
 

 

NACZELNA IZBA APTEKARSKA  
NACZELNY SĄD APTEKARSKI  
WARSZAWA 
 

Sygn. akt AOR 4/13 

 

O R Z E C Z E N I E 
 

Naczelny Sąd Aptekarski w następującym składzie: 

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 wniesionego przez 
obrońcę obwinionego mgr farm. xxx s. xxx, zam. w xxx przy ul. xxx, od orzeczenia 
Okręgowego Sądu Aptekarskiego w xxx z dn. 7 lutego 2013 r. sygn. akt  S 23/12, 
obwinionego o to że : 
 

dopuścił w okresie od lipca do sierpnia 2011 r. do prowadzenia reklamy produktów 
leczniczych dostępnych wyłącznie z przepisu lekarza, za pośrednictwem ulotki reklamowej, 
co stanowiło naruszenie art. 57 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz art. 33         
ust. 2 pkt 4 i 5  Kodeksu Etyki Aptekarza RP,  
za co wymierzył obwinionemu karę  upomnienia 
 

o r z e k a 
 

1. Zmienia zaskarżone orzeczenie w ten sposób że,  u n i e w i n n i a  obwinionego. 
 

2. Kosztami postępowania odwoławczego  na podstawie § 56 ust. 4 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. ) obciąża Naczelną Izbę Aptekarską. 

 
 
Warszawa 4 lipca 2013 r. 
 



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

Orzeczeniem  Okręgowego Sądu Aptekarskiego w xxx z dn. 12 lutego 2013 r. sygn. akt S 23/12 

mgr farm. xxx został uznany winnym tego, że w miesiącach lipcu i sierpniu 2011 r. prowadził 

reklamę produktów leczniczych dostępnych wyłącznie z przepisu lekarza, za pośrednictwem 

ulotki reklamowej, co stanowiło naruszenie art. 57 ust 1 pkt. 1 ustawy prawo farmaceutyczne 

oraz art. 33 ust. 2 pkt. 4 i 5 Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Za powyższe przewinienie zawodowe 

został ukarany przez sąd okręgowy karą upomnienia. 

Od powyższego orzeczenia w ustawowo przewidzianym terminie odwołanie złożył obrońca 

obwinionego farmaceuty, zarzucając mu: 

1. Naruszenie przepisu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 31 marca 2003 r.                 

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

nr 65 poz. 612 ) popełnione na skutek nieuwzględnienia żadnych okoliczności 

przemawiających na korzyść obwinionego. 

2. Naruszenie przepisu § 2 pkt. 2 w/w rozporządzenia popełnione na skutek dokonania oceny 

całokształtu dowodów zgromadzonych w sprawie w sposób nie tyle swobodny, co 

całkowicie dowolny, z naruszeniem wszelkich zasad prawidłowego rozumowania i wskazań 

wiedzy, a także poprzez oparcie rozstrzygnięcia o środki niedopuszczalne w niniejszej 

sprawie w charakterze dowodów. 

3. Naruszenie przepisu art. 174 kpk w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy z d. 19 kwietnia 1991 r.                  

o izbach aptekarskich ( Dz. U. nr 136 poz. 856 z 2008 r. ) popełnione na skutek zastąpienia 

zeznań świadka xxx treścią jej pisma z dn. 3 sierpnia 2011 r. i dokonanie w oparciu o to 

pismo ustaleń faktycznych będących podstawą rozstrzygnięcia, choć w świetle powyższego 

przepisu jest to niedopuszczalne, a nadto narusza podstawowe zasady demokratycznego 

państwa prawa. 

4. Błąd w ustaleniach faktycznych stanowiących podstawę rozstrzygnięcia polegający na 

przyjęciu wbrew zgromadzonemu w sprawie materiałowi dowodowemu, że obwiniony 

posiadał wiedzę o działaniach marketingowych swojego pracodawcy prowadzącego aptekę 

„xxx” w xxx i mógł mieć na nie wpływ. 

Mając powyższe zarzuty na względzie obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia                   

i uniewinnienie obwinionego. 

Rozpoznając odwołanie Naczelny Sąd Aptekarski zważył co następuje: 

Odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie. Ulotka, której ukazanie się                           

i rozpowszechnianie zarzuca się obwinionemu, ma cechy reklamy produktu leczniczego, 

wymienia nazwy produktów leczniczych i określa ich ceny. Ulotka dotyczy również leków 

wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza, w tym leków objętych refundacją, których reklama 

w dacie popełnienia przewinienia zawodowego była z mocy prawa zakazana. Słusznie więc 



Okręgowy Sąd Aptekarski w xxx uznał, że ulotka nie ma charakteru informacji, a jest reklamą 

wymienionych tam produktów. 

Obowiązujące przepisy ustawy prawo farmaceutyczne nie uzależniają zaliczenia działalności do 

działalności reklamowej od osiągnięcia przysporzenia, sam fakt, że celem działalności jest 

zwiększenie ilości sprzedanych leków jest już wystarczający do zaliczenia polegającego na 

zachęcaniu do stosowania i informowaniu o produkcie leczniczym za działalność reklamową. 

Umieszczenie w ulotce nazw konkretnych produktów leczniczych i opatrzenie je ceną 

wskazującą na jej okazyjność spełnia dyspozycje zapisów ustawy prawo farmaceutyczne 

określających pojęcie reklamy. 

Fakt stwierdzenia, że ulotka będąca przedmiotem postępowania spełnia wymogi niezgodnej              

z prawem reklamy nie przesądza jednak o możliwości przypisania winy Panu xxx. Zgodnie z 

obowiązującymi  przepisami, a w szczególności z art. 45 ustawy o izbach aptekarskich 

członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej za 

postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi 

dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza. Dopiero więc wykazanie zgodne z procedurą 

postępowania procesowego, że działanie lub zaniechanie działania aptekarza naruszyło 

obowiązujące przepisy stanowić może o uznaniu jego winy i wymierzeniu współmiernej kary. 

Okręgowy Sąd Aptekarski orzekając wobec obwinionego karę upomnienia uznał go za winnego 

prowadzenia reklamy produktów leczniczych dostępnych wyłącznie z przepisu lekarza, za 

pośrednictwem ulotki reklamowej. W ocenie sądu apelacyjnego przeprowadzone 

postępowanie przed sądem okręgowym nie potwierdziło tego. Obwiniony w czasie 

postępowania dowodowego wyjaśniał, że nic mu nie wiadomo na temat kolportowania ulotek 

na terenie apteki. Fakt wydruku i zewnętrznego kolportowania ulotek przez Pocztę Polską na 

zlecenie podmiotu prowadzącego aptekę nie może stanowić o winie obwinionego.  

 
Naczelny Sąd Aptekarski w pełni podzielił poglądy obrońcy wyrażone w uzasadnieniu do 

odwołania. Mając powyższe na względzie, sąd uznał, że obwinionego nie można uznać za 

winnego podejmowania działań sprzecznych z zasadami etyki oraz przepisami dotyczącymi 

wykonywania zawodu farmaceuty i orzekł jak w sentencji.  

 


