
NACZELNA IZBA APTEKARSKA  
NACZELNY SĄD APTEKARSKI  
WARSZAWA 
 
Sygn. akt AOR 2/13 

O R Z E C Z E N I E 

 
Naczelny Sąd Aptekarski w Warszawie w składzie następującym : 

Przewodniczący : mgr farm. Ryszard Seidel 

Sędziowie :  mgr farm. Barbara Kozicka 

   mgr farm. Anna Lipińska 

   mgr farm. Lucjan Borys 

   mgr farm. Franciszek Dragan 

 
Protokolant :   mgr Monika Winiarska 

przy udziale Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm. Beaty 
Owczarskiej po rozpoznaniu w dn. 4 lipca 2013 r. na rozprawie odwołania aptekarza               
mgr farm. xxx s. xxx zam. w xxx, ul. xxx, wniesionego od orzeczenia Okręgowego Sądu 
Aptekarskiego w xxx z dn. 14 grudnia 2012 r. sygn. akt A/1/12 , którym to orzeczeniem 
uznany został za winnego tego, że: 
 

naruszył art. 31, 33 ust. 1 i 2 p.7, art.1, 2 i 17 oraz art. 7 i 8a Kodeksu Etyki Aptekarza RP, 
uchwalonego na Nadzwyczajnym Zjeździe Aptekarzy w Lublinie w dn. 25 kwietnia 1993 r. , 
poprzez aktywne uczestnictwo w przygotowaniu reklamy telewizyjnej apteki „xxx” w xxx przy 
ul. xxx w m-cu lutym 2011 r.  
 

za co wymierzył mu karę  upomnienia 
 

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. 4 lipca 2013 r. 
 



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

 

Orzeczeniem z dn. 14 grudnia 2012 r. sygn. akt A/1/12 Okręgowy Sąd Aptekarski w xxx uznał 

mgr farm. xxx za winnego naruszenia art. 1, 2, 7, 8a i 17 oraz art. 31 i 33 ust. 1 i 2 p. 7  Kodeksu 

Etyki Aptekarza RP w brzmieniu uchwalonym w dn. 25 kwietnia 1993 r. polegające na 

aktywnym uczestnictwie w przygotowaniu reklamy telewizyjnej apteki „xxx” w xxx przy ul. xxx 

w m-cu lutym 2011 r. Za powyższe przewinienie zawodowe sąd okręgowy wymierzył 

obwinionemu karę łączną upomnienia i obciążył go kosztami postępowania w wysokości 

1093,13 zł.  

Od orzeczenia Okręgowego Sądu Aptekarskiego w ustawowo przewidzianym terminie 

odwołanie wniósł obwiniony, zarzucając zaskarżonemu orzeczeniu : 

- przyjęcie błędniej podstawy prawnej rozstrzygnięcia sprawy poprzez zastosowanie zdaniem 

obwinionego uchylonego kodeksu etyki; 

-  wadliwą merytoryczną ocenę sprawy przez sąd okręgowy; 

-  zawyżenie zasądzonych kosztów postępowania. 

W konkluzji odwołania obwiniony wniósł o : 

- uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i uniewinnienie od stawianych mu zarzutów; 

-  nieobciążanie kosztami postępowania za obie instancje; 

- nadto w uzupełnieniu do odwołania z dn. 6 czerwca 2013 r. obwiniony wnosi o zasądzenie na 

jego rzecz kosztów przez niego poniesionych w wyniku prowadzonego postępowania, 

ewentualnie uchylenie zaskarżonego orzeczenie i przekazanie sprawy do ponownego 

rozpoznania przez sąd I instancji. 

Naczelny Sąd Aptekarski ustalił co następuje: 

Na podstawie nagrania spotu reklamowego apteki „xxx” w xxx (będącego dowodem w sprawie) 

stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że obwiniony występujący w nim w charakterze 

narratora w białym kitlu, spersonifikowany jako „mgr farm. xxx”, używał m/in. określeń: „tu 

kupisz leki za 1 grosz”, „Zapraszamy na wiosenny konkurs apteki. Wystarczy zrobić zakup za 

min. 20 zł, wypełnić kupon, który dostaniesz, wrzucić do skrzynki. Do wygrania 10 rowerów 

górskich. Zapraszamy.” 

Naczelny Sąd Aptekarski zważył co następuje: 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Zarzut apelacji, że sąd okręgowy zastosował                     

w niniejszej sprawie błędną kwalifikację prawną czynu jest bezzasadny. Uchwała nr VI/25/2012  



VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dn. 22 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki 

Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej w § 3 stanowi że: „uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 

jej ogłoszenia w Biuletynie Naczelnej Rady Aptekarskiej”. Powyższe nastąpiło w biuletynie              

nr VI/1/2012 z dn. 30 marca 2012 r. Zatem w dacie popełnienia przewinienia zawodowego (luty 

2012r.) obowiązywały zapisy kodeksu etyki przyjętego dn. 25 kwietnia 1993 r. na 

Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Aptekarzy w Lublinie. 

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne w brzmieniu obowiązującym w dacie 

popełnienia przewinienia zawodowego  „reklama produktu leczniczego nie może polegać na 

oferowaniu lub obiecywaniu jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni               

w zamian za nabycie produktu leczniczego lub dostarczenie dowodów, że doszło do jego 

nabycia”. W niniejszej sprawie przytoczona przesłanka ta została spełniona. Działanie 

obwinionego wypełnia definicję reklamy. W konkretnym przypadku identyfikacja produktu 

leczniczego nie nastąpiła poprzez wskazanie nazwy produktu leczniczego którego reklama 

dotyczy ale dokonane to zostało poprzez generalne odniesienie do wszystkich produktów 

sprzedawanych w aptece, a więc również do sprzedawanych tam produktów leczniczych, tym 

samym również do leków refundowanych. 

W związku z powyższym Naczelny Sąd Aptekarski nie może przyjąć jak podnosi obwiniony, że 

jego wystąpienie w spocie reklamowym nie nosiło znamion reklamy leków, a jedynie wyjaśniał 

zasady konkursu. 

Reasumując, reklamując aptekę obwiniony wskazywał na ewentualne korzyści dla pacjenta              

w zamian za dokonanie w niej zakupy. Reklama dotyczyła również produktów leczniczych 

wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza. 

Przepisy Kodeksu Etyki Aptekarza RP nakładają na farmaceutę obowiązek szczególnego 

traktowania produktu leczniczego jako niezbędnego elementu opieki zdrowotnej. 

Wykorzystanie produktu leczniczego do reklamy promującej aptekę niewątpliwie stanowi 

traktowanie leku jako zwykłego przedmiotu obrotu handlowego i czyni dla farmaceuty 

uczestniczącego w takiej promocji apteki działanie niezgodne z przepisami kodeksu etyki oraz 

dobrym obyczajem. 

Ustalenia faktyczne poczynione przez sąd okręgowy są prawidłowe. Odmienne stanowisko 

autora odwołania uznać należy za bezzasadne. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, 

prawidłowo oceniony przez sąd orzekający, dawał pełne podstawy do przypisania obwinionemu 

przewinienia zawodowego. 



Kwalifikacja przewinienia zawodowego z  punktu widzenia etyki i deontologii zawodowej nie 

budzi zastrzeżeń. Orzeczona kara, w świetle okoliczności przytoczonych w uzasadnieniu 

orzeczenia sądu I instancji, jest karą współmierną. Sąd apelacyjny nie znalazł również przesłanek 

do zastosowania wobec obwinionego przepisu § 56 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia               

z dn.31 marca 2003 r. i zasądził od obwinionego zwrot kosztów postępowania za I i II instancję. 

Podzielając trafność rozstrzygnięcia sądu okręgowego, Naczelny Sąd Aptekarski utrzymał                  

w mocy zaskarżone orzeczenie. 

 


