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NACZELNY SĄD APTEKARSKI  
WARSZAWA 
 

Sygn. akt AOR  10/12  

 

O R Z E C Z E N I E 

Naczelny Sąd Aptekarski w Warszawie w składzie następującym :  
 

Przewodniczący : mgr farm. Kazimierz Jura 
 Sędziowie :  mgr farm. Anna Lipińska 
    mgr farm. Anna Włodarczyk 
    mgr farm. Piotr Molin 
    mgr farm. Ryszard Seidel 
 

 Protokolant :   mgr Monika Winiarska 
 

przy udziale Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. Beaty 

Owczarskiej 

 po rozpoznaniu w dn. 10 stycznia 2013 r. na rozprawie odwołania aptekarza mgr farm. xxx, 

córki xxx, ur. xxx w xxx, zam. w xxx przy ul. xxx, wniesionego przez obrońcę obwinionej  od 

orzeczenia Okręgowego Sądu Aptekarskiego w xxx z dn. 24 lipca 2012 r. sygn. akt  S 5/12, 

skazującego obwinioną na karę upomnienia za to że: dokonywała zakupów produktów 

leczniczych dla kierowanej przez siebie apteki xxx w xxx u podmiotów do tego 

nieuprawnionych, innych niż hurtownie farmaceutyczne, czym naruszyła art. 88 ust. 5 pkt 5 

ustawy Prawo Farmaceutyczne, 

 

o r z e k a 
 

1. Zmienia zaskarżone orzeczenie i uniewinnia obwinioną od popełnienia przypisanego jej 

przewinienia zawodowego. 

2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Naczelną Izbę Aptekarską na podstawie           

§ 56 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 65 poz. 612                     

z dn. 16 kwietnia 2003 r.) 

 
Warszawa dn. 10 stycznia 2013 r. 

 



U Z A S A D N I E N I E 

Okręgowy Sąd Aptekarski w xxx orzeczeniem z dn. 24 lipca 2012 r. sygn. akt  S 5/12 

uznał mgr farm. xxx za winną tego, że będąc kierownikiem apteki xxx w xxx mieszczącej się 

przy ul. xxx, dokonywała zakupu produktów leczniczych u podmiotów nieuprawnionych, 

innych niż hurtownie farmaceutyczne, czym naruszyła art. 88 ust. 5 pkt 5 ustawy Prawo 

Farmaceutyczne. 

Za powyższe przewinienie sąd okręgowy wymierzył obwinionej karę upomnienia.

 W ustawowo przewidzianym terminie odwołanie od orzeczenia wniósł pełnomocnik 

obwinionej, zarzucając mu :          

1. Obrazę licznych przepisów postępowania mogących mieć wpływ na treść 

orzeczenia.  

2. Błędy w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mających 

wpływ na treść orzeczenia. 

Obrońca wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do sądu 

okręgowego celem jej  ponownego rozpoznania. 

 Rozpoznając odwołanie Naczelny Sąd Aptekarski zważył co następuje : 

 Z urzędu stwierdzić należy, że wniosek o ukaranie z dn. 14 grudnia 2011 r. nie 

odpowiada wymogom przepisu § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.                  

31 marca 2003 r. ( Dz. U. nr 65 poz. 612 ) dot. postępowania w sprawach odpowiedzialności 

zawodowej farmaceutów. Postawione zarzuty, bardzo lakoniczne, bardzo słabo 

udokumentowane w uzasadnieniu wniosku, który ogólnikowo ( np. „ obrót odbywał się na 

znaczną skalę” ) powołuje się na protokół kontroli przeprowadzonej przez inspekcję 

farmaceutyczną i przesłuchanie obwinionej z dn. 27 października 2011 r.   

 Wniosek powinien zawierać dokładne określenie zarzucanego przewinienia 

zawodowego, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz 

skutków z niego wynikających ( § 26 ust. 2 pkt 2 wyżej cytowanego rozporządzenia ). 

Istotne również dla przyszłych ocen sądu jest też wskazanie zakresu ( ilości i wartości ) 

bezprawnych zdaniem rzecznika transakcji dokonanych przez obwinioną bezpośrednio, lub 

też za jej wiedzą i zgodą. Uzasadnienie wniosku ma uwzględniać szczegółowe określenie 

zarzucanego przewinienia zawodowego. Postępowanie dowodowe prowadzone przez 

rzecznika odpowiedzialności zawodowej powinno szczegółowo wyjaśnić sprawę                             

i zgromadzić stosowny do okoliczności pełny materiał dowodowy (§ 23 ust. 1 

rozporządzenia ).  

 Naczelny Sąd Aptekarski uznał, że wnikliwe wyjaśnienie wszystkich okoliczności            

w tym zakresie oparte winno być również o treść zeznań w charakterze świadków właścicieli 

apteki w której kierownikiem była obwiniona. Zgodnie z ugruntowanym już orzecznictwem 

przy ocenie dowodów, sąd orzekający jest obowiązany ocenić i uwzględnić wszelkie 

okoliczności przemawiające za i przeciw obwinionej, co przy niekompletnym materiale 



dowodowym przedstawionym przez rzecznika, nie było możliwe. W myśl obowiązujących 

przepisów, a w szczególności art. 45 ustawy o Izbach Aptekarskich, członkowie samorządu 

zawodowego podlegają odpowiedzialności zawodowej za postępowanie sprzeczne                 

z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi 

wykonywania zawodu aptekarza. Dopiero więc jednoznaczne wykazanie, że działanie lub 

zaniechanie działania aptekarza narusza obowiązujące przepisy stanowić może podstawę do 

uznania winy.  

 Powyższe ustalenia były ważne dla rozpoznania tej sprawy z uwagi na odmienną 

ocenę przez sąd apelacyjny sprzedaży środków leczniczych z apteki do innej apteki. Sąd 

okręgowy w uzasadnieniu do zaskarżonego orzeczenia wyraził pogląd, że „…obecny stan 

prawny nie wskazuje w sposób precyzyjny i jednoznaczny bezpośredniego zakazu 

dokonywania takiej sprzedaży z apteki ogólnodostępnej”.      

 Z przytoczonym stwierdzeniem nie sposób się zgodzić. Ustawa prawo 

farmaceutyczne z dn. 6 września 2001 r. z późn. zmianami w art. 87 ust. 2  jednoznacznie 

określa do czego przeznaczona jest apteka ogólnodostępna. Art. 86 ust. 9 daje delegację 

Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia innych 

rodzajów działalności aptek. Na dzień rozpoznawania niniejszej sprawy takie rozporządzenie 

nie ukazało się. Zatem należy uznać, że zakres działalności aptek ogólnodostępnych ma 

charakter katalogu zamkniętego i określony jest w art. 86 ust. 2, 5 i 8 oraz art. 87 ust. 2.            

W przytoczonych zapisach ustawy nie wymienia się zaopatrywania ( dystrybucji ) pomiędzy 

aptekami w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne 

artykuły o których mowa w art. 86 ust. 8 ustawy.       

 F-ra VAT nr 1/12/2010 z dn. 30 grudnia 2010 r. dokumentująca sprzedaż leków z 

apteki w której kierownikiem była obwiniona do apteki xxx w xxx ul. xxx, będącej odrębnym 

podmiotem gospodarczym ( znajdująca się w aktach sprawy ),  jest dowodem na 

przeprowadzenie niezgodnej z wyżej przytoczonymi przepisami transakcji pomiędzy 

aptekami ( odmienne NIP-y podmiotów gospodarczych ). Z uwagi na fakt, że sąd apelacyjny 

przy rozpoznawaniu sprawy nie może ( z wyjątkiem zagadnień proceduralnych ) wyjść poza 

ramy zaskarżenia orzeczenia, powyższe uwagi są istotne dla zilustrowania przesłanek 

którymi kierował się sąd odwoławczy orzekając w niniejszej sprawie. Niewniesienie 

odwołania przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej od uniewinnienia obwinionej co 

do zarzutów zawartych w pkt. 1 i 3 zaskarżonego orzeczenia, czyni bezprzedmiotowym 

rozpoznawanie tych zagadnień przez sąd odwoławczy. 

 Z protokołu kontroli inspekcji farmaceutycznej jednoznacznie wynika, że apteka 

której kierownikiem była obwiniona dokonała w okresie od 4 stycznia 2010 r. do 29 grudnia 

2010 r. zakupów leków od podmiotu do tego nieuprawnionego tj. w aptece xxx w xxx ul. 

xxx. Dokonano 40 zakupów. Łączna wartość brutto leków zakupionych we wskazanym 

podmiocie wynosiła xxx ( akta karta 11 – 12 ). Nadto kontrola wykazała również 3 transakcje 

pomiędzy w/w podmiotami gospodarczymi, które nie były zaewidencjonowane w programie 



komputerowym apteki na łączną kwotę w wysokości xxx brutto. Nadto dokonano licznych 

zakupów (tzw. bezpośrednich) w firmie xxx ( łącznie 27 faktur ). 

             Podsumowując powyżej nakreślone rozważania nt. prawidłowości obrotów 

substancjami leczniczymi w aptece, należy stwierdzić, że tak przy sprzedaży jak i przy 

zakupie leków dopuszczono się działań niezgodnych z prawem normującym funkcje i zakres 

czynności apteki ogólnodostępnej.  Pozostaje zatem ustalić zakres sprawstwa w tych 

czynnościach który był udziałem obwinionej ( zgodnie z ramami zakreślonymi przez 

odwołanie, czyli dotyczącymi zakupu leków ).       

 W odwołaniu do orzeczenia obrońca słusznie podnosi, że Okręgowy Sąd Aptekarski 

nie poczynił żadnych ustaleń w zakresie tego, czy to mgr xxx brała udział w zakupach 

produktów leczniczych od podmiotów nieuprawnionych, jak również tego kto faktycznie 

produkty takie nabywał i jaką wiedzą w tym zakresie dysponowała obwiniona. Nadto 

skarżący orzeczenie Sądu Okręgowego słusznie dowodzi, że brak było spójności w 

rozumowaniu sądu I instancji, który uznał, że obwiniona działając w oparciu o te same 

przepisy, dokonując sprzedaży leków do aptek nie przekraczała norm prawnych, zaś w 

sytuacji odwrotnej naruszała prawo. Zważyć również należy, że sama obwiniona twierdziła, 

że nad zakupami towarów czuwał jeden ze współwłaścicieli apteki Pan xxx, sąd I instancji nie 

dokonał w tej mierze ustaleń przeciwnych. Z przeprowadzonego na rozprawie dowodu tj. 

protokołu inspekcji farmaceutycznej ( karta 9 – 14 ) wynika również, że „nie wszystkie 

faktury dotyczące zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych zostały 

zarejestrowane w udostępnionym do celów kontroli systemie informatycznym xxx”.

 Należy mieć na względzie, że ilość, a szczególnie wartość niezaewidencjonowanych 

faktur zakupu stanowiła zasadniczą część nieuprawnionych zakupów. W związku z 

powyższym powstaje duża wątpliwość co do stopnia wiedzy obwinionej nt. faktycznych 

zakupów od podmiotów nieuprawnionych. Wątpliwość tą uznać należy za tym większą, że 

obwiniona w czasie postępowania wyjaśniającego zeznała, że nie miała wiedzy na temat 

szeregu posunięć właścicieli apteki dot. przepływu leków między aptekami. W 

postępowaniu przed sądem I instancji nie wykazano w sposób zgodny z regułami 

postępowania dowodowego, że obwiniona posiadała  wiedzę na temat zakupów leków u 

podmiotów nieuprawnionych, a tym bardziej, że dokonywała tego osobiście. Obwinionej na 

żadnym stadium postępowania nie udowodniono, że uczestniczyła w transakcjach kupna 

leków u podmiotów nieuprawnionych. W świetle zebranego przez oskarżenie ubogiego 

materiału dowodowego i braku uzupełnienia go w trakcie rozprawy nie da się bez obawy 

popełnienia pomyłki wykluczyć innej wersji zdarzeń, aniżeli przyjęta we wniosku o ukaranie. 

W tej sytuacji nie było dopuszczalne przypisanie obwinionej zarzucanego jej czynu, 

albowiem chroni ją reguła in dubio pro reo.  
 

 Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Aptekarski zmienił zaskarżone orzeczenie           

i orzekł jak w sentencji. 
 

 

Warszawa dn. 10 stycznia 2013 r. 


