
O.S.A 1/2014

Gdańsk, dnia 3 grudnia 2014 roku

ORZECZENIE

Okręgowy Sąd Aptekarski w Gdańsku, w składzie następującym:

Przewodniczący: mgr farm. Jerzy Koźlik 

Sędziowie:         1. mgr farm. Jolanta Dębska

                        2. mgr farm. Jacek Jankowski

Protokolant:       Olga Dragańska-Kruk

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2014 roku w Gdańsku, 

przy  udziale  Rzecznika  Odpowiedzialności  Zawodowej  przy  Gdańskiej  Okręgowej  Izbie 

Aptekarskiej mgr farm. Hanny Kuźniar, 

sprawy przeciwko farmaceutce mgr farm. IM, 

córce E. i G., zamieszkałej w M., przy ul. (...), 

oraz sprawy przeciwko farmaceucie mgr farm. WM,

synowi T. i S., zamieszkałemu w M. przy ul. (...),

obwinionym o to, że:

w okresie od 2010 roku do 2011 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako 

wspólnicy spółki Apteka (...) z siedzibą w M., wpisanej do KRS pod numerem (...) wspólnie i 

w porozumieniu prowadzili sprzedaż produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznej (...) 

w  W.,  przy  ulicy  (...),  uczestnicząc  w  tzw.  odwróconym  łańcuchu  dystrybucyjnym,  tj. 

nielegalnym  obrocie  produktami  leczniczymi,  gdzie  sprzedający  nie  jest  podmiotem 

uprawnionym do jego prowadzenia, co narusza przepisy art. 86 ust. 1 i 2, art. 65 ust. 1 oraz 

art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (tj. Dz. U. z 2008 r., 

nr 45, poz. 271 z późn. zm), a także przepisy art. 3 ust. 2, art. 15, art. 24 i 25 ust. 2  

Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 



VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia 

Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, co z kolei zagrożone jest na mocy art. 46  

ust.  1 ustawy o izbach aptekarskich karą upomnienia,  karą nagany, karą zawieszenia na 

okres 3 miesięcy do 3 lat i karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

I uznaje obwinioną IM za niewinną zarzucanego jej czynu,

II uznaje obwinionego WM winnego tego, że w okresie od 2010 roku do 2011 roku w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako wspólnik spółki Apteka (...) z siedzibą w 

M.,  wpisanej  do  KRS  pod  numerem  (...) prowadził  sprzedaż  produktów  leczniczych  do 

hurtowni  farmaceutycznej  (...)  w  W.,  przy  ulicy  (...),  uczestnicząc  w  tzw.  odwróconym 

łańcuchu dystrybucyjnym, tj. nielegalnym obrocie produktami leczniczymi, gdzie sprzedający 

nie jest podmiotem uprawnionym do jego prowadzenia, co narusza przepisy art. 86 ust. 1 i 

2, art. 65 ust. 1 oraz art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 

(tj. Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm), a także przepisy art. 3 ust. 2, art. 15, art.  

24 i 25 ust. 2 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. w sprawie 

przyjęcia Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej,

III  Na podstawie  art.  46  ust.  1  pkt  3  ustawy  z  dnia  19  kwietnia  1991  roku  o  izbach 

aptekarskich za popełnienie czynu opisanego w punkcie II wyroku skazuje obwinionego WM 

na karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 6 miesięcy,

IV  kosztami postępowania sądowego na podstawie § 58 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów z 

dnia 31 marca 2003 roku w kwocie 809,08 zł (słownie: osiemset dziewięć złotych osiem 

groszy) w całości obciąża obwinionego WM.

Uzasadnienie

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:



IM i WM są wspólnikami spółki Apteka (...) z siedzibą w M. Spółka ta jest właścicielem apteki  

(...) w M. przy ulicy (...).

Co  najmniej  od  dnia  18  czerwca  2010  roku  apteka  ta  sprzedawała  na  rzecz  Hurtowni 

Farmaceutycznej (...) znaczne ilości leków o statusie Rp.

W lipcu 2010 roku WM otrzymał opinię prawna radcy prawnego w treści której wskazano, że 

nie  ma przeszkód,  aby apteka w ramach udzielonego pozwolenia  dokonywała  sprzedaży 

produktów leczniczych przedsiębiorcom (w tym także innym aptekom).

W związku z otrzymaną informacją od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w dniu 18 maja 2011 

roku poinformował Aptekę (...)  z siedzibą w M. o wszczęciu postępowania w przedmiocie 

cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. W trakcie kontroli w dniu 29 grudnia 2011 roku 

inspektorzy farmaceutyczni pobrali wydruki komputerowe dokumentujące zakup wybranych 

leków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku. Stwierdzono, że faktury 

sprzedaży do hurtowni farmaceutycznej nie były ujęte w ewidencji komputerowej apteki ani 

jako przychody (zakupy) ani jako rozchody (sprzedaż). Sporządzone wydruki wykazały, że 

modyfikowano karty magazynowe poprzez zmianę (zmniejszenie) stanu magazynowego bez 

operacji  sprzedaży.  Dnia  16  stycznia  2012  roku  WM dostarczył  do  inspektora  60  faktur  

sprzedaży z apteki do hurtowni.

/Dowód: pismo Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 20 sierpnia 2013 roku  

oraz z dnia 3 września 2013 roku wraz z kopiami faktur, kopia opinii prawnej z dnia 2 lipca  

2010 roku/

Pozostałe okoliczności faktyczne podnoszone przede wszystkim w zeznaniach świadków oraz 

w zgromadzonych  dokumentach  Sąd  pominął  jako  nieistotne  dla  rozpoznania  sprawy  w 

granicach przedstawionego zarzutu.

Sąd  pominął  przy  tym  przede  wszystkim,  że  wynik  postępowania  przygotowawczego 

prowadzonego przez organy ścigania nie ma znaczenia dla przedmiotowej sprawy, albowiem 

odpowiedzialność karna i dyscyplinarna są względem siebie niezależne – zgodnie z art. 52 

ustawy o izbach aptekarskich.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd  w  toku  analizy  stanu  faktycznego  oparł  się  na  zgromadzonej  w  niniejszej  sprawie 

dokumentacji oraz zeznaniach obwinionego WM. 



Żadna ze stron nie kwestionowała zakresu zgromadzonego materiału dowodowego ani jego 

prawdziwości czy wiarygodności, stąd też Sąd dał w pełni wiarę dokumentom zgromadzonym 

w aktach sprawy. 

Obu farmaceutom przedstawiono zarzut tego, że w okresie od 2010 roku do 2011 roku w 

ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako wspólnicy spółki Apteka (...) z siedzibą 

w M., wpisanej do KRS pod numerem (...) wspólnie i w porozumieniu prowadzili sprzedaż 

produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznej (...) w W., przy ulicy (...), uczestnicząc 

w  tzw.  odwróconym  łańcuchu  dystrybucyjnym,  tj.  nielegalnym  obrocie  produktami 

leczniczymi, gdzie sprzedający nie jest podmiotem uprawnionym do jego prowadzenia, co 

narusza przepisy art. 86 ust.  1 i  2,  art.  65 ust. 1 oraz art. 96 ust.  1 ustawy z dnia 06  

września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm), a 

także  przepisy  art.  3  ust.  2,  art.  15,  art.  24  i  25  ust.  2   Kodeksu  Etyki  Aptekarza  

Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/25/2012 VI Krajowego 

Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Aptekarza 

Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd uznał, iż ustalone w sprawie okoliczności faktyczne, przyznanie się obwinionego WM w 

toku  postępowania  wyjaśniającego,  jak  i  wyjaśnienia  przez  niego  złożone  w  toku 

postępowania  sądowego  a  nadto  wyniki  kontroli  przeprowadzonej  przez  Pomorskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego właściwie bezspornie potwierdzają zasadność 

zarzucanego czynu. 

Obwinionym zarzucono naruszenie art. 86 ust. 1 i 2, art. 65 ust. 1 oraz art. 96 ust. 1 ustawy 

z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z 

późn. zm). Zgodnie z przywołanymi przepisami:

- apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w 

szczególności usługi farmaceutyczne polegające na:

1) wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych 

przepisach;

2) sporządzaniu leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia 

recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki 

odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” - w ciągu 4 godzin;

3) sporządzeniu leków aptecznych;

4) udzielaniu informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,



-  obrót  produktami  leczniczymi  może  być  prowadzony  tylko  na  zasadach określonych  w 

ustawie,

-  produkty  lecznicze  i  wyroby  medyczne  wydawane  są  z  apteki  ogólnodostępnej  przez 

farmaceutę lub technika farmaceutycznego w ramach jego uprawnień zawodowych:

1) na podstawie recepty;

2) bez recepty;

3)  na  podstawie  zapotrzebowania  uprawnionych  jednostek  organizacyjnych  lub  osób 

fizycznych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowo obwinionym zarzucono naruszenie przepisów art. 3 ust. 2, art. 15, art. 24 i 25 

ust.  2   Kodeksu  Etyki  Aptekarza  Rzeczypospolitej  Polskiej,  stanowiącego  załącznik  do 

Uchwały Nr VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. w sprawie 

przyjęcia Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którymi:

-  mechanizmy  rynkowe,  naciski  społeczne  lub  wymagania  administracyjne  nie  zwalniają 

Aptekarza z przestrzegania zasad etyki zawodu,

-  Aptekarz  tworzy  opinię  o  całości  zawodu,  wobec  czego  musi  powstrzymywać  się  od 

jakiegokolwiek  zachowania,  które  mogłyby  spowodować  naruszenie  dobrego  imienia 

pozostałych członków zawodu,

-  Aptekarz  zachowuje  dobre  obyczaje  i  dobrą  praktykę  apteczną  w  kontaktach  z 

przedstawicielami  przemysłu  farmaceutycznego  i  nie  angażuje  się  w  działania  mogące 

narazić autorytet zawodu lub zawieść zaufanie publiczne,

-  niedopuszczalne  jest  pozyskiwanie  dochodów  w  sposób  niezgodny  z  zasadami  etyki  i 

deontologii zawodu.

Sąd  podziela  interpretację  prawa  farmaceutycznego  przedstawioną  przez  rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej, a mianowicie, że apteka może dokonywać obrotu lekami w 

sposób  precyzyjnie  określony  w  przepisach  tej  ustawy.  Prawo  farmaceutyczne  nie  jest 

ustawą karną – jeśli ustawa ta czegoś nie zakazuje, to nie oznacza to, że jest to dozwolone,  

wręcz  przeciwnie.  Prawo  farmaceutyczne  przedstawia,  jakie  konkretne  działania  są 

dozwolone przyjmując tym samym, że pozostałe czynności uważa się za sprzeczne z prawem 

– tak jak w przedmiotowej sprawie. Nie należy z zapisu art. 65 Prawa farmaceutycznego  

wskazującego na przykładowe rodzaje usług farmaceutycznych wywodzić, że usługa ta może 

obejmować  także  sprzedaż  leków  na  receptę  w  ilościach  hurtowych  na  rzecz  hurtowni 

farmaceutycznej.  Podkreślić  bowiem należy,  że  Prawo  farmaceutyczne  wyraźnie  reguluje 

sposób wydawania leków z apteki – odbywa się to na podstawie recepty, bez recepty albo na  



podstawie  zapotrzebowania  uprawnionych jednostek  organizacyjnych  lub  osób  fizycznych 

uprawnionych  na  podstawie  odrębnych  przepisów.  W  przedmiotowej  sprawie  doszło  do 

wydania leków na receptę bez stosownej recepty. Z uwagi na ilość wydanych hurtowni leków 

uznać  należy,  że  obrót  ten  z  hurtownią  stanowił  obrót  hurtowy.  Obwinieni  w  toku 

postępowania sądowego podnosili, że obrót wykazany wystawionymi przez aptekę (...) nie 

był obrotem hurtowym, albowiem ten jest podmiotowo ograniczony (może być dokonywany 

jedynie przez hurtownie farmaceutyczne), a nadto że nie może dotyczyć zbywania produktów 

leczniczych.  Takie stanowisko jest  całkowicie błędne.  Zgodzić  się należy z  tym, że obrót 

hurtowy może być dokonywany wyłącznie przez podmioty określone w ustawie – nie oznacza 

to  jednak,  że  obrót  dokonywany  przez  inne  podmioty,  a  spełniający  przesłanki  obrotu 

hurtowego,  za  takowy  nie  może  być  uznany.  Ustawodawca  nie  dokonał  bowiem 

zdefiniowania  obrotu  hurtowego  poprzez  podmioty  je  dokonujące  (nie  ma  tu  definicji  

podmiotowej), ale poprzez czynności, które w ramach tego obrotu są dokonywane. I tak, 

obrotem  hurtowym  jest  wszelkie  działanie  polegające  na  zaopatrywaniu  się, 

przechowywaniu,  dostarczaniu  lub  eksportowaniu  produktów  leczniczych  lub  produktów 

leczniczych weterynaryjnych, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane 

w  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  państwie  członkowskim  Europejskiego 

Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA)  -  stronie  umowy  o  Europejskim  Obszarze 

Gospodarczym lub pozwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzone z wytwórcami 

lub  importerami  w  zakresie  wytwarzanych  lub  importowanych  przez  nich  produktów 

leczniczych, lub z przedsiębiorcami zajmującymi się obrotem hurtowym, lub z aptekami lub 

zakładami leczniczymi dla zwierząt, lub z innymi upoważnionymi podmiotami, z wyłączeniem 

bezpośredniego  zaopatrywania  ludności.  Obwinieni  podkreślali,  iż  zakresem tym nie  jest 

objęte  zbywanie  produktów  leczniczych  powołując  się  na  komentarz  do  Prawa 

farmaceutycznego autorstwa prof. Leszka Ogiegło. W komentarzu tym jednak wskazano, że 

wątpliwości  co  do  zakresu  pojęcia  obrotu  hurtowego  wynikają  z  powodu  zmiany  w  

nowelizacji  ustawy  z  2007  r.  (ustawa  z  30.3.2007  r.  o  zmianie  ustawy  -  Prawo  

farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw,  Dz.U.  Nr 75, poz.  492) pojęcia 

"nabywania i zbywania" na pojęcie "zaopatrywania się" w produkty lecznicze. W literaturze  

podnosi  się,  że obecne brzmienie  obejmuje wyłącznie czynności  związane z nabywaniem  

produktów leczniczych, nie odnosi się natomiast do ich zbywania,  tj.  sprzedaży (zob.  M. 

Kondrat, Prawo farmaceutyczne. Komentarz, s. 731). Zgodnie z innymi ujęciami obrotem (w  

tym hurtowym) jest "obrót cywilnoprawny, realizowany w drodze dokonywania czynności  

prawnych"  (zob.  M.  Szydło,  Reglamentacja,  s.  16),  czy  też  "każda  formę  przeniesienia  

własności produktu leczniczego" (zob. M. Świerczyński, [w:] M. Krekora, M. Świerczyński, E. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdmnjwgaya


Traple, Prawo farmaceutyczne, s. 358). oraz "przechowywanie i transportowanie produktów  

leczniczych"  (zob.  M .  Świerczyński,  [w:]  M. Krekora,  M. Świerczyński,  E.  Traple,  Prawo 

farmaceutyczne, s.  358).  Jak z powyższego zatem wynika, obrotem hurtowym może być 

objęte także zbywanie. Nie ma przy tym znaczenia, że samo słowo „zbywanie” nie zostało 

zawarte w definicji obrotu hurtowego – zdaniem Sądu słowo to zawiera się w „dostarczaniu” 

produktów leczniczych. Jedynie na marginesie wypada wskazać, że dostarczanie,  o jakim 

mowa w Prawie farmaceutycznym, to nie dostawa w ujęciu cywilistycznym – gdyby tak było 

to również pozostałe działania tj. zaopatrywanie się, przechowywanie i eksportowanie winny 

być w tym ujęciu rozpatrywane a z oczywistych względów nie są.

Podkreślić jednak należy, że nie zarzucano obwinionym bezpośrednio prowadzenia wbrew 

ustawie  obrotu  hurtowego,  a  jedynie  wydawanie  leków  z  apteki  w  sposób  sprzeczny  z 

ustawą. Sposób ten polegał na tym, że do hurtowni były sprzedawane produkty lecznicze na  

receptę bez stosownej recepty. Mimo że obwinieni wprost do tej kwestii się nie odnieśli, to 

jest  to  w  sprawie  bezsporne  –  wynika  wprost  ze  zgromadzonego  w  sprawie  materiału 

dowodowego w postaci faktur. Podkreślić przy tym wypada, że tut. Sąd wcale nie twierdzi, że 

gdyby recepty te były, to wówczas nie doszłoby do naruszenia ustawy. Taki odwrócony obrót  

jest  ewidentnie  sprzeczny  z  Prawem  farmaceutycznym,  albowiem  apteka  nie  może 

dokonywać sprzedaży produktów leczniczych z wyłączeniem bezpośredniego zaopatrywania 

ludności (a właśnie to za pośrednictwem apteki (...) miało miejsce w latach 2010-2011 w 

stosunku do produktów leczniczych sprzedanych do hurtowni).

Z uwagi na powyższe w sprawie nie zachodzi „obiektywny brak bezprawności zachowania 

obwinionych” podnoszony przez pełnomocnika obwinionych. 

Sąd nie miał wątpliwości,  że czyny opisane we wniosku o ukaranie stanowiły naruszenie 

Prawa farmaceutycznego. Jednakże z uwagi na zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, 

Sąd uznał,  że  w okolicznościach  przedmiotowej  sprawy,  nie  można przypisać  sprawstwa 

obwinionej IM. Brak jest bowiem ku temu dowodów. Obwiniona nie przyznała się do winy, 

nie składała także wyjaśnień, natomiast z dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy nie 

wynika, aby to ona podejmowała się sprzedaży produktów leczniczych bądź aby chociażby o 

tym wiedziała.  Przesłuchane  w charakterze  świadków IK  (...)  wskazała,  że  nie  wie,  kto 

podejmował  ze  strony  apteki  decyzje  o  sprzedaży  produktów  leczniczych  do  jej  apteki.  

Natomiast przesłuchane EW jak i BS (...) wskazały, że nie wiedziały nawet, aby hurtownia 

kupowała  od  apteki  jakiekolwiek  produkty  lecznicze.  Na  zgromadzonych  w  sprawie 

kserokopiach  faktur  widnieje  podpis  (...),  jednakże  tylko  w niektórych  wskazane  zostało 

dodatkowo imię wystawcy faktury tj. (..). Z uwagi na powyższe, jak i uwzględniwszy to, że w 



toku  postępowania  przygotowawczego  obwiniony  WM  potwierdził,  że  czyn  opisany  w 

zarzucie jest prawdą, oraz to, że w postępowaniu sądowym obwiniony potwierdził, że przed 

podjęciem sprzedaży na rzecz hurtowni był przekonany o zgodności z prawem takich działań,  

a  nadto,  że  w  tym  zakresie  pozyskał  opinię  prawną,  Sąd  nie  miał  wątpliwości,  że  to 

obwiniony  dokonywał  sprzedaży  produktów  leczniczych  z  apteki  (...)  na  rzecz  hurtowni 

farmaceutycznej.

Sąd nie podzielił zapatrywania obrony, że obwiniony WM pozostawał w błędnym przekonaniu 

co do prawidłowości swego zachowania. Nawet jeśli pozostawał w błędzie co do prawa, to z  

całą pewnością nie był to błąd usprawiedliwiony, czego obrona upatruje w opinii prawnej z  

dnia 2 lipca 2010 roku. Nie uszło bowiem uwadze Sądu, że pierwsza z faktur ujawnionych 

przez  inspekcję  farmaceutyczną  ewidencjonująca  sprzedaż  produktów  leczniczych  przez 

aptekę do hurtowni jest z 18 czerwca 2010 roku, druga zaś z 25 czerwca 2010 roku. Oznacza 

to, że obwiniony podjął sprzeczną z prawem współpracę z hurtownią farmaceutyczną jeszcze 

zanim pozyskał opinię prawną w tym przedmiocie. Dodatkowo, na opinii widnieje odręczna 

notatka  „rozmawiać  z  A.  o  opinii”,  co  świadczy  o  zażyłości  między  obwinionym  a 

sporządzającym opinię, a tym samym podważa intencje osoby ją sporządzającej. Niemniej  

jednak, nawet gdyby obwiniony nie wpływał na sporządzającego opinię prawną, to i  tak 

obwiniony, z racji wykonywanego zawodu, powinien nabrać znaczących wątpliwości co do 

rzetelności  sporządzonej  opinii  na  skutek  przyrównywania  produktów  leczniczych  do 

zwykłych towarów handlowych, co nie może mieć nigdy miejsca, a co obwinionemu powinno 

być wiadome. Niesłuszne są przy tym twierdzenia, że obwiniony nie otrzymał w tym zakresie 

żadnego ostrzeżenia. Obwiniony będąc farmaceutą, uczestnicząc w prowadzeniu apteki, był 

zobligowany do zaznajomienia się z przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie apteki 

zanim podjął się tej działalności – ani inspekcja farmaceutyczna, ani samorząd zawodowy nie 

powinni dodatkowo informować obwinionego o tych regulacjach.

Uznając, że obwiniony dopuścił się zarzucanych mu naruszeń Prawa farmaceutycznego, Sąd 

uznał także, że tym samym obwiniony dopuścił się naruszenia zarzucanych mu przepisów 

Kodeksu  Etyki  Aptekarza  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Mimo  że  przepisy  te  mają  charakter 

klauzul  generalnych,  jak  wskazała  to  obrona,  to  niemniej  jednak  farmaceuta  ponosi 

odpowiedzialność  w  przypadku  ich  naruszenia  –  zgodnie  z  art.  45  ustawy  o  izbach 

aptekarskich.  Swym zachowaniem obwiniony  pozyskiwał  dochody  w sposób  niezgodny  z 

zasadami etyki i deontologii zawodu  poddając się mechanizmom rynkowym wymuszającym 

traktowanie produktów leczniczych jako zwykłego towaru handlowego. Tak bowiem należy 



zinterpretować działanie obwinionego, który zamiast  wydać lek potrzebującym pacjentom 

zdecydował  się  go  odsprzedać  hurtowni  farmaceutycznej.  W  ten  sposób  obwiniony 

powoduje, że jego nieprawidłowe zachowanie może powodować naruszenie dobrego imienia 

pozostałych  członków zawodu narażając  autorytet  zawodu,  którego  głównym celem jest 

niesienie pomocy pacjentom.

Sąd wymierzając karę obwinionemu miał na względzie przede wszystkim rodzaj i charakter 

naruszonego dobra, rozmiary grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę 

naruszonych  przez  obwinionego  obowiązków,  jak  również  postać  zamiaru,  motywację 

obwinionego, a także rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Podkreślić należy, że wbrew twierdzeniom obrony, zachowanie obwinionego żadną miarą nie 

zmierzało  do  niesienia  pomocy  potrzebującym  pacjentom,  wręcz  przeciwnie.  Na  skutek 

działań  obwinionego  doszło  do  znaczącego  wydłużenia  się  łańcucha  podmiotów,  przez 

których  dany  lek  musi  przejść,  aby  trafić  finalne  do  potrzebującego  pacjenta.  Celem 

ustawodawcy jest bowiem to, aby łańcuch ten składał się z 3 podmiotów – producenta, 

hurtowni i apteki. Jednakże w związku z powrotem leku do hurtowni łańcuch ten wydłuża się 

o 2 kolejne podmioty, bowiem lek, aby trafić do pacjenta, musiał wyjść od producenta, trafić 

do hurtowni, a następnie do apteki, by potem wrócić do hurtowni i ponownie trafić już do 

innej  apteki.  Całkowitym nieporozumieniem jest  przy  tym twierdzenie,  że  w ten  sposób 

obwiniony  dbał  o  to,  aby  leki  się  nie  marnowały  –  gdyby  do  apteki  trafiła  ilość  leków 

rzeczywiście potrzebna, ustalona w oparciu o dotychczasowe zapotrzebowanie, to obwiniony 

nie musiałby odsprzedawać tychże produktów leczniczych do hurtowni. Tłumaczenie takiego 

sposobu  sprzedaży  leków  świadczy  o  nieprawidłowo  prowadzonej  gospodarce  lekowej 

własnej apteki. 

Nadto wręcz oburzającym jest twierdzenie, że takie zachowanie obwinionego zasługuje na 

pochwałę i świadczy o jego odwadze. Prowadzenie odwróconego łańcucha sprzedaży niesie 

ogromne ryzyko  dla  życia  i  zdrowia  pacjentów.  Podkreślić  bowiem należy,  że  na  skutek 

pozyskiwania z hurtowni leków, które nie zostały wydane bezpośrednio pacjentom, a trafiły 

ponownie do hurtowni doprowadza się do tego, że leków tych na polskim rynku brakuje – 

inne apteki bowiem nie mogą wówczas pozyskać tychże leków dla pacjentów zgłaszających 

się bezpośrednio do nich właśnie z zapotrzebowaniem na ściśle określony lek. Takie sytuacje 

niestety coraz częściej mają miejsce i doprowadzają do tego, że w poszukiwaniu wybranych 

leków pacjent zmuszony jest do korzystania z pomocy kilku aptek narażając się tym samym 

na to, że lek ten nie zostanie w porę przez niego przyjęty. Spowodowane to jest właśnie  

takim działaniom, jakie obwinionemu udowodniono i do którego się przyznał.



Z uwagi na powyższe, tut. Sąd uznał, że działanie obwinionego narusza dobro najwyższe tj. 

życie i zdrowie pacjentów, a rozmiar zagrożenia wynikającego z działania obwinionego jest 

ogromny  uwzględniwszy  ilość  leków sprzedanych w ramach  tzw.  odwróconego  łańcucha 

obrotu lekami.  Dla sądu oczywistym jest,  że motywacją działania obwinionego była chęć 

zysku – żadna inna bowiem motywacja nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, z pewnością 

nie była to chęć niesienia pomocy pacjentom, a to jest podstawową rolą farmaceuty, o której 

obwiniony niestety zapomniał.

Mając  na  uwadze  powyższe,  w  tym  przede  wszystkim  postawę  obwinionego  Sąd 

rozpoznający  sprawę  uznał,  że  zastosowanie  kary  upomnienia  lub  nagany  będzie 

niewystarczające, albowiem nie nakłoni obwinionego do zmiany sposobu pojmowania przez 

niego ciążących na nim jako na farmaceucie obowiązków. W przekonaniu Sądu obwiniony 

potrzebuje czasu dla dokładnego zaznajomienia i przede wszystkim zrozumienia przepisów 

prawnych regulujących sposób wykonywania zawodu jak i regulacji dotyczącej etyki zawodu 

farmaceuty,  aby w przyszłości  ponownie  ich nie  naruszać,  stąd konieczność  zawieszenia 

obwinionego  w  prawie  wykonywania  przez  niego  zawodu.  Jedynie  na  marginesie  Sąd 

wskazuje,  że  celem tej  kary  nie  jest  jakiekolwiek  finansowe  obciążenie  obwinionego,  a 

jedynie  skuteczne  zmobilizowanie  go  do  przestrzegania  w  przyszłości  prawa  go 

obowiązującego.  Zdaniem  Sądu  żadna  inna  kara  nie  nakłoni  obwinionego  do  właściwej 

refleksji nad jego zachowaniem i zrozumienia, że jego działania były skierowane wyłącznie 

przeciwko zdrowiu i życiu pacjentów.

Ponadto sąd zobowiązał obwinione na podstawie § 58 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów z 

dnia 31 marca 2003 roku do pokrycia kosztów postępowania, które w niniejszej sprawie w 

wynikają bezpośrednio z poniesionych kosztów korespondencji oraz kosztów stawiennictwa 

świadków, a które to koszty wyniosły 866,18 zł.

Z tychże względów orzeczono jak w sentencji.

…………………………………. ……………………………………….     ………………………………………..


