
NACZELNA IZBA APTEKARSKA  

NACZELNY SĄD APTEKARSKI  

WARSZAWA 
 

Sygn. akt AOR 11/12 

 

O R Z E C Z E N I E 
 

Naczelny Sąd Aptekarski w Warszawie w składzie następującym :  

 

Przewodniczący : mgr farm. Anna Włodarczyk 

Sędziowie :  mgr farm. Anna Matan 

   mgr farm. Barbara Kozicka 

   mgr farm. Michał Dera  

   dr n. farm. Piotr Belniak 

 

Protokolant :   mgr Monika Winiarska 

 

przy udziale Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. Beaty 

Owczarskiej po rozpoznaniu w dn. 26 lutego 2013 r. na rozprawie odwołania aptekarza mgr 

farm. xxx s. xxx zam. w xxx przy ul. xxx, wniesionego od orzeczenia Okręgowego Sądu 

Aptekarskiego w xxx z dn. 25 lipca 2012 r. sygn. akt S 20/11 , którym to orzeczeniem uznany 

został za winnego tego, że: 

1. dopuścił do wydania z apteki produktów leczniczych zawierających pseudoefedrynę          

w ilościach uzasadniających przypuszczenie, że będą one użyte w celu innym niż 

leczniczy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 28 czerwca 2011 r., co stanowiło naruszenie 

art. 68 ust. 1 w związku z art. 99 ust.1, art.96 ust. 4 w związku z art. 88 ust. 5 ustawy 

Prawo Farmaceutyczne, a także naruszenie art. 7, 9 ust. 4, 34 i 35 Kodeksu Etyki 

Aptekarza RP; 

2. prowadził obrót lekami w aptece pomimo skutecznego jej unieruchomienia w okresach od 

13 września 2010 r. do 25 października 2010 r. oraz od 17 stycznia 2011 r. do 1 lutego 

2011 r., co stanowiło naruszenie art. 65 ust. 1 w związku z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo 

Farmaceutyczne; 

3. w okresie od 28 lipca 2011 r. do 19 sierpnia 2011 r. dokonywał zakupów produktów 

leczniczych zawierających pseudoefedrynę oraz ich odsprzedaż nieustalonym podmiotom 

pomimo doręczenia decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki, opatrzonej 

rygorem natychmiastowej wykonalności, przy czym sprzedaż ta nie była fiskalizowana, 

co stanowi naruszenie art. 65 ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz art. 2 Kodeksu 

Etyki Aptekarza RP 

za co wymierzył mu karę 6 miesięcy zawieszenia prawa wykonywania zawodu 
 

o r z e k a 

 

1. Utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie; 

2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża obwinionego na podstawie § 56  ust. 1, 

naliczonymi wg zasad określonych w § 58 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego 

Ministra Zdrowia ( Dz. U. nr 65 poz. 612 z dn. 16 kwietnia 2003 r. ); 

3. Wysokość w/w kosztów poda przewodniczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego                       

w zarządzeniu. 

 
Warszawa dn. 26 lutego 2013 r. 



UZASADNIENIE 
 

 Orzeczeniem sygn. akt S 20/11 z dn. 25 lipca 2012 r. Okręgowy Sąd Aptekarski         

w xxx uznał mgr farm. xxx za winnego dopuszczenia do wydania z apteki bardzo dużych 

ilości preparatów zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę, prowadzenia obrotu w 

aptece pomimo skutecznego jej unieruchomienia i prowadzenia zakupów, a następnie 

zbywania leków pomimo wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Za powyższe 

przewinienia zawodowe sąd okręgowy wymierzył obwinionemu karę 6 - ciu miesięcy 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu. 
 Od orzeczenia sądu okręgowego w ustawowo przewidzianym terminie odwołanie 

złożył obwiniony zarzucając mu oczywistą niesłuszność. Skarżący wskazał, że sąd pierwszej  

instancji dokonał tylko pobieżnej analizy zgromadzonego materiału dowodowego                       

i nieprawidłowych ustaleń z pominięciem akt prokuratury  i sądu powszechnego. Wobec tak 

sformułowanych zarzutów w odwołaniu nie znalazło się chociażby najskromniejsze 

uzasadnienie wskazujące na zasadność wniesionej apelacji. W konkluzji odwołania              

mgr xxx wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia.  

 

 Naczelny Sąd Aptekarski rozpoznając odwołanie zważył co następuje: 

 

 Zarzut odwołania, że wina obwinionego została udowodniona tylko na podstawie 

pobieżnej analizy zgromadzonego materiału dowodowego jest gołosłowna, zaś twierdzenie, 

że sąd okręgowy dokonał nieprawidłowych ustaleń faktycznych, jest bezzasadne.                     

W odwołaniu nie wskazano żadnych nowych czy istotnych okoliczności, które mogłyby się 

stać źródłem wątpliwości co do prawidłowości ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę 

rozstrzygnięcia przez Okręgowy Sąd Aptekarski w xxx. Nadto obwiniony prawidłowo 

zawiadomiony na rozprawach ( w dniach 16 lutego, 29 marca i 19 lipca 2012 r. )  przed 

sądem pierwszej instancji nie uczestniczył. Niezależnie od absencji na rozprawach, nie 

wnioskował do sądu o przeprowadzenie wniosków dowodowych które mogłyby ewentualnie 

przemawiać na jego korzyść. W postępowaniu dowodowym ( protokół z czynności… z dn.  

22 września 2012 r. ) złożył jedynie oświadczenie, zobowiązując się do przedstawienia 

wyjaśnień ma piśmie w terminie późniejszym. 

 Ustalenia faktyczne poczynione przez sąd pierwszej instancji są prawidłowe, 

dokonane zostały na podstawie wyników kontroli inspekcji farmaceutycznej ( protokół              

z kontroli doraźnej… karta 3 – 8 ), oraz decyzji xxx Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego w xxx WIF.KA.8520.3.47.2011. Kontrola inspekcji farmaceutycznej 

dotyczyła sprawdzenia zakupów i sprzedaży wybranych produktów leczniczych 

zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę dokonanych w aptece xxx z siedzibą w xxx 

ul. xxx w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 28 czerwca 2010 r. Analiza przychodów i 

zaewidencjonowanej sprzedaży w/w preparatów wykazała, że w kontrolowanym okresie braki 

magazynowe wynosiły ponad 70 tys. opakowań. Zakupy kontrolowanego asortymentu leków 

w 2010 r. osiągnęły ilość ponad 130 tys. opakowań ( protokół z kontroli doraźnej… karta 5 – 

6 ). Ujawniono również, że obwiniony dokonywał sprzedaży wymienionych leków                        

w jednorazowych transakcjach po 15, 20, 25, 30 a nawet 50 op. w kilkusekundowych 

odstępach czasu. Mgr xxx ustaleń tej kontroli nie kwestionował. W postępowaniu 

wyjaśniającym sam zadeklarował, że ustosunkuje się do zaistniałej sytuacji pisemnie                

( protokół z czynności… karta 127 ). Wobec braku wypełnienia wspomnianego zobowiązania 

przez obwinionego rzecznik odpowiedzialności zawodowej zamknął postępowanie 

wyjaśniające. Nadto zaznaczyć należy, że postępowanie w niniejszej sprawie przed sądem 

okręgowym zostało zamknięte dopiero na trzeciej kolejnej rozprawie w dn. 19 lipca 2012 r.       

( dwie wcześniejsze nie doprowadziły do zamknięcia z przyczyn leżących po stronie 



obwinionego i jego obrońcy ). Na rozprawę w dn. 19 lipca 2012 r. obwiniony  nie stawił się 

prawidłowo zawiadomiony. Mając powyższe na względzie należy uznać, że obwiniony 

świadomie nie skorzystał z możliwości obrony jakim było złożenie  wyjaśnień w sprawie, czy 

też zawnioskowanie o  przeprowadzenie dodatkowych dowodów ( obwiniony aptekarz ma 

prawo do składania wniosków dowodowych zarówno w toku postępowania wyjaśniającego, 

jak i w postępowaniu przed sądem I instancji ). 

 Zebrany w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że obwiniony 

sprzedawał bardzo duże ilości preparatów zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę. 

Analiza następujących po sobie kolejnych sprzedaży środków leczniczych zawierających w 

swoim składzie pseudoefedrynę, słusznie doprowadziła sąd okręgowy do przekonania, że z 

uwagi na dzielące je często kilkusekundowe odstępy czasu ( protokół WIF.KA 

8521.182.2011.MN.KS z dn. 14 lipca 2011 r. ) nie mogły one być dokonywane na rzecz 

różnych pacjentów, co uprawdopodabnia pogląd wyrażony w uzasadnieniu do zaskarżonego 

orzeczenia – „wynika z tego, że zakupu dokonywała de facto jedna osoba, a w celu zmylenia 

ewentualnych organów kontroli realizowano sprzedaż kilkukrotne fiskalizowanie mniejszych 

partii opakowań”. 

 Nadto obwiniony w żaden sposób nie ustosunkował się do faktu, poważnego braku 

magazynowego leków z pseudoefedryną w aptece, sięgającego na dzień 28 czerwca 2012 r. 

ponad 70 tys. opakowań, ( protokół WIF  j.w. ). Uznać należy, że zarzuty prowadzenia 

zakupów przez aptekę w okresach jej unieruchomienia przez WIF ( tj. 13 września –              

25 października 2010 r. i 17 stycznia – 1 lutego 2011 r. ) i prowadzenia zakupu i sprzedaży 

środków leczniczych z pseudoefedryną po zapadnięciu decyzji o wygaśnięciu zezwolenia 

udzielonego xxx, na prowadzenie apteki ogólnodostępnej tj. po dn. 27 lipca 2011 r., znajduje 

również niepodważalne odzwierciedlenie w materiale dowodowym ( pismo WIF.KA 

8521.182.2011.MN.KS  z dn. 19 sierpnia 2011 r. ). Zatem zebrany materiał dowodowy w 

pełni pozwalał na przyjęcie sprawstwa i winy obwinionego. 

 W świetle powyższego nie budzi wątpliwości, że Okręgowy Sąd Aptekarski miał 

pełne podstawy do przyjęcia, że obwiniony dopuścił się zarzucanych mu przewinień 

zawodowych. Kwalifikacja przewinień z punktu widzenia przekroczenia obowiązującego 

prawa i zasad zawartych w Kodeksie Etyki Aptekarza RP nie nasuwa również zastrzeżeń. 

 Zważyć również należy, że będące przedmiotem sprawy preparaty z pseudoefedryną 

należą do tzw. kategorii dostępności OTC, niemniej decyzją Ministra Zdrowia pozostają tylko 

i wyłącznie w obrocie aptecznym. Z uwagi na powyższe należy mieć na względzie, że 

ustawodawca ich dystrybucję pozostawił w rękach fachowego personelu farmaceutycznego. 

Wprowadzenie do obrotu tak znacznych ilości środków leczniczych, dodatkowo w 

jednorazowych dużych ilościach, wskazywało na pozaterapeutyczny zamiar ich użycia przez 

nabywców, co stanowiło oczywiste zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, z czym 

obwiniony posiadający stosowną medyczną wiedzę musiał się liczyć. Zatem zasadna była 

ocena sądu okręgowego, że działania obwinionego „miały na celu tylko i wyłącznie 

osiągnięcie korzyści finansowych”. Nadto kolejnym dowodem za przyjęciem przez sąd  

takiego nagannego motywu działania obwinionego jest fakt, że po wygaśnięciu zezwolenia na 

prowadzenie apteki, w dalszym ciągu prowadził on zakup i sprzedaż środków leczniczych z 

pseudoefedryną, przy czym sprzedaży dokonywał z pominięciem fiskalizacji tych operacji         

( pismo WIF w xxx z dn. 19 sierpnia 2011 r. – karta 59 ). 

 Sąd aptekarski orzeka na podstawie materiału dowodowego ujawnionego w toku 

rozprawy. Członkowie sądu orzekają na podstawie przekonania opartego na swobodnej 

ocenie całokształtu dowodów zebranych w toku postępowania. Wiążące są dla nich jedynie 

prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny. Odmienne 

ustalenia i końcowe wnioski prokuratora czy sądu powszechnego nie są dla sądu 

aptekarskiego wiążące, tym bardziej, że treści art. 52 ustawy o Izbach Aptekarskich 

jednoznacznie wynika, że odpowiedzialność zawodowa aptekarza jest niezależna od jego 



odpowiedzialności karnej lub dyscyplinarnej. Nadto w uzasadnieniu do orzeczenia ( str. 5,   

16 – 19 wiersz od góry ) sąd okręgowy wskazuje, że orzekając w niniejszej sprawie nie znał 

rozstrzygnięć powszechnego wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie. Z uwagi na 

powyższe, zawarty w odwołaniu do orzeczenia zarzut, że sąd okręgowy pominął w 

ustaleniach materiały zawarte w aktach prokuratury i sądu, uznać należy za oczywiście 

bezzasadny.  

 Ogólne dyrektywy wymiaru kary określa przepis § 37 ust. 2 cytowanego wyżej 

rozporządzenia wykonawczego Ministra Zdrowia, w myśl którego orzekając wymiar kary, 

sąd aptekarski uwzględnia stopień winy, naruszenie zasad etyki i deontologii zawodowej, 

przekroczenie przepisów o wykonywaniu zawodu aptekarza oraz skutki spowodowane 

popełnionym przewinieniem zawodowym, a także postępowanie obwinionego przed i po 

popełnieniu przewinienia. Konfrontując powyższe dyrektywy z realiami niniejszej sprawy, tj. 

ustalone w zaskarżonym orzeczeniu okoliczności ekspediowania przez obwinionego środków 

leczniczych zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę, skalę tego procederu oraz 

motywy które stanęły u podstaw jego działania, należy dojść do wniosku, że zawinie 

obwinionego było rażące, zaś u jego podłoża stała chęć osiągnięcia maksymalnego zysku. 

Znaczny ciężar gatunkowy przewinienia zawodowego, realne negatywne jego skutki mogące 

wyniknąć dla zdrowia ludzkiego z ewentualnego pozaterapeutycznego przyjmowania dużych 

dawek tych leków, czy wręcz podejrzenie ich pozamedycznego wykorzystania , uzasadniają 

wymierzenie obwinionemu kary 6 – ciu miesięcy zawieszenia prawa wykonywania 

zawodu. 

 Działając z urzędu sąd odwoławczy zwraca uwagę, że w przypadku orzeczenia kary 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza, okres jej wykonania winien być 

określony zgodnie z zapisem § 53 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 31 marca 2003 r. 

Zatem przyjęcie przez sąd okręgowy, że bieg wykonania kary rozpocznie się w momencie 

uprawomocnienia się orzeczenia, jest niewłaściwy i wymaga korekty. W razie 

uprawomocnienia się orzeczenia w obecnym kształcie, Przewodniczący Okręgowego Sądu 

Aptekarskiego postąpi zgodnie z zapisami zawartymi w § 52 wskazanego rozporządzenia, 

pozostawiając ramy czasowe wykonania kary do decyzji właściwej Okręgowej Rady 

Aptekarskiej.  
 

 Podzielając trafność rozstrzygnięć sądu pierwszej instancji i nie znajdując w materiale 

dowodowym jakichkolwiek okoliczności przemawiających na korzyść obwinionego, 

Naczelny Sąd Aptekarski utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie. 

 

 

Warszawa dn. 26 lutego 2013 r. 

 

 

Pouczenie: 

Od orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego, w którym utrzymano w mocy w II instancji 

karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza, obwinionemu aptekarzowi 

przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

obwinionego, sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu 14 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem ( art. 46 ust. 2 ustawy z dn. 19 kwietnia 

1991 r. o izbach aptekarskich – Dz. U. nr 41 poz. 179 z późn. zm. ) za pośrednictwem 

Naczelnego Sądu Aptekarskiego w Warszawie. 

 

 


