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NACZELNY SĄD APTEKARSKI  
WARSZAWA 
 
Sygn. akt AOR 1/13 

 

O R Z E C Z E N I E 
 

Naczelny Sąd Aptekarski w następującym składzie: 

Przewodniczący: mgr farm. Anna Matan  
Sędziowie:  mgr farm. Anna Włodarczyk 
   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 wniesionego 
przez obrońcę obwinionej mgr farm. xxx c. xxx, zam. w xxx przy ul. xxx, od orzeczenia 
Okręgowego Sądu Aptekarskiego w xxx z dn. 11 listopada 2012 r. sygn. akt  A - 26/12, którym 
to orzeczeniem obwiniona została uznana za winną tego że:   

naruszyła zasady etyki zawodowej, a w szczególności art. 7 Kodeksu Etyki Aptekarza RP, 
przez dopuszczenie w okresie od stycznia do czerwca 2010r. do sprzedaży w aptece             
xxx w xxx przy ul. xxx bardzo dużej ilości produktów leczniczych zawierających w swoim 
składzie pseudoefedrynę, bez powiadamiania Inspekcji Farmaceutycznej o nietypowych 
transakcjach produktów leczniczych, zawierających substancje sklasyfikowane jako 
prekursory kategorii I 

za co wymierzył obwinionej karę  upomnienia 
 

O R Z E K A 
 

1. zmienia zaskarżone orzeczenie w ten sposób, że z jego sentencji określającej winę 
obwinionej usuwa zapis „bez powiadamiania Inspekcji Farmaceutycznej o nietypowych 
transakcjach produktów leczniczych, zawierających substancje sklasyfikowane jako 
prekursory kategorii I”, w pozostałej części utrzymując je w mocy ; 

2. kosztami postępowania przed Naczelnym Sądem Aptekarskim obciąża obwinioną na 
podstawie § 56 ust. 1, naliczonymi wg zasad określonych w § 58 ust. 1 i 2 rozporządzenia  
Ministra Zdrowia ( Dz. U. nr 65 poz. 612 z dn. 16 kwietnia 2003 r. ); 

3. wysokość kosztów postępowania określi Przewodniczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego  
z mocy § 55 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia. 

 
Warszawa 26 lutego 2013 r. 



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

Orzeczeniem sygn. akt A - 26/12  z dn. 15 listopada 2012 r. Okręgowy Sąd Aptekarski w xxx, 
uznał mgr farm. xxx winną zarzuconego jej przewinienia zawodowego i wymierzył 
obwinionej karę upomnienia, obciążając ją kosztami postępowania w sprawie. 

Od powyższego orzeczenia w ustawowym terminie odwołanie złożył obrońca obwinionej 
zaskarżając go w całości na korzyść obwinionej co do winy i kary. 

Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił :  

1. naruszenie przepisów postępowania, a to: art. 442 § 3 kpk oraz art. 6 kpk w związku z a 
art. 62 ust. 1 ustawy o Izbach Aptekarskich, § 16 ust. 2 i 3, § 22 ust. 2, § 26 ust. 2 pkt 2, § 27 
ust. 2 pkt 3 i ust. 3 i § 29 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 31 marca 2003 r. w 
sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, które 
miało wpływ na treść orzeczenia; 

2. błąd w ustaleniach faktycznych, mający wpływ na treść orzeczenia, polegający na uznaniu, 
że obwiniona dopuściła się zarzucanego jej czynu, podczas gdy zebrany w sprawie materiał 
dowodowy nie pozwala na przyjęcie sprawstwa i winy obwinionej; 

3. obrazę przepisów postępowania tj. art. 4 i 5 § 2 kpk, co miało wpływ na treść 
zaskarżonego orzeczenia poprzez nierozważenie wszystkich okoliczności sprawy, a 
szczególnie tych, które przemawiały na korzyść obwinionej oraz rozstrzygnięcie 
nieusuwalnych wątpliwości na niekorzyść obwinionej. 

Podnosząc powyższe zarzuty obrońca wniósł o :  
1. zmianę zaskarżonego orzeczenia i uniewinnienie obwinionej od przypisywanego jej czynu;
 ewentualnie : 
2. uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. 
 
Rozpoznając odwołanie, Naczelny Sąd Aptekarski  zważył co następuje: 
 

Zaskarżone orzeczenie jest powtórnym orzeczeniem sądu okręgowego w sprawie tego 
samego przewinienia zawodowego którego dopuściła się mgr farm. xxx. Pierwsze orzeczenie 
Okręgowego Sądu Aptekarskiego w xxx z dn. 25 listopada 2011r. ( sygn. akt A – 17/11 ) 
zostało uchylone orzeczeniem Naczelnego Sądu Aptekarskiego z dn. 29 marca 2012 r. ( sygn. 
akt AOR 1/12 ) z zaleceniem uzupełnienia postępowania dowodowego przez Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Sąd odwoławczy stwierdził wówczas, że cały 
fachowy personel apteki w zakresie swoich kompetencji zawodowych miał możliwość 
ekspediowania leków z pseudoefedryną. Zalecenia sądu apelacyjnego zmierzały do podjęcia 
czynności wyjaśniających zakres osobistego udziału obwinionej w sprzedaży wymienionej 
grupy leków, bowiem odpowiedzialność z tytułu nadzoru procesu działania apteki, z uwagi 
na pełnioną przez nią funkcję kierownika apteki był oczywisty. 
Obrońca obwinionej zarzuca, że we wznowionym postępowaniu wyjaśniającym rzecznik nie 
wydał postanowienia o zamknięciu postępowania wyjaśniającego. Okoliczność ta mogła być 
wzięta pod uwagę przez sąd I instancji, który mógł przekazać sprawę rzecznikowi 
odpowiedzialności zawodowej w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego ( § 27      
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 31 marca 2003 r. w sprawie 
postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów – Dz.U. nr 65 poz. 



612 z 2003 r. zw. dalej rozporządzeniem ), ale skoro tego nie uczynił, to nie może to być 
odczytane jako przesłanka nieważnościowa, gdyż celem postanowienia o zamknięciu 
postępowania jest zawiadomienie aptekarza, którego postępowanie dotyczy, że nie 
zachodzi już konieczność uzupełnienia postępowania wyjaśniającego i umożliwienie temu 
aptekarzowi złożenia dodatkowych wyjaśnień i wniosków dowodowych. 

Oczywistym jest, że aptekarz może złożyć takie wyjaśnienia i wnioski przed sądem 
okręgowym, wobec czego nie może to być przesłanka nieważnościowa, a jedynie obraza 
przepisów prawa procesowego, która nie mogła mieć wpływu na treść orzeczenia. 
Obwiniona prawidłowo zawiadomiona nie stawiła się na rozprawę przed sądem 
okręgowym, nie usprawiedliwiła swojej nieobecności, również jej obrońca był nieobecny, 
pomimo uzgodnionego i potwierdzonego terminu rozprawy ( protokół z rozprawy k. 44 ). 
Obrońca sygnalizował co prawda kolizję terminu rozpraw, ale nie wyznaczył substytuta. Sąd 
I instancji uznał, że obecność obwinionej nie jest konieczna i rozpoznał sprawę. 

Odnośnie zarzutu odwołania, że wniosek o ukaranie nie określa na czym miało polegać 
naruszenie przez obwinioną art. 7 Kodeksu Etyki Aptekarza RP, należy stwierdzić, że czyn 
zarzucany, a następnie przypisany aptekarzowi, wbrew temu co zawarte zostało w 
odwołaniu, wypełnia znamiona naruszenia art. 7 KEA RP. Zważyć należy, że rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej wniósł o ukaranie mgr farm. xxx za dopuszczenie w okresie 
od stycznia do czerwca 2010 r. do sprzedaży w aptece xxx w xxx bardzo dużych ilości 
produktów leczniczych zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę. Okręgowy Sąd 
Aptekarski w oparciu o ujawniony materiał dowodowy, uznał tak sformułowany zarzut za 
zasadny, co znalazło swój wyraz w sentencji orzeczenia.  

Przytoczona wyżej treść zarzutu nie wskazuje na bezpośrednie sprawstwo obwinionej, 
mowa bowiem o „dopuszczeniu”, czyli przyzwoleniu na toczenie się procederu sprzedaży 
dużych ilości przez podległych pracowników, bądź, czego nie można wykluczyć, właścicielkę 
apteki. Niezależnie od tego, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego sąd 
okręgowy nie był w stanie przypisać sprawstwa czynu konkretnym osobom, nie zdejmuje to 
z kierownika apteki odpowiedzialności za niedające się wyjaśnić potrzebami 
terapeutycznymi ilości sprzedawanych w aptece środków leczniczych z pseudoefedryną. 

Ustawa o izbach aptekarskich w art. 45 określa, że członkowie samorządu aptekarskiego 
podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie 
sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi 
dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza. Obwiniona w postępowaniu wyjaśniającym      
( k. 24 ) oraz w czasie pierwszej rozprawy przed sądem okręgowym nie przyznawała się do 
winy i podnosiła, że WIF umorzył postępowanie w sprawie z uwagi na fakt, że praktyka 
sprzedaży dużej ilości leków jednej osobie nie była „notoryczna” ( protokół z rozprawy z dn. 
25 listopada 2011 r. str. 2 ). Stała na stanowisku, że skoro nie uchybiła przepisom prawa, to 
tym samym nie dopuściła się przewinienia zawodowego. Z powyższym stwierdzeniem 
obwinionej nie sposób się zgodzić, ponieważ z treści dowodów ( decyzja WIF z dn. 9 lutego 
2011 r. i pisma WIF-WR-I. 021.84.2011 do rzecznika z dn. 1 kwietnia 2011 r. ) jasno wynika, 
że oprócz aspektów prawnych, podstawą umorzenia postępowania był fakt „zmniejszenia 
jednorazowych transakcji sprzedaży dla jednego pacjenta do 5 opakowań”, co ustalono w 
oparciu o analizę sprzedaży z okresu od 1 października – 31 listopada 2010 r., czyli okres po 
kontroli której wyniki stały się przedmiotem postępowania. Nadto mając na uwadze 
przywołany zapis art. 45 ustawy o izbach aptekarskich nagannym jest już samo 



nieprzestrzeganie zasad ujętych w Kodeksie Etyki Aptekarza RP, co nie zawsze musi 
pozostawać w związku z naruszeniem konkretnych zapisów prawnych. 

Naczelny Sąd Aptekarski nie podzielił poglądu zawartego w odwołaniu, że skoro środki 
lecznicze będące przedmiotem sprawy należały do kategorii dostępności OTC, to 
postawienie zarzutu naruszenia zasad etyki aptekarzowi który dopuścił do wyekspediowania 
bardzo dużych ich ilości pojedynczym pacjentom, było niezasadne. Nieuprawnione jest też 
twierdzenie obrony, że apteka nie sprzedawała dużej ilości jednej osobie. Bezspornym jest 
bowiem, że w wyniku kontroli przeprowadzonej przez WIF w aptece ustalono, że do takich 
ekspedycji wielokrotnie dochodziło ( dowód – wniosek xxx Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego z dn. 1 grudnia 2010 r. WIIF. WR. I – 052-38/10 , np. sprzedaż od  5 – 30 
op. jednorazowo ). W oparciu o dane zawarte we skazanym wniosku, dokonać można 
prostego podsumowania z którego wynika, że z apteki w badanym okresie wyekspediowano 
ponad 14 tys. opakowań leków z pseudoefedryną. Zakładając czynność apteki non stop, daje 
to średnią sprzedaż dzienną sięgającą ponad 80 op. Ilość ta jest wielokrotnie większa od 
średniej ekspedycji tych preparatów nawet w największych aptekach w Polsce. 

Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione ( tj. 
posiadające stosowne kwalifikacje ) świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne ( art. 
86 ustawy prawo farmaceutyczne ). Apteki ogólnodostępne przeznaczone są do 
zaopatrywania ludności w m/in. produkty lecznicze ( art. 87 ustawy j.w. ). Zatem 
zaopatrzenie powyższe ma służyć ochronie zdrowia i życia ludzkiego, a nie stanowić źródła 
zaopatrzenia w substancje chemiczne do celów innych niż lecznicze. Apteka nie jest zwykłą 
placówką obrotu handlowego rządzącą się jedynie zasadami popytu i podaży. Mając 
powyższe na względzie trudno uznać, że jednorazowy zakup przez pojedynczego pacjenta 
30 – tu opakowań leku zawierającego w swoim składzie pseudoefedrynę, miał na celu 
faktyczne ratowanie jego zdrowia . Nabywanie tak znacznych ilości tych środków leczniczych 
rozmija się z terapeutycznymi ilościami wskazanymi w ulotkach informacyjnych załączanych 
do każdego z nich. 
 
Należy mieć również na uwadze, że ustawodawca nadając środkom leczniczym będącym 
przedmiotem sprawy, kategorię dostępności OTC, nie dopuścił ich równocześnie do tzw. 
obrotu poza aptecznego, jak szeregu innych preparatów w które można zaopatrzyć się w 
hipermarketach, stacjach paliw, sklepach spożywczych, ec. Z powyższego faktu wypływa 
jednoznaczny wniosek, że swoją decyzją zastrzegł wymienione środki lecznicze do 
dystrybucji wyłącznie przez fachowy personel aptekarski, w placówkach ochrony zdrowia. 
Zatem ustawodawca na tej drodze powierzył kontrolę ich dystrybucji osobom o stosownym 
przygotowaniu zawodowym, mającym odpowiednią wiedzę na temat skutków 
pozaterapeutycznego stosowania tych leków. 
 
Mając powyższe na względzie sąd I instancji zasadnie uznał, że obwiniona sprzeniewierzyła 
się zapisowi art. 7 KEA RP i dopuszczając do sprzedaży bardzo dużych ilości środków 
leczniczych zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę, pojedynczym pacjentom, 
potraktowała lek jako zwykły towar handlowy, a rolę apteki sprowadziła do hipermarketu 
gdzie generalną przesłanką działalności jest optymalizacja obrotu przekładająca się na 
maksymalizację zysku. 
 



Naczelny Sąd Aptekarski uznaje stwierdzenie sądu okręgowego zawarte w uzasadnieniu do 
zaskarżonego orzeczenia, że nakazanie przez sąd apelacyjny zbadania bezpośredniego 
udziału obwinionej w sprzedaży leków z pseudoefedryną nie miało znaczenia dla 
rozstrzygnięcia sprawy, za nieuprawnione. Ustalenie powyższych okoliczności miało 
zdaniem sądu odwoławczego zasadnicze znaczenie dla określenia stopnia zawinienia 
obwinionej oraz ocenienia adekwatności zastosowanej wobec przewinienia kary. Należy 
zważyć, że w powtórnych postępowaniu przed sądem okręgowym nie wykazano 
bezpośredniego udziału obwinionej w procederze ekspedycji dużych ilości w/w środków 
leczniczych. Zatem przypisana jej wina sprowadziła się do zaniedbania nadzoru podległego 
sobie personelu fachowego, braku wydania odpowiednich poleceń i sformułowania zasad 
postępowania wobec pacjentów których zachowania mogły wskazywać na chęć użycia 
zakupywanych w dużych ilościach leków do celów pozaterapeutycznych.  
 
Sąd odwoławczy nie znalazł podstaw prawnych do zarzucenia obwinionej zaniechania 
powiadamiania xxx Inspektora Farmaceutycznego w xxx o nietypowych transakcjach z 
udziałem substancji w skład których wchodzą prekursory kategorii I. W piśmie WIIF.WR.I-
052-38/10 kierowanym do rzecznika z dn. 1 grudnia 2010 r. inspektor sprecyzował taki 
zarzut, nie przywołując jednak na podstawie jakiego przepisu kierownik apteki zobligowany 
jest do przekazywania tego typu informacji. W toku postępowania w sprawie rzecznik, a 
następnie sąd okręgowy przyjęli to jako dodatkowe przekroczenie przez obwinioną 
przepisów. Z takim podejściem nie sposób się zgodzić, nawet gdyby istniało zalecenie WIF 
zobowiązujące apteki do wskazanego działania. Ustawa prawo farmaceutyczne w rozdz. 8 
reguluje zakres działania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. W art. 109 ust. 6 tej 
ustawy mowa jest o kontroli obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi 
i prekursorami grupy I-R. W rozdz. 5 ustawy zawarte są przepisy regulujące działalność 
aptek. Cytowane przepisy nie obligują aptek do składania inspekcji farmaceutycznej 
wspomnianych zawiadomień.  Zagadnienia tego nie normuje również rozporządzenie 
Ministra Zdrowia. Kontrola obrotu środkami realizowana jest w ramach rutynowych 
czynności inspekcji farmaceutycznej w czasie planowych lub doraźnych kontroli aptek. 
Inspekcja farmaceutyczna jako organ administracji państwowej nie ma prawa wychodzić w 
swojej działalności poza ramy wyznaczone przez ustawy i rozporządzenia. Biorąc powyższe 
pod uwagę, niezasadnym było żądanie zgłaszania zwiększonego obrotu środkami 
leczniczymi będącymi przedmiotem postępowania. 
 
Mając powyższe na względzie, oraz fakt, że wymierzona obecnie obwinionej kara jest w 
stosunku do kary z uchylonego orzeczenia mniej dolegliwa, minimalna z katalogu możliwych 
do zastosowania, Naczelny Sąd Aptekarski nie znajdując podstaw do uniewinnienia, orzekł 
jak w sentencji. 
 
 
Warszawa dn. 26 lutego 2013 r. 
 


