
NACZELNA IZBA APTEKARSKA  

NACZELNY SĄD APTEKARSKI  

WARSZAWA 

 

 

Sygn. akt AOR 8/12 
 

O R Z E C Z E N I E 
 

Naczelny Sąd Aptekarski w następującym składzie:  
 
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 na rozprawie w dn. 10 stycznia 2013 r. w Warszawie, odwołania 

wniesionego przez obrońcę obwinionej mgr farm. xxx, córce xxx, ur. xxx, zamieszkałej w xxx 

przy ul. xxx, od orzeczenia Okręgowego Sądu Aptekarskiego xxx Izby Aptekarskiej w xxx z dn. 

11 kwietnia 2012 r. sygn. akt A - 3/12, którym to orzeczeniem została uznana za winną 

naruszenia art. 88 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 68 ust. 1 i art. 87 ust. 2 ustawy Prawo 

Farmaceutyczne poprzez niedopełnienie obowiązków kierownika apteki w zakresie 

prawidłowej pracy w aptece, a w szczególności w zakresie prawidłowego obrotu produktami 

leczniczymi i innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptekach ogólnodostępnych, 

mającego polegać na zaopatrywaniu ludności w produkty lecznicze 

 
za co wymierzył  karę upomnienia 
 

O R Z E K A 
 

1. zmienia  zaskarżone orzeczenie i uniewinnia obwinioną od popełnienia przypisywanego jej 
czynu; 

2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża Naczelną Izbę Aptekarską na podstawie § 56 

ust. 4 naliczonymi  w/g  zasad określonych w § 58 ust. 1 i 2 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. 11 kwietnia 2012 r.  sygn. akt A - 

3/12 uznał obwinioną mgr farm. xxx winną niedopełnienia obowiązków kierownika apteki w 

zakresie prawidłowej organizacji pracy, a w szczególności w zakresie prawidłowego obrotu 

produktami leczniczymi, tj. sprzedaży dużej ilości produktów leczniczych do hurtowni 

farmaceutycznej xxx w xxx, czym naruszyła art. 88 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 68 ust. 1 i art. 

87 ust. 2 ustawy z dn. 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, za co wymierzył karę 

upomnienia. 

Od powyższego orzeczenia w ustawowo przewidzianym terminie, odwołanie wniósł 

obrońca obwinionej zarzucając mu :  

1. obrazie przepisów postępowania karnego, mających wpływ na treść orzeczenia, a to art. 4, 

5 § 1 i 2, 6, 7 i 201 kpk w zw. z art. 410 i 424 kpk poprzez dowolną oraz wybiórczą a nie 

swobodną ocenę dowodów; 

2. rażące naruszenie przepisów postępowania mające wpływ na treść orzeczenia a 

mianowicie art. 366 kpk poprzez nie wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności w 

sprawie; 

3. błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, poprzez ustalenie, że 

obwiniona mogła mieć wpływ i wiedzę na temat sprzedaży produktów leczniczych do 

hurtowni xxx. 

Podnosząc te zarzuty, obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia przez uniewinnienie 

obwinionej od przypisanych zarzutów, ewentualnie o uchylenie orzeczenia i przekazanie 

sprawy do ponownego rozpoznania przez Okręgowy Sąd Aptekarski. 

 
Rozpoznając odwołanie Naczelny Sąd Aptekarski zważył, co następuje: 

Odwołanie obrońcy jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie. 

W postępowaniu wyjaśniającym oraz przed sądem pierwszej instancji nie wykazano          

w sposób zgodny z zasadami postępowania dowodowego, że obwiniona dokonywała 

sprzedaży produktów leczniczych do hurtowni xxx, a nadto nie udowodniono obwinionej, że 

posiadała wiedzę nt. wymienionej sprzedaży, czym w sposób zawiniony miałaby naruszyć 

swoje obowiązki kierownika apteki w zakresie nadzoru. 

Obwiniona na etapie postępowania wyjaśniającego i w czasie procesu konsekwentnie 

wyjaśniała, że wspomniana sprzedaż odbyła się poza jej wiedzą, nigdy nie wydawała 

polecenia podległemu personelowi na dokonanie tego typu operacji, a o spornych 

transakcjach dowiedziała się po raz pierwszy od rzecznika odpowiedzialności zawodowej              

w dn. 16 grudnia 2011 r. ( karta 6 ). Wyjaśnienia obwinionej nie zostały podważone 

dowodami przeciwnymi, co więcej z niezrozumiałych dla sądu apelacyjnego przyczyn nie 

przeprowadzono dowodu z przesłuchania współwłaściciela apteki p. xxx, który nadto był 

mgr-em farmacji i czynnie uczestniczył w działalności apteki, nie została zatem sprawdzona 

linia obrony obwinionej. 

Naczelny Sąd Aptekarski stoi na stanowisku, że w rozpoznawanej sprawie ustalenie 

relacji służbowej pomiędzy obwinioną a p. xxx miało bardzo istotne znaczenie w zakresie 



określenia rozmiaru ewentualnej winy oskarżonej. Sąd uznał, że wnikliwe wyjaśnienie 

wszystkich okoliczności sprawy oparte winno być również w tym wypadku o wspomniane już 

przesłuchanie p. xxx, a także przesłuchanie pracowników kierowanej przez obwinioną apteki. 

Nadto w postępowaniu dowodowym, oraz w czasie procesu nie wyjaśniono kto dokonywał 

zakupu preparatów które następnie odsprzedawano do hurtowni xxx, kto prowadził 

księgowość apteki, jaki był obieg dokumentów przychodowych i rozchodowych. Zgodnie z 

ugruntowanym już orzecznictwem przy ocenie dowodów, sąd orzekający jest obowiązany 

ocenić i uwzględnić wszelkie okoliczności przemawiające za i przeciw obwinionej. 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. 

 
Z analizy akt sprawy wynika jednoznacznie, że rzecznik sam doszedł do przekonania, że 

obwiniona pozostawała w niewiedzy co do faktu przeprowadzenia nieprawidłowych 

sprzedaży leków z apteki. Świadczy o tym wypowiedź oskarżyciela na rozprawie „mgr xxx w 

postępowaniu dowodowym dowiodła, że nie wiedziała o procederze sprzedaży…”. Wobec 

powyższego rzecznik sam wykluczył bezpośrednie sprawstwo oraz wiedzę na temat 

niedozwolonej operacji sprzedaży przez obwinioną. Zatem w ślad za powyższym ustaleniem 

niewytłumaczalna jest dla sądu apelacyjnego bezczynność rzecznika w zakresie ustanowienia 

współwinnym w rozpoznawanej sprawie p. xxx, który jest mgr-em farmacji i który jak 

wykazało postępowanie był prawdopodobnym sprawcą nielegalnego obrotu lekami. 

 Obwiniona uznana została za winną niedopełnienia obowiązków kierownika apteki        

w zakresie prawidłowej organizacji pracy w aptece, a w szczególności w zakresie 

prawidłowego obrotu produktami leczniczymi. Oskarżenie, a następnie sąd okręgowy nie 

wskazał na czym miała polegać rzekoma nieprawidłowa organizacja pracy. Okręgowy 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w uzasadnieniu do wniosku o ukaranie nawiązał do 

Kodeksu Etyki Aptekarza RP (art.20) stwierdzając, że obwiniona była zobligowana do 

„zawarcia takiej umowy o pracę, która gwarantowałaby jej możliwość wykonywania zawodu 

zgodnie z kodeksem etyki i oczywiście zgodnie z obowiązującym prawem”. Pomijając na 

chwilę, że powyższe stwierdzenie w sposób nieuprawniony sugeruje, że obwiniona 

zawierając umowę o pracę nie dostosowała się do powyższych zaleceń, należy hipotetycznie 

przyjąć, że takowe się w umowie znalazły. Co zmieniłoby się w realiach rozpoznawanej 

sprawy? Czy wobec dopełnienia powyższego wymogu rzecznik nie dopatrzyłby się                     

w postępowaniu obwinionej przewinienia zawodowego i odstąpił od ścigania? Skoro tak, co 

zdaje się sugerować w uzasadnieniu do wniosku o ukaranie, to dlaczego nie przeprowadził 

dowodu w postaci zbadania treści umowy o pracę? 

 Nadto, w uzasadnieniu wniosku o ukaranie rzecznik twierdzi, że „wskazane przez 

inspekcję farmaceutyczną i przyznane przez obwinioną okoliczności sprawy, wskazują na 

rażące zaniedbanie przez nią obowiązków kierownika apteki”. Oskarżyciel poprzestał na tym 



stwierdzeniu i nie wskazał jakie to okoliczności przyznane przez obwinioną mają przesądzać o 

jej winie zaniedbania? W materiale dowodowym brak jest ujawnienia takich okoliczności, 

chyba, że za powyższe rzecznik przyjął wyjaśnienie obwinionej, że po upływie roku czasu 

dowiedziała się o sprzedaży leków przez właściciela i to tylko na skutek wszczęcia wobec niej 

sprawy dyscyplinarnej.  

 Rozpoznając powyższą sprawę sąd pierwszej instancji nie dopatrzył się wskazanych 

niedoskonałości oskarżenia, co więcej oparł swoje przekonanie o winie oskarżonej na jej 

deklaracji złożonej w ostatnim słowie, „że kierownik apteki jest odpowiedzialny za wszystko” 

( karta 9 ). Nadto, sąd okręgowy nie uwzględnił wyjaśnień obwinionej w części dotyczącej jej 

niewiedzy co do działań właściciela apteki, nie podając czym się kierował przyjmując takie 

stanowisko. Trudno zatem jednoznacznie rozstrzygnąć, czy sąd nie dał wiary tym 

wyjaśnieniom i przyjął, że obwiniona wiedziała o spornej sprzedaży, czy też może uznał że 

wiedza ta nie miała żadnego wpływu na winę mgr xxx. 

 Należy zatem w pełni podzielić pogląd wyrażony w uzasadnieniu do odwołania, że 

„fakt odsprzedania przez aptekę produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznej przez 

właściciela apteki, w żadnym razie nie może obarczać kierownika apteki, który nie miał 

wiedzy na temat toczącego się procederu”. Postępowanie pierwszo-instancyjne nie wykazało 

bowiem, że powyższy brak wiedzy wynikał z zaniedbań w organizacji pracy apteki, czy 

konkretnych zaniedbań w zakresie prawidłowego obrotu produktami leczniczymi. 

 Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Aptekarski uznał, że brak było podstaw 

faktyczno-prawnych do przypisania obwinionej zaniedbań „w zakresie prawidłowej 

organizacji pracy w aptece oraz prawidłowego obrotu produktami leczniczymi…”. W tej 

kwestii sąd pierwszej instancji ograniczył się do przytoczenia powinności ciążących na 

kierowniku apteki, nie wskazał natomiast o jakie dowody ustalił, że obwiniona w sposób 

zawiniony nie dopełniła swoich obowiązków w zakresie nadzoru. 

 W tych okolicznościach przypisanie obwinionej popełnienia zarzucanego jej 

przewinienia zawodowego oparte zostało na niedopuszczalnym, jednostronnym 

domniemaniu winy. Istotnym mankamentem zaskarżonego orzeczenia jest nie sprawdzenie 

obrony obwinionej. Sąd okręgowy nie uwzględnił możliwości przesłuchania członków 

personelu apteki, nie ustalił w realiach sprawy rzeczywistych możliwości wywiązywania się 

obwinionej z obowiązków kierownika apteki. 

 Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Aptekarski uznał, że obwiniona nie 

przekroczyła przepisów dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty i orzekł jak                       

w sentencji. 
 
 
 

Warszawa dn. 10 stycznia 2013 r. 
 


