
O.S.A 2/2014

Gdańsk, dnia 24 września 2014 roku

ORZECZENIE

Okręgowy Sąd Aptekarski w Gdańsku, w składzie następującym:

Przewodniczący: mgr farm. Janina Wesołowska 

Sędziowie:         1. mgr farm. Elżbieta Jabłońska-Hewelt

                        2. mgr farm. Anna Starostka

Protokolant:       Olga Dragańska-Kruk

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 24 września 2014 roku w Gdańsku, 

przy  udziale  Rzecznika  Odpowiedzialności  Zawodowej  przy  Gdańskiej  Okręgowej 

Izbie Aptekarskiej mgr farm. Hanny Kuźniar, 

sprawy przeciwko farmaceutce mgr farm. AM, 

córce S. i A., zamieszkałej w E., przy ul. (...), 

obwinionej o to, że:

w okresie od 16 do 31 sierpnia 2012 roku w aptece ogólnodostępnej (...) w E. przy ulicy 

(...) wydano bez recepty lekarskiej 22 opakowania produktów leczniczych zawierających 

w  swoim  składzie  substancje  psychotropowe  grupy  IV-P,  co  stanowi  naruszenie 

przepisów art.  41 ust.  2  i  4  ustawy z  dnia  29 lipca  2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124 z późn. Zm.), a także, iż w tym samym okresie w 

tej samej aptece wydano bez recepty lekarskiej  782 pozycje produktów leczniczych 

posiadających kategorię dostępności Rp. określonych w Urzędowym Wykazie Produktów 

Leczniczych  Dopuszczonych  do  Obrotu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  bez 

recepty, co stanowi naruszenie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. nr 45, poz.  271 z późn. Zm.), co w konsekwencji 

stanowi naruszenie przepisów art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3, art. 15, art. 19 ust. 2, art. 25 



ust. 1 i 2, art.26 ust. 1 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 

2012r. 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,

a także sprawy przeciwko farmaceutce mgr farm. ZR, 

córce T. i M., zamieszkałej w S., przy ul. (...), 

obwinionej o to, że:

w okresie od 16 do 31 sierpnia 2012 roku w aptece ogólnodostępnej (...) w E. przy ulicy 

(...) wydano bez recepty lekarskiej 22 opakowania produktów leczniczych zawierających 

w  swoim  składzie  substancje  psychotropowe  grupy  IV-P,  co  stanowi  naruszenie 

przepisów art.  41 ust.  2  i  4  ustawy z  dnia  29 lipca  2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124 z późn. zm.), a także, iż w tym samym okresie w 

tej  samej  aptece  wydano bez  recepty  lekarskiej  782 pozycji  produktów leczniczych 

posiadających kategorię dostępności Rp. określoną w Urzędowym Wykazie Produktów 

Leczniczych  Dopuszczonych  do  Obrotu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  bez 

recepty, co stanowi naruszenie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. nr 45, poz.  271 z późn. Zm.), co w konsekwencji 

stanowi naruszenie przepisów art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku 

Prawo farmaceutyczne, a także przepisów art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3, art. 15, art. 19 

ust. 2, art. 25 ust. 1 i 2, art.26 ust. 1 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z 

dnia 22 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej 

Polskiej, co z kolei zagrożone jest na mocy art. 46 ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich 

kara upomnienia, kara nagany, karą zawieszenia na okres 3 miesięcy do 3 lat i karą 

pozbawienia prawa do wykonywania zawodu,

I Sąd uznaje obwinioną AM winną tego, że w okresie od 16 do 31 sierpnia 2012 

roku w aptece ogólnodostępnej (…) w E. przy ulicy (…) wydała bez recepty lekarskiej 22 

opakowania  produktów  leczniczych  zawierających  w  swoim  składzie  substancje 



psychotropowe grupy IV-P, co stanowi naruszenie przepisów art. 41 ust. 2 i 4 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124 z późn. 

Zm.), a także, iż w tym samym okresie w tej samej aptece wydała bez recepty lekarskiej 

782  pozycje  produktów  leczniczych  określonych  w  Urzędowym Wykazie  Produktów 

Leczniczych  Dopuszczonych  do  Obrotu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  jako 

posiadających kategorię dostępności Rp., co stanowi naruszenie art. 96 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. nr 45, poz. 271 z 

późn. Zm.), co w konsekwencji stanowi naruszenie przepisów art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 

3, art. 15, art. 19 ust. 2, art.  25 ust. 1 i 2, art.26 ust. 1 Kodeksu Etyki Aptekarza 

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

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

Etyki Aptekarza Rzecypospolitej 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,

II Sąd uznaje obwinioną ZR winną tego, że w okresie od 16 do 31 sierpnia 2012 

roku w aptece ogólnodostępnej (...) w E. przy ulicy (...), kiedy pełniła funkcję kierownika 

tej  apteki,  wydano  bez  recepty  lekarskiej  22  opakowania  produktów  leczniczych 

zawierających  w swoim składzie  substancje  psychotropowe  grupy  IV-P,  co  stanowi 

naruszenie  przepisów  art.  41  ust.  2  i  4  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124 z późn. zm.), a także, iż w tym 

samym  okresie  w  tej  samej  aptece  wydano  bez  recepty  lekarskiej  782  pozycje 

produktów  leczniczych  określonych  w  Urzędowym  Wykazie  Produktów  Leczniczych 

Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako posiadających 

kategorię dostępności Rp., co stanowi naruszenie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. nr 45, poz. 271 z późn. Zm.), co w 

konsekwencji  stanowi  naruszenie  przepisów  art.  88  ust.  5  pkt  1  ustawy  z  dnia  6 

września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, a także przepisów art. 6 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 

3, art. 15, art. 19 ust. 2, art.  25 ust. 1 i 2, art.26 ust. 1 Kodeksu Etyki Aptekarza 

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

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

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

1 ustawy o izbach aptekarskich kara upomnienia, kara nagany, karą zawieszenia na 



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

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 I wyroku skazuje obwinioną 

AM na karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 3 miesięcy,

IV Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach 

aptekarskich za popełnienie czynu opisanego w punkcie II wyroku skazuje obwinioną 

ZR na karę nagany,

V 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 50,30 zł (słownie: pięćdziesiąt 

złotych trzydzieści groszy) w całości obciąża obwinione, zobowiązując każdą z nich do 

zapłaty połowy z tej  kwoty tj.  kwoty 25,15 zł  (słownie:  dwadzieścia  pięć złotych 

piętnaście groszy).

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:



W okresie  od 3  października  2006 roku do 15 stycznia  2013 roku kierownikiem 

apteki (...) w E. przy ulicy (...) była mgr farm. ZR. Mgr farm. ZR objęła tą funkcję na 

prośbę właścicielki  apteki  mgr farm. AM, która była jej  wieloletnią  znajomą. Mgr 

farm. ZR nie  pracowała  wcześniej  w tej  aptece.  Ustalono,  że mgr farm. ZR nie 

będzie  na  stałe  w  tej  aptece,  ponieważ  zdaniem  właścicielki  mgr  farm.  AM 

dotychczasowa obsada apteki była  wystarczająca – tj. mgr farm. AM i jeszcze jeden 

technik. Dlatego też mgr farm. ZR przebywała w aptece tylko czasami – 2 lub 3 razy 

w tygodniu,  na 5 godzin.  W tym samym czasie  pracowała  w innej  aptece.  Gdy 

kierownik  apteki  była  obecna  w  aptece,  to  sprawdzała  recepty,  wprowadzała 

faktury, przyjmowała towar jednak nie ekspediowała leków, co najwyżej sprawdzała, 

jak robi to technik. Nie było przy tym takiej sytuacji, aby kierownik apteki została 

sama w aptece z technikiem – zawsze obecna była także mgr farm. AM. Mgr farm. 

AM  w  tym  samym  czasie  pełniła  funkcję  kierownika  innej  apteki  położonej  E. 

(Apteka (...)),  w której  jednak bywała bardzo rzadko (w aptece tej pracowało 2 

techników  farmacji  oraz  przychodziła  magister  farmacji,  która  jednak  nie  była 

zatrudniona w oparciu o umowę o pracę).

Z uwagi na głębokie zaufanie, jakim mgr farm. ZR darzyła mgr farm. AM, kierownik 

apteki nie podejmowała w aptece żadnych decyzji – robiła to mgr farm. AM jako 

właściciel  apteki.  Mgr  farm.  ZR  ograniczyła  się  jedynie  do  zadawania  pytań 

właścicielce,  czy  wszystko  w  porządku,  na  które  każdorazowo  otrzymywała 

odpowiedź twierdzącą. 

Od 16 stycznia 2013 roku funkcje kierownika rzeczonej apteki pełniła mgr farm. AM.

(dowód: zeznania obwinionych)

W dniach od 23 do 26 kwietnia 2013 roku miała miejsce kontrola w aptece (...) w E. 

W wyniku tejże, ustalono, iż w okresie od 16 do 31 sierpnia 2012 roku w aptece tej 

wydano bez recepty lekarskiej 22 opakowania produktów leczniczych zawierających w 

swoim składzie substancje psychotropowe grupy IV-P, a także, iż w tym samym okresie 

w tej samej aptece wydano bez recepty lekarskiej 782 pozycje produktów leczniczych 

posiadających kategorię dostępności Rp. w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych 

Dopuszczonych  do  Obrotu  na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.  W toku kontroli 



stwierdzono również inne nieprawidłowości, które jednak nie są objęte przedmiotem 

rozpoznania wniosku o ukaranie obwinionych.

(dowód: pismo  Wojewódzkiego  Inspektora  Farmaceutycznego  w  Gdańsku  do  

Okręgowego  Rzecznika  Odpowiedzialności  Zawodowej  Gdańskiej  Okręgowej  Izby  

Aptekarskiej z dnia 21 lutego 2014 roku wraz z załącznikami)

Pozostałe okoliczności  faktyczne podnoszone w wyjaśnieniach obwinionych oraz w 

zgromadzonych dokumentach Sąd pominął jako nieistotne dla rozpoznania sprawy w 

granicach przedstawionego zarzutu.

Sąd zważył, co następuje:

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

dokumentacji  oraz  zeznaniach  samych  obwinionych.  Żadna  ze  stron  nie 

kwestionowała  zakresu  zgromadzonego  materiału  dowodowego  ani  jego 

prawdziwości  czy  wiarygodności.  

Co więcej, same obwinione przyznały się do zarzucanych im czynów, jednoznacznie 

potwierdzając  wyłaniający  się  ze  zgromadzonego  materiału  dowodowego  stan 

faktyczny.

Obu farmaceutkom przedstawiono zarzut tego, że w okresie od 16 do 31 sierpnia 2012 

roku w aptece ogólnodostępnej (...) w E. przy ulicy (...) wydano bez recepty lekarskiej 

22  opakowania  produktów  leczniczych  zawierających  w  swoim  składzie  substancje 

psychotropowe grupy IV-P, co stanowi naruszenie przepisów art. 41 ust. 2 i 4 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, a także, iż w tym samym okresie 

w tej samej aptece wydano bez recepty lekarskiej 782 pozycje produktów leczniczych 

posiadających kategorię dostępności Rp. określonych w Urzędowym Wykazie Produktów 

Leczniczych  Dopuszczonych  do  Obrotu  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  bez 

recepty, co stanowi naruszenie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo 

farmaceutyczne, a co w konsekwencji stanowi naruszenie przepisów art. 6 ust. 1 i 2, art. 

7 ust. 3, art. 15, art. 19 ust. 2, art. 25 ust. 1 i 2, art.26 ust. 1 Kodeksu Etyki Aptekarza 

Rzeczypospolitej Polskiej. Czyny te zagrożone są 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.



Sąd  uznał,  iż  ustalone  w  sprawie  okoliczności  faktyczne,  przyznanie  się  obu 

obwinionych do zarzucanego im czynu a nadto wyniki kontroli przeprowadzonej przez 

Pomorskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Farmaceutycznego  właściwie  bezspornie 

potwierdzają zasadność zarzucanych obwinionym czynów. 

W  zakresie  ustalenia  winy  obwinionej  AM,  Sąd  oparł  się  przede  wszystkim  na 

wynikach  kontroli,  jaka  została  przeprowadzona  w  aptece  obwinionej  przez 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w O. Z wyników kontroli  wynika w 

sposób niezbity, że w aptece obwinionej dochodziło do procederu wydawania leków 

psychotropowych z grupy IV-P oraz o kategorii  dostępności  „Rp.” bez wymaganej 

prawem recepty. W toku ustalania stanu faktycznego Sąd uznał za bezsporne, że w 

aptece obwinionej w okresie od 16 do 31 sierpnia 2012 roku bez wymaganej recepty 

wydano  łącznie  22  opakowania  produktów  leczniczych  zawierających  w  sobie 

substancje  psychotropowe  grupy  IV-P  oraz  782  pozycje  produktów  leczniczych 

posiadających kategorię dostępności „Rp.”, przy czym że leki te wydała bezpośrednio 

obwiniona  AM,  do  czego  się  sama  przyznała.  Dlatego  też  Sąd  zmienił  treść 

zarzucanego obwinionej czynu uściślając, że to bezpośrednio ona go popełniła. 

W zakresie winy obwinionej ZR Sąd oparł się na tych samych ustaleniach, przy czym 

uznając winę obwinionej podkreślił to, iż sprawowała ona funkcję kierownika apteki, 

kiedy to doszło do odręcznego wydawania leków na receptę na masowa skalę.

Sąd  uznał,  iż  obie  obwinione  dopuściły  się  naruszenia przepisów  wskazanych  w 

przedstawionych im zarzutach.

Zgodnie  z  art.  41 ust.  2 i  4  ustawy z  dnia  29 lipca  2005 roku o przeciwdziałaniu 

narkomanii  (Dz.  U.  z  2012r.,  poz.  124 z  późn.  zm.)  preparaty  zawierające  środki 

odurzające  lub  substancje  psychotropowe  są  wydawane  z  apteki  wyłącznie  na 

podstawie  specjalnie  oznakowanej  recepty  albo  zapotrzebowania,  z  tym 

zastrzeżeniem, że preparaty zawierające środki odurzające grupy II-N lub substancje 

psychotropowe grup III-P i IV-P mogą być wydawane z apteki na podstawie innych 

recept, a preparaty zawierające środki odurzające grupy III-N mogą być wydawane z 

apteki bez recepty. Obwiniona AM w czasie gdy kierownikiem apteki była obwiniona 



ZR wydała bez recepty lekarskiej 22 opakowania produktów leczniczych zawierających 

w swoim składzie substancje psychotropowe grupy IV-P, co obie obwinione przyznały.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 

z  2008r.  nr  45,  poz.  271  z  późn.  Zm.),  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.

Obwinione przyznały, że mgr farm. AM w czasie pełnienia przez ZR funkcji kierownika 

apteki wydała  bez recepty lekarskiej 782 pozycji produktów leczniczych posiadających 

kategorię  dostępności  Rp.  w  Urzędowym  Wykazie  Produktów  Leczniczych 

Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadto  opisane  powyżej  czyny  stanowiły  jednocześnie  naruszenie  poszczególnych 

przepisów Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie bowiem z art. 6 

ust.  1  aptekarz  sprawuje  swe  obowiązki  wobec  pacjenta  ze  zrozumieniem 

odpowiedzialności za zdrowie i życie człowieka. W przekonaniu Sądu wydanie odręcznie 

tak ogromnej ilości  leków na receptę w tak krótkim czasie świadczy o tym, iż  obie 

obwinione,  zarówno  wydająca  lek  jak  i  kierownik  apteki  nie  sprawująca  nad  tym 

należytej kontroli nie rozumiały ponoszonej przez siebie odpowiedzialności za zdrowie 

pacjentów.  W  myśl  ust.  2  przywołanego  artykułu  aptekarz  nie  może  tłumaczyć 

przekroczenia  zasad  etyki  i  godności  zawodu  powoływaniem  się  na  sugestie  lub 

wymagania pacjenta, a tak swe sprzeczne z przepisami prawa zachowanie tłumaczyła 

obwiniona AM.

Następnie zgodnie z art. 7 ust. 3 Kodeksu Etyki Aptekarza RP aptekarz dba o to, aby 

czynności zastrzeżone dla aptekarza były wykonywane tylko przez osoby uprawnione, 

podczas gdy obie obwinione potwierdziły, że czynności takie w aptece (...) wykonywał 

także technik farmaceutyczny.

Kolejno w myśl art. 15 Kodeksu aptekarz tworzy opinię o całości zawodu, wobec czego 

musi powstrzymywać się od jakiegokolwiek zachowania, które mogłoby spowodować 

naruszenie dobrego imienia pozostałych członków zawodu. Wydając odręcznie leki na 



receptę,  niosąc  rzekomą  pomoc  pacjentom  w  potrzebie,  obie  obwinione,  zarówno 

wydająca  taki  lek  jak  i  kierownik  apteki  odpowiedzialna  za  takie  działanie  innego 

magistra  farmacji,  doprowadziły  do  tego,  że  pacjenci  otrzymujący  taką  pomoc 

negatywnie spostrzegali innych farmaceutów, którzy zgodnie z przepisami prawa takiej 

„pomocy” tymże pacjentom odmawiali.

Jednocześnie  zgodnie  z  art.  19  ust.  2  Kodeksu  aptekarz  unika  działalności 

przyczyniającej  się  do  zwiększenia  konsumpcji  produktów  leczniczych,  a  do  tego 

doprowadziło w rzeczywistości nieograniczone wydawanie leków, których ordynacja jest 

uzależniona od przepisu lekarza. Czyn naruszający ten przepis stanowił jednocześnie 

naruszenie art. 25 ust. 1 Kodeksu, w mysl którego aptekarz dba o racjonalną terapię 

środkami  leczniczymi  nie  umniejszając  praw  chorego  a  jednocześnie  zapobiega 

nadużywaniu  i  marnotrawieniu  leków.  Ust.  2  tego  samego  artykułu  stanowi,  że 

niedopuszczalne jest pozyskiwanie dochodów w sposób niezgodny z zasadami etyki i 

deontologii zawodu, a to czyniła obwiniona AM wydając leki wbrew przepisom ustawy, 

gdy uzasadniając takie swoje postępowanie wskazywała, że czyniła to celem uchronienia 

części leków przynajmniej przed przeterminowaniem.

Jednocześnie w myśl art. 26 ust. 1 Kodeksu aptekarz nie przekracza swoich kompetencji 

w zakresie wykonywania usług, do których nie jest przygotowany merytorycznie.  W 

okolicznościach  przedmiotowej  sprawy  zostało  potwierdzone,  że  do  przekroczenia 

kompetencji jak najbardziej doszło.

Dodatkowo obwinionej  ZR,  z racji  sprawowanej  przez nią funkcji  kierownika apteki, 

przypisano także naruszenie art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku 

Prawo farmaceutyczne, w myśl którego do zadań kierownika należy przede wszystkim 

organizacja pracy w aptece, polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, 

przechowywaniu  i  identyfikacji  produktów  leczniczych  i  wyrobów  medycznych, 

prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielaniu 

informacji o lekach. Obie obwinione przyznały, że mgr farm. ZR nie zajmowała się 

organizacją pracy w aptece, a czyniła to mgr farm. AM.

Sąd  wymierzając  karę  obwinionym miał  na  względzie  przede  wszystkim  rodzaj  i 

charakter  naruszonego  dobra,  rozmiary  grożącej  szkody,  sposób  i  okoliczności 



popełnienia  czynu,  wagę  naruszonych  przez  obwinione  obowiązków,  jak  również 

postać  zamiaru,  motywację  obwinionych,  a  także  rodzaj  naruszonych  reguł 

ostrożności i stopień ich naruszenia.

W ocenie Sądu w kontekście całej sytuacji orzeczona na rzecz obwinionej AM kara 

jest  adekwatna  do  stopnia  i  skali  naruszeń,  jakie  popełniła.  Sąd  uznał,  że 

wnioskowana  przez  Okręgowego  Rzecznika  Odpowiedzialności  Zawodowej  kara 

nagany nie jest wystarczająca w stosunku do ciężaru naruszeń, jakich dopuściła się 

obwiniona a zwłaszcza skali tychże naruszeń, jak tez nie będzie miała na obwiniona 

odpowiedniego  wpływu  wymuszającego  podporządkowanie  się  obecnie 

obowiązującym  przepisom  prawnym  regulującym  sposób  wydawania  przez 

farmaceutę leków.

W aptece  obwinionej,  w  bardzo  krótkim  okresie  czasu,  jakim  niewątpliwie  są  2 

tygodnie, wydano bez wymaganej recepty ponad 800 produktów, które takiej recepty 

bezwzględnie wymagały. Skala taka nie mogła być oceniona w sposób inny przez 

tutejszy  Sąd  jako  olbrzymia.  Co  więcej,  obwiniona  miała  możliwość  przynajmniej 

częściowego  usystematyzowania  tego  procederu  i  swoistej  jego  „legalizacji”  w 

postaci  wydawania  recept  farmaceutycznych  na  wydawane  przez  siebie  środki  o 

kategorii  dostępności  „Rp.”.  Gdyby  obwiniona  rzeczywiście  uważała,  że  odręczne 

wydanie leku dostępnego wyłącznie na podstawie recepty jest uzasadnione zgodnie z 

obowiązującymi  przepisami  prawa,  to  winna  do  tych  przepisów  się  dostosować 

sporządzając właśnie receptę farmaceutyczną. Wydawanie tych recept umożliwiłoby 

ustalenie,  czy  rzeczywiście  wszyscy  pacjenci,  którzy  leki  w ten  sposób  otrzymali, 

znajdowali  się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia – jak tego wymaga 

przepis  art.  96  ust.  2  Prawa farmaceutycznego.  Sąd  zwrócił  przy  tym uwagę,  iż 

dodatkowo obciążającym obwinioną  wyjaśnieniem było stwierdzenie  przez  nią,  że 

bała się wystawiać recepty farmaceutyczne, ponieważ słyszała o przypadkach, kiedy 

farmaceuci byli karani za wydawanie tego typu recept. 

Obwiniona,  odstępując  od  wydawania  tego  typu  recept  w  sposób  faktyczny 

uniemożliwiła  jakąkolwiek  kontrolę  nad  swoimi  poczynaniami  oraz  ewentualną 

możliwość szybkiego reagowania w przypadku doprowadzenia przez jej działania do 

stanu zagrożeni życia lub zdrowia u któregoś z pacjentów.



Co więcej, z wyjaśnień samej obwinionej złożonych w toku niniejszego postępowania 

wynika  zdaniem  Sądu,  że  nie  tylko  nie  jest  ona  świadoma,  że  czyn  przez  nią 

popełniony stanowił nie dość, że rażące złamanie prawa, ale co ważniejsze, zagrażał 

zdrowiu  i  życiu  osób,  którym obwiniona  środki  te  udostępniała.  W  ocenie  Sądu 

obwiniona w sposób rażąco lekceważący podchodzi do czynów, których się dopuściła. 

Nie  jest  bowiem  prawdą,  że  obwiniona  pacjentom  tym  pomagała  –  obwiniona 

przejawia  w  ten  sposób  mylne  pojęcie  pomocy.  Działania  obwinionej  bowiem 

stanowiły realne zagrożenie dla życia i zdrowia tych wszystkich pacjentów, którym 

obwiniona  wydała  odręcznie  leki  na  receptę.  Świadczyć  o  tym  mogą  choćby 

kwestionowanie zagrożenia  dla zdrowia i  życia  osób, którym te leki  wydawała co 

wyłania  się  z  treści  wyjaśnień  złożonych  przez  obwinioną  (m.in.  kwestionowanie 

zagrożeń płynących z odręcznego wydawania w omawiany sposób środków Cilest, 

Evra,  Bellergot,  czy  Colchicum  dispert).  Obwiniona  wykazuje  tendencję  do 

marginalizowania  możliwych  konsekwencji  swych  działań  „zrzucając”  część 

odpowiedzialności na samych pacjentów, którzy w jej ocenie powinni być świadomi 

środków,  jakie  zażywają.  Tak  jednak  nie  jest  i  nie  można  tego  od  pacjentów 

oczekiwać.  Gdyby rzeczywiście  było tak,  że  pacjenci  byliby  świadomi  zażywanych 

leków, jak zdaje się to wskazywać obwiniona, to ustawodawca nie wprowadzałby 

rozdzielenia  leków  na  wydawane  na  podstawie  recepty  oraz  leków  wydawanych 

odręcznie.  Podział  ten  został  wprowadzony  i  obwiniona  musi  się  do  niego 

dostosować.  Obwiniona  zapomina  przy  tym  całkowicie,  że  to  nie  jej  rolą  jest 

decydowanie, jaki lek winien dany pacjent zażywać – za to odpowiedzialność ponosi 

lekarz prowadzący leczenie danej osoby. Farmaceuta nie ma prawa wyręczać w tym 

zakresie lekarza, nie do tego bowiem został on powołany. Obwiniona nie może się 

przy tym tłumaczyć, że jej wieloletnie doświadczenie oraz wywiad przeprowadzony z 

pacjentem upoważniają ją do odręcznego wydawania leków o dostępności „Rp.” – nic 

nie tłumaczy takiego zdarzenia, chyba że dany pacjent rzeczywiście znajduje się w 

stanie zagrożenia życia lub zdrowia, przy czym zagrożenie to musi mieć charakter 

nagły. Obwiniona w swych wyjaśnieniach powoływała się, że jej pacjenci znajdowali 

się w jej odczuciu w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, jednak nie wskazywała na 

to, aby stan ten nastąpić miał nagle, wręcz przeciwnie. Obwiniona wskazywała, że w 



ten  sposób  chce  pomóc  osobom  mniej  zamożnym,  których  nie  stać  na  wizyty 

lekarskie. Takie sytuacje nie stanowią jednak o nagłości zagrożenia życia lub zdrowia.

Podkreślić przy tym należy, że w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia 

farmaceuta  może  wydać  bez  recepty  lekarskiej  produkt  leczniczy  zastrzeżony  do 

wydawania  na  receptę,  jednakże  robi  to  w  najmniejszym  zarejestrowanym 

opakowaniu, a nadto że uprawnienie to nie dotyczy środków odurzających, substancji 

psychotropowych  i  prekursorów  grupy  I-R.  Obwiniona  AM wydawała  większe  niż 

najmniejsze  zarejestrowane  opakowanie,  co  więcej,  wydawała  odręcznie  po  kilka 

opakowań tego samego leku o statusie ,,Rp”, a nadto wydawała też w ten sposób 

leki  wyłączone  z  możliwości  odręcznego  wydawania  leków  na  receptę  (leki 

psychotropowe).

Nie przekonały również sądu argumenty obwinionej o tym, że jej apteka stawała się 

coraz  bardziej  nierentowna  ze  względu  na  sąsiadujące  z  nią  apteki  sieciowe. 

Obwiniona  w  toku  składania  wyjaśnień  wielokrotnie  zaznaczała,  że  czuje  się 

pokrzywdzona  zarówno  obowiązującymi  przepisami  prawa  jak  i  niedostateczną 

ochroną  ze  strony  samorządu  zawodowego  z  uwagi  na  dominującą  jej  zdaniem 

pozycję aptek sieciowych.  Sąd wskazuje w tym miejscu, że taka argumentacja w 

jakikolwiek  sposób nie  usprawiedliwia  procederu,  jakim zajmowała się obwiniona. 

Jeśli bowiem nawet zamówiła ona większe partie leków, które następnie z uwagi na 

niższy popyt nie zostały sprzedane i groziło im przeterminowanie, to nie uprawnia to 

obwinionej  do  sprzedawania  ich  bez  wymaganych  prawem recept  li  tylko  celem 

maksymalizacji  swojego  zysku  i  ograniczaniem  ewentualnych  strat.  Jedynie  na 

marginesie  Sąd  zaznacza,  że  jeśli  prowadzona  apteka  była  dla  obwinionej 

nierentowna, to w takim wypadku mogła podjąć decyzję o zamknięciu działalności 

gospodarczej lub też o zmianie lokalizacji. 

W ocenie  Sądu obwiniona  w sposób zaburzony  i  błędny  odczuwa całą  zaistniałą 

sytuację.  Sąd  nie  neguje  chęci  niesienia  pomocy  przez  obwinioną  osobom 

potrzebującym,  jednak  pomoc  ta  winna  być  przez  nią  niesiona  w  granicach 

obowiązujących przepisów prawa a nie z ich rażącym pogwałceniem, co jednak miało 

miejsce.  Obwiniona  zdaje  się  bowiem  nie  dostrzegać  naganności  swego 

postępowania  tłumacząc  się  chęcią  niesienia  pomocy  potrzebującym  i  szukając 

usprawiedliwienia  w  złych  w  jej  ocenie  przepisach  oraz  działaniu  innych 



farmaceutów. Jak wynika z wyjaśnień obwinionej, zdaje się ona postrzegać swoje 

zachowanie  jako  niesienie  pomocy  z  powołania  potrzebującym,  zaś  działalność 

innych (czy to aptek sieciowych czy młodych farmaceutów),  zgodna z przepisami 

prawa,  w  jej  ocenie  stanowi  akt  złej  woli  w  stosunku  do  potrzebujących  i 

zorientowanie  jedynie  na  swój  zysk.  Podkreślić  jednak  należy,  że  to  działanie 

obwinionej  było  nastawione  przede  wszystkim  na  zysk,  co  wynika  z  faktu 

podkreślania przez nią wielokrotnie we własnych wyjaśnieniach szkodliwego działania 

aptek sieciowych oraz trudności finansowych, z którymi borykała się w 2012 roku, jak 

i konieczności utylizowania przez nią leków i chęci „uratowania” choćby części z nich.

Jednocześnie uwadze Sądu nie uszła okoliczność, iż obwiniona będąc kierownikiem 

apteki (...) w E. w rzeczywistości pracowała w aptece (...) nie pełniąc należytego 

nadzoru nad funkcjonowaniem apteki, którą kieruje tj. apteki (...). Obwiniona wprost 

wskazywała,  że  zdarzały  się  sytuacje,  kiedy  to  w  tej  aptece  spośród  personelu 

fachowego byli jedynie technicy farmaceutyczni – taka sytuacja jest niedopuszczalna 

niezależnie od tego, jak technicy ci pod nieobecność magistra farmacji sobie radzili.

Nadto  zdaniem  Sądu  z  uwagi  na  masową  skalę  naruszeń  dokonanych  przez 

obwinioną przez okres zaledwie 2 tygodni, Sąd uznaje, że wysoce prawdopodobnym 

jest, że naruszenia te miały miejsce zarówno przed okresem objętym zarzutem jak i 

po nim.

Mając na uwadze powyższe,  w tym przede wszystkim postawę obwinionej,  która 

mimo  przeprowadzonego  postępowania  dyscyplinarnego  nie  spostrzega 

nieprawidłowości  w  swoim  działaniu,  Sąd  rozpoznający  sprawę  uznał,  że 

zastosowanie kary nagany będzie niewystarczające, albowiem nie nakłoni obwinionej 

do zmiany sposobu pojmowania przez nią ciążących na niej obowiązków oraz chęci 

zapoznania  się  z  przepisami  prawa  regulującymi  sposób  wykonywania  przez  nią 

zawodu.  W  przekonaniu  Sądu  obwiniona  potrzebuje  czasu  dla  dokładnego 

zaznajomienia się z tymi przepisami, aby w przyszłości ponownie ich nie naruszać, 

stąd konieczność zawieszenia obwinionej w prawie wykonywania przez nią zawodu. 

Jedynie  na  marginesie  Sąd  wskazuje,  że  celem  tej  kary  nie  jest  jakiekolwiek 

finansowe  obciążenie  obwinionej,  a  jedynie  skuteczne  zmobilizowanie  jej  do 

przestrzegania  prawa  obowiązującego  ją  nie  tylko  jako  farmaceutę,  ale  i  jako 

kierownika apteki.



Odnosząc się natomiast do kary zastosowanej wobec obwinionej ZR Sąd wziął pod 

uwagę wszystkie okoliczności sprawy w należyty sposób. Zdaniem Sądu nie może być 

traktowana  jako  okoliczność  łagodząca  zawierzenie  przez  obwinioną  właścicielce 

apteki  będącej  jednocześnie  jej  wieloletnią  znajomą.  Kwestia  wcześniejszej 

znajomości  wobec  rangi  obowiązków  kierownika  apteki  nie  ma  najmniejszego 

znaczenia – gdyby tak było kierownikiem apteki mógłby zostać każdy farmaceuta. 

Jednak zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kierownikiem apteki musi być 

farmaceuta  posiadający  odpowiednie  doświadczenie,  a  zatem  rozeznanie  w 

funkcjonowaniu  apteki,  a  tym  samym  i  świadomość  ciążących  na  takiej  osobie 

obowiązków. Obwiniona obowiązków tych w sposób należyty nie dopełniała ufając, 

że czyniła to mgr farm. AM. Podkreślić jednak należy, że to nie mgr farm. AM było 

zobowiązana  do  dbania  o  organizacje  pracy  apteki,  a  właśnie  obwiniona  ZR. 

Obwiniona  sprawiła  bowiem,  że  funkcję  kierownika  apteki  sprawowała  jedynie 

fikcyjnie, co nie może się spotkać ze zrozumieniem Sądu rozpoznającego sprawę. 

W  przekonaniu  Sądu  kara  upomnienia  wnioskowana  przez  Rzecznika 

Odpowiedzialności  Dyscyplinarnej  wobec  obwinionej  również  nie  byłaby 

wystarczająca i adekwatna do popełnionego czynu. Obwiniona sama przyznała, że 

była  wcześniej  kierownikiem apteki  zamkniętej,  gdzie  robiła  szczegółowy  rozchód 

leków  psychotropowych,  jak  wskazała,  co  do  jednej  tabletki.  Tym  bardziej 

karygodnym jest,  że  jako  kierownik  apteki  ogólnodostępnej  nie  sprawowała  nad 

organizacja  apteki  należytej  kontroli  chociażby  poprzez  prowadzenie  ewidencji 

substancji psychotropowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Sąd uznał 

przy tym, że nie jest  wiarygodne to,  aby obwiniona  przez 6 lat  pełnienia  funkcji 

kierownika  apteki,  będąc  w niej  co  najmniej  2  razy  w tygodniu,  nie  spostrzegła 

żadnych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. 

Uwzględniwszy jednakże skruchę obwinionej wyrażoną w trakcie posiedzenia Sądu, 

jak i stwierdzenie przez nią, że nie podejmie się już ona funkcji kierownika apteki, 

Sąd  uznał,  że  wygórowaną  byłaby  względem  niej  kara  zawieszenia  prawa 

wykonywania zawodu, stąd zastosował wobec niej karę nagany.



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 wynikają bezpośrednio z poniesionych kosztów korespondencji w 

ten sposób, iż nakazał każdej z obwinionych zapłatę kwoty 25,15 zł, która stanowi 

50% kosztów postępowania.

Z tychże względów orzeczono jak w sentencji.

Na oryginale właściwe podpisy


