatną i sprawiedliwą orzeczoną wobec obwinionej jest kara 

trzech miesięcy zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 

Naczelny Sąd Aptekarski rozstrzygając o wysokości wymierzonej kary uwzględnił kryteria 

stosowane przez sąd aptekarski, przy wymierzaniu kary za popełnione przewinienie, określone 

przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach 
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odpowiedzialności zawodowej wydanego na podstawie delegacji ustawowej tj. art. 62 ust. 2 

ustawy o izbach aptekarskich. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem par. 37 „Sąd aptekarski wymierza karę, biorąc pod uwagę 

stopień winy, naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu farmaceuty, skutki czynu oraz 

zachowanie się obwinionego przed popełnieniem przewinienia zawodowego i po jego 

popełnieniu”. 

Wysokość kar orzekanych przez sąd aptekarski określa z kolei art. 46 ust. 1 ustawy o izbach 

aptekarskich: są to upomnienie, nagana, zawieszenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty 

na okres od 3 miesięcy do 3 lat oraz kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu. 

Uznając obwinioną za winną zarzucanych jej czynów oraz uznając, że obwiniona popełniając 

powyższe przewinienia naruszyła wskazane powyżej przepisy Kodeksu Etyki Aptekarza 

Rzeczypospolitej Polskiej w części orzeczenia dotyczącego wysokości zastosowanej kary, 

Naczelny Sąd Aptekarski stwierdził, że: okolicznościami mającymi wpływ na wymierzenie 

kary ma  fakt, że obwiniona pełniła funkcję kierownika apteki w aptece której stwierdzono tak 

liczne i tak ciężkie gatunkowo naruszenia ale oprócz okoliczności bezsprzecznie obciążających 

uwzględnił również, że obwiniona nie była do tej pory karana, że nie utrudniała prowadzonego 

postępowania ani przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ani też przed Sądem. 

Pomimo więc uznania że od obwinionej należało wymagać szczególnego rozeznania  

w przepisach prawa normującego wykonywanie zawodu farmaceuty, a ponad modelowego 

wręcz przestrzegania norm etycznych zawartych w przepisach KEA RP, Naczelny Sąd 

Aptekarski uważa, że zachowanie obwinionej podczas postępowania i to zarówno podczas 

postępowania przed wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym oraz przed Okręgowym 

Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, a także przed Sądem Aptekarskim oraz 

dotychczasowa niekaralność obwinionej, uzasadnia orzeczenie kary w wysokości jak wskazano 

w części dyspozytywnej orzeczenia. 

Orzekając karę 3 miesięcy zawieszenia prawa wykonywania zawodu, Naczelny Sąd Aptekarski 

zwraca uwagę, że w odróżnieniu od postępowania karnego, sankcja w postępowaniu 

dyscyplinarnym pomimo że jest środkiem karnym ma głównie charakter dyscyplinujący, a 

skutki orzeczenia kary dyscyplinarnej wywołują skutek wyłącznie w sferze osobistej. Sankcja 

dyscyplinarna działa do wnętrza korporacji, której członkiem jest osoba poddana karze, 

wymierzona jest bowiem w dobra które podmiot nabył wstępując do samorządu. Celem sankcji 

dyscyplinarnej jest głównie kształtowanie odpowiednich postaw oraz ochrona wartości 

istotnych dla zorganizowanych grup społecznych. Kary dyscyplinarne mają więc głównie 

charakter korporacyjny i dyscyplinujący. 

Zdaniem Sądu wysokość kary wymierzona przez Naczelny Sąd Aptekarski, obwinionej spełni 

cele i funkcje w niej pokładane. 

Zdaniem Sądu orzeczona kara spełni również funkcję wychowawczą i zapobiegawczą oraz 

realizację społecznej potrzeby poczucia sprawiedliwości. 

 

W związku z powyższym Naczelny Sąd Aptekarski orzekł jak na wstępie. 

 

W zakresie kosztów postępowania odwoławczego Naczelny Sąd Aptekarski działając na 

podstawie par. 56 ust. 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach 

odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, obciążył Obwinioną kosztami postępowania 

naliczonymi wg. zasad określonych w par. 58 rozporządzenia wykonawczego Ministra Zdrowia. 
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Pouczenie: 

Od powyższego, prawomocnego orzeczenia podmiotom wymienionym w art. 46b ust.1 pkt 1-

5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.1419) 

przysługuje prawo wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Naczelnego 

Sądu Aptekarskiego w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia 

wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 46 b ust. 2, art. 46 c i art. 46 e 

w/w ustawy. 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 19 stycznia 2021 r. 

 


