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Szanowne Kole˝anki i Koledzy,

oddajemy w Wasze r´ce aktualne wydanie Kodeksu Etyki Aptekarza
Rzeczypospolitej Polskiej w treÊci przyj´tej na VI Krajowym Zjeêdzie Aptekarzy
w Szczyrku, w dniu 22 stycznia 2012 r. Kodeks ten powsta∏ dzi´ki wielkiemu
zaanga˝owaniu i pracy naszej kole˝anki magister farmacji Lidii Czy˝ -
Koordynatorowi Departamentu Etyki i Deontologii Zawodu Naczelnej Izbie
Aptekarskiej.

Od wielu lat samorzàd aptekarski wykazywa∏ trosk´ o zachowanie
godnoÊci naszego zawodu, z której wynikajà równie˝ obowiàzki moralne
i etyczne regulujàce jego wykonywanie. Dzia∏alnoÊç nasza zosta∏a uwieƒczona
sukcesem, bowiem uchwaliliÊmy i przyj´liÊmy do realizacji Kodeks Etyki
Aptekarza RP. Do tej pory obowiàzywa∏ Kodeks Etyki opracowany w 1993
roku i zaakceptowany przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy,
obradujàcy w Lublinie w dniu 25 kwietnia 1993 roku, znowelizowany w roku
2002. Przedstawione obecnie brzmienie Kodeksu nie zmienia  podstawowych
zasad,  lecz dostosowuje jego zapisy do nowych wyzwaƒ i zmieniajàcych si´
realiów pracy aptekarzy. Istota Kodeksu i zasady naszego zawodu sà tam
podkreÊlone, szczególnie wobec zagro˝eƒ dnia codziennego jakimi sà: dba∏oÊç
o godnoÊç zawodu, lojalnoÊç we wzajemnych relacjach aptekarzy czy
traktowanie leku i opieki farmaceutycznej jako podmiotu obrotu towarowego.
Bezwzgl´dne mechanizmy rynkowe czy wymagania administracyjne nie
powinny zwalniaç nas z przestrzegania powinnoÊci etycznej, jakà  jest
dzia∏anie na rzecz dobra pacjenta i tradycji aptekarstwa polskiego. Obecne
wydanie Kodeksu w tak trudnym okresie nast´pujàcych zmagaƒ o przetrwanie
cennych wartoÊci w wykonywaniu  zawodu aptekarza jest szczególnie istotne.
Jestem przekonana, ̋ e sama obecnoÊç Kodeksu w ka˝dej aptece, czy w r´kach
poszczególnych aptekarzy, wzbudzaç b´dzie refleksj´ nad treÊciami  w nim
zawartymi i przyczyni si´ do podniesienia wartoÊci naszego zawodu. Wierz´
te˝, ˝e realizacja zasad w nim zawartych zaowocuje wzrostem uznania
i szacunku spo∏ecznego dla ca∏ego Êrodowiska farmaceutycznego.

Poza prezentowanà treÊcià nowego kodeksu etyki zach´cam do
zapoznania si´ z refleksjà historycznà dotyczàcà ewolucji w prawodawstwie
i etyce zawodu farmaceuty autorstwa magister El˝biety Zwoliƒskiej.
Znajdziemy w tym opracowaniu odpowiedê  na pytanie – jak zmienia∏o si´
spojrzenie na odpowiedzialnoÊç i powinnoÊç aptekarskà poczàwszy od XII
wieku a˝ do czasów wspó∏czesnych.
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Z etykà zawodu ÊciÊle zwiàzana jest odpowiedzialnoÊç zawodowa
farmaceuty, dlatego te˝, do treÊci kodeksu etyki do∏àczamy  rozporzàdzenie
ministra zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. „w sprawie post´powania w sprawach
odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów”. Interpretacj´ tego rozporzà-
dzenia przygotowa∏a mecenas POIA magister Bogus∏awa Szybisz. Warto
pami´taç, ̋ e przynale˝noÊç do zawodu i samorzàdu aptekarskiego nobilituje,
ale te˝ generuje odpowiedzialnoÊç zawodowà za post´powanie sprzeczne
z zasadami etyki i przepisami prawnymi dotyczàcymi wykonywania zawodu
aptekarza. Takie, niezgodne z prawem farmaceutycznym i kodeksem etyki,
post´powanie jest badane i oceniane przez rzecznika odpowiedzialnoÊci
zawodowej i sàdy aptekarskie zarówno I , jak i II instancji.

Oddajàc Paƒstwu nowe wydanie Kodeksu Etyki, mam nadziej´, ˝e reali-
zacja zasad odpowiedzialnoÊci i powinnoÊci etycznych zawartych w niniejszym
Kodeksie przyczyni si´ do podniesienia rangi naszego zawodu. Natomiast
aptekarzom wprowadzajàcym w ˝ycie zawodowe wartoÊci etyczne da
satysfakcj´ z wiernoÊci najlepszym zasadom, bo przecie˝ wszyscy wykonujemy
ten sam zawód, którego naczelnà maksymà jest „dobro chorego”.

      z powa˝aniem

Lucyna Samborska

Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska © 2012



Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska © 2012



6

KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S¸OWO WST¢PNE

Kodeks z ∏aciƒskiego to akt prawny, zawierajàcy zbiór przepisów
regulujàcych danà dziedzin´ stosunków spo∏ecznych. Kodeks musi,
w pierwszej kolejnoÊci dbaç o interes publiczny. Nie powinien zawieraç opisu
wartoÊci i idea∏ów, dla których uzasadnieniem jest wy∏àcznie zabezpieczenie
interesów cz∏onków korporacji. Kodeks musi byç rzeczowy i uczciwy. Musi
regulowaç istotne i specyficzne dla danego zawodu problemy, a nie ustalaç
normy, które i tak tkwià w powszechnej moralnoÊci.

Kodeks etyczny jest utrwalonym na piÊmie zespo∏em dzia∏aƒ, których
przestrzegania wymaga si´ od cz∏onków korporacji czy pracowników i norm
post´powania (nakazów i zakazów) oraz wartoÊci, standardów i zasad, jakimi
si´ kierujà.

Etyka zawodowa jest natomiast zbiorem norm stanowiàcych konkrety-
zacj´ ogólnych norm moralnych, okreÊlajàcych szczegó∏owe ich konsekwencje
dla typowych sytuacji, w jakich znaleêç si´ mogà osoby wykonujàce dany
zawód. Etyka zawodowa wyst´puje w postaci norm zinstytucjonalizowanych
(kodeksy, przysi´gi, Êlubowania) oraz norm formu∏owanych postulatywnie.

Od tak rozumianej etyki-zawodowej nale˝y odró˝niç sprezentowane
przez danà grup´ zawodowà przekonania moralne. Warto te wyodr´bniç
moralnoÊç zawodowà rozumianà jako post´powanie danej grupy zawodowej
oceniane ze wzgl´du na kryteria moralne.

Bezspornym jest ̋ e etyka zawodowa z za∏o˝enia stawia swoim adresatom
wy˝sze wymagania moralne, ni˝ te, które sà wyznaczone przez normy etyki
ogólnej, czy tak zwanà norm´ spo∏ecznà. W tych etykach zawodowych, które
sà wypadkowà moralnoÊci kszta∏towanej przez wielowiekowà tradycj´
zawodu akceptowanà spo∏ecznie, zachowania w odniesieniu do innych ludzi
sà wskazówkami etyki aspiracji (wymóg niesienia pomocy chorym nawet
z nara˝eniem w∏asnego ˝ycia), sà normami etyki obowiàzku. Nie ma jednak
powodu, by obok takich norm w kodeksie deontologicznym nie mog∏y si´
pojawiç wskazówki wyznaczajàce wzory zachowaƒ charakterystyczne dla etyki
dà˝eƒ.

Etyk´ zawodowà, jej kodeksy, opracowuje si´ zazwyczaj z myÊlà o korygo-
waniu stanu rzeczywistego, o przymierzaniu go do wskazanego wzorca;
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pragnie si´, aby formu∏owane normy zinternalizowa∏y si´ w grupie adresatów
i aby znalaz∏o to odbicie w sterze ich post´powania.

TreÊç zasad etyki zawodowej jest – najogólniej mówiàc – wyznaczona
przez treÊç roli spo∏ecznej przypisywanej osobom wykonujàcym okreÊlony
zawód. Wyraêne artyku∏owanie zasad deontologicznych jest charakterystycz-
ne jednak tylko dla niektórych zawodów, w szczególnoÊci tych, które cieszà
si´ szczególnym presti˝em spo∏ecznym, których wykonywanie wymaga
szczególnego zaufania. Takim zawodem zaufania publicznego na przestrzeni
wieków, kszta∏towanym potrzebami spo∏ecznymi o charakterze najbardziej
spo∏ecznie ̋ ywotnym, jest zawód aptekarza oraz od koƒca XIX wieku równie˝
zawód farmaceuty.

Zwykle przedstawiciele zawodów zaufania publicznego okreÊlanych jako
wolne, zrzeszajà si´ w zawodowe korporacje, stawiajàce sobie za cel mi´dzy
innymi, przestrzeganie zasad deontologicznych przez cz∏onków korporacji
i wymierzanie kar dyscyplinarnych za ich ∏amanie. Tego rodzaju dzia∏ania
korporacji zawodowych - spisywanie (kodyfikowanie) zasad deontologicznych
i reagowanie na przypadki ich ∏amania – sà uwa˝ane za zachowania powodujà-
ce podniesienie lub ochran´ presti˝u zawodu.

Wykonywanie „zawodu zaufania publicznego” zwiàzane jest z powie-
rzaniem osobom uprawiajàcym taki zawód informacji dotyczàcych ˝ycia
prywatnego osób i instytucji korzystajàcych z ich us∏ug. Wià˝e si´ to tak˝e
z uznawaniem ∏ych informacji za „tajemnic´ zawodowà”, która nie mo˝e byç
ujawniana, a co za tym idzie obj´cie osób dysponujàcych takà tajemnicà –
w przypadku mo˝liwoÊci naruszenia istotnych dóbr jednostki w razie jej
ujawnienia – immunitetem zwalniajàcym je od odpowiedzialnoÊci karnej za
nie ujawnienie informacji.

Szczególna rola spo∏eczna wolnych zawodów to fakt, ˝e korzystanie ze
Êwiadczeƒ tych zawodów nast´puje cz´sto w razie wystàpienia realnego albo
chocia˝by potencjalnego niebezpieczeƒstwa dla zachowania dóbr jednostki
o szczególnym charakterze (˝ycie, zdrowie, wolnoÊç, godnoÊç, dobre imi´),
w zwiàzku z czym funkcja dzia∏ania tych zawodów w spo∏eczeƒstwie ma
znaczenie szczególne. Reprezentowanie osób wykonujàcych zawód zaufania
publicznego oraz sprawowanie pieczy nad nale˝ytym wykonywaniem tego
zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony zosta∏o powie-
rzone konstytucyjnie samorzàdnoÊci zawodowej, nie podlegajàcej regu∏om
hierarchii urz´dniczej, kierujàcej si´ natomiast sformalizowanà deonto∏ogià
zawodowà

Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska © 2012



8

Zawodom spo∏ecznie kwalifikowanym jako „zawody zaufania
publicznego” spo∏eczeƒstwo stawia wymóg posiadania bardzo wysokich
kwalifikacji zawodowych, sta∏ego doskonalenia poziomu umiej´tnoÊci
i zasobu wiedzy fachowej, a tak˝e bardzo wysokich, wy˝szych ni˝ przeci´tnie
wymogów etycznych, nie narzucanych z zewnàtrz, natomiast tradycyjnie
kszta∏towanych przez samo Êrodowisko zawodowe.

Pierwszym historycznym przyk∏adem, wspólnym dla zawodu lekarskiego
i aptekarskiego, bo pochodzàcym z czasów staro˝ytnych, stosowanym w udo-
skonaleniach j´zykowych do dzisiaj, zachowujàcym swojà ponadczasowà
wartoÊç, jest treÊç Przysi´gi Hipokratesa:

Przysi´gam i wzywam Apollona lekarza i Asklepiosa, i Hygiej´, i Panakej´,
i wszystkich bogów i boginie na Êwiadków ˝e t´ przysi´g´ i t´ umow´ b´d´
wype∏niaç wed∏ug mych zdolnoÊci i mego rozumu.
B´d´ tego, który mnie tej sztuki nauczy∏, powa˝aç na równi z moimi rodzicami,
dopuszcz´ go do uczestnictwa w moich dochodach, i jemu, jeÊli w potrzebie
b´dzie, z mojego (majàtku) oddaç, jego potomków jak braci traktowaç i tej
sztuki wyuczyç, bez zap∏aty i umowy: 1 zobowià˝´ do udzia∏u w przepisach
wyk∏adach i wszelkich innych naukach moich synów i synów mojego nauczy-
ciela i zwiàzanych umowà i wed∏ug lekarskiego obyczaju zaprzysi´˝onych
uczniów, nikogo jednak poza nimi.

B´d´ podejmowaç lekarskie decyzje dla po˝ytku chorego zgodnie z mymi
zdolnoÊciami i moim osàdem, strzec si´ b´d´ jednak przed tym by u˝yç ich
na szkod´ i w nieprawny sposób.

Tak˝e nikomu nie podam Êmiertelnego Êrodka, tak˝e nawet, gdy b´d´
o to proszony, i nikomu nie b´d´ przy tym doradza∏; równie˝ nie podam ̋ ad-
nej kobiecie Êrodka do sp´dzenia p∏odu. (...)

To, co w czasie leczenia lub poza mojà praktykà w obcowaniu z ludêmi
us∏ysz´ i zobacz´, i co nie wolno powtarzaç, przemilczà i b´d´ strzec jak
tajemnicy

JeÊli wype∏ni´ t´ przysi´g´ i jej nie z∏ami´, niech b´dzie mi dane w moim
˝yciu i w mojej sztuce zajÊç daleko, i zyskaç powa˝anie u ludzi na wsze czasy;
jeÊli jà jednak przekrocz´ i z∏ami´, niech spotka mnie las przeciwny.

Innym, bli˝szym naszym czasom jest pierwszy polski kodeks etyczny
aptekarzy napisany w 1847 roku przez aptekarza z Mi´dzyrzecza Podlaskiego
– Karola Ferdynanda Eichlera (ur. 1792 w Bydgoszczy – zm. 1855 w Mi´-
dzyrzeczu Podlaskim). W „Instrukcji dla mojej apteki” zawar∏ indeks wszy-
stkich cech i norm moralno - etycznych charakterystycznych dla zawodu
aptekarza
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Wraz z rozwojem przemys∏u chemicznego i farmaceutycznego ukszta∏-
towa∏ si´ w Europie w koƒcu epoki OÊwiecenia, a w Polsce w XIX wieku za-
wód farmaceuty, który przejà∏ i zasymilowa∏ cechy tradycyjnie aptekarskie.
Analizujàc ró˝ne kodeksy aptekarskie, europejskie, amerykaƒskie a nawet
japoƒski kodeks farmaceutyczny, napotkamy kodyfikacj´ cech i wartoÊci
uniwersalnych dla tego zawodu, bez wzgl´du na d∏ugoÊç i szerokoÊç geogra-
ficznà, tradycj´ kulturowà czy te˝ inne uwarunkowania, które zdawa∏oby si´,
˝e mogà dzieliç, a okazujà si´ byç wspólne dla ca∏ej ludzkoÊci.

Farmaceuci obdarzajà nale˝ytym szacunkiem fundamentalne prawà
godnoÊç i wartoÊç wszystkich ludzi. Szanujà prawo jednostki do prywatnoÊci,
poufnoÊci, samo decydowania i autonomii.

Farmaceuci sà Êwiadomi ró˝nic kulturowych, indywidualnych i zwiàzanych
z rolà, w∏àczajàc te zwiàzane z wiekiem, p∏cià, rasà, emicznoÊcià, pochodze-
niem narodowym, religià, orientacjà seksualnà, upoÊledzeniem, j´zykiem i
statusem socjologiczno- ekonomicznym. Farmaceuci starajà si´ wyeliminowaç
ka˝dy przejaw tego typu pejoratywnych zachowaƒ, pracujàc nad uprzedze-
niami wywodzàcymi si´ z tych czynników i nigdy nie uczestniczà Êwiadomie
i nie godzà si´ na niesprawiedliwe praktyki dyskryminacyjne.

Jeszcze s∏owo o tym co powinno byç wspólne. IntegralnoÊç zawodu – to
wa˝ny jak poprzednie aspekt podstawowej zasady etyki zawodowej. Naj-
ogólniej mówiàc, jest to przeniesienie integralnoÊci moralnej i zawodowej
na grunt obowiàzków ca∏ego Êrodowiska aptekarskiego. Tak wi´c Êrodowisko
zawodowe farmaceutów powinno stosowaç jednolite standardy moralne
wobec wszystkich swoich cz∏onków oraz w stosunkach ze spo∏eczeƒstwem,
któremu zawdzi´cza ono swojà szczególnà pozycj´, i które powierzy∏o mu
w zaufaniu ochron´ i decydowanie o najwa˝niejszych dla cz∏owieka dobrach,
jakimi sà zdrowie i ̋ ycie ludzkie. Brak realizacji zasady integralnoÊci zawodu
mo˝e prowadziç do podwa˝enia zaufania do ca∏ego Êrodowiska, a w kon-
sekwencji utraty zaufania spo∏ecznego ca∏ej grupy zawodowej.

Oddajemy w r´ce Paƒstwa kolejnà ulepszonà i wypracowanà w drodze
powszechnej konsultacji wersj´ naszego kodeksu etycznego. Kodeks nie jest
prawem, jest jak pisa∏em wczeÊniej, zapisem wartoÊci, którym wykonujàc
zwód aptekarza – farmaceuty podporzàdkowaliÊmy w∏asne ˝ycie i tylko od
nas zale˝y czy i w jaki sposób b´dziemy wierni tym zasadom.

Na koniec serdeczne podzi´kowania dla Pani mgr farm. Lidii Czy˝ za
poÊwi´cenie i ogrom zaanga˝owania w pracach nad ostatecznà wersjà
prezentowanego kodeksu.
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Dzi´kuj´ za zaszczyt napisania niniejszego wst´pu, pozostaj´ w nadziei,
˝e s∏owa te b´dà Paƒstwu pomocà w codziennej lekturze i interpretacji zbioru
treÊci i zasad, które oby zawsze by∏y czytelnym drogowskazem w codziennej
pracy i misji.

Z wyrazami szacunku
dr. Wojciech Giermaziak, aptekarz
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OdpowiedzialnoÊç zawodowa farmaceutów

Kszta∏towanie si´ odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów jest pro-
cesem d∏ugotrwa∏ym i ciàgle trwajàcym. Jej poczàtki si´gajà czasu, kiedy to
nastàpi∏ zasadniczy podzia∏ pomi´dzy sztuka leczenia (medycynà) a sztukà
sporzàdzania leków (aptekarstwem). Bez wzgl´du na ró˝nice w poglàdach,
dotyczàce dok∏adnej daty wydania pierwszych aktów prawnych zwiàzanych
z wykonywaniem zawodów lekarskiego i aptekarskiego (Arles rok 1170,
Montpelier – rok 1180 i Marsylia lata 1253-1263) Êmia∏o mo˝na stwierdziç,
˝e posiadajà one jednà cech´ wspólnà – przysi´g´ aptekarskà. Zgodnie
z treÊcià przysi´gi przedstawiciele nowej profesji – aptekarze – mieli jedno
podstawowe zadanie: profesjonalne, fachowe i urz´dowo zatwierdzone
sporzàdzanie leków. Aptekarze zgadzali si´ na wyrób leków zgodnie z zatwier-
dzonymi przepisami oraz wed∏ug zaleceƒ lekarza. Zmieniaç mogli tylko
i wy∏àcznie po porozumieniu i za zgodà lekarza. Jak widaç, przysi´ga by∏a
gwarantem w∏aÊciwego, wobec pacjenta, wype∏niania obowiàzków przez
aptekarzy. Wymóg sk∏adania przysi´gi spoczà∏ u podstaw wszystkich aktów
prawnych ustanawianych przez stulecia   dla aptekarzy. W∏aÊnie aptekarstwo,
rozwijajàce si´ we wspomnianych trzech miastach  na po∏udniu Francji, sta∏o
si´ kolebkà aptekarstwa Europy. Tak ukszta∏towana odpowiedzialnoÊç
aptekarza, wynikajàca z treÊci z∏o˝onej przysi´gi, trwa∏a a˝ do czasów wydania
w Europie ustaw aptekarskich przez Fryderyka II. Wed∏ug tych ustaw apteka
by∏a ju˝ placówkà zdrowia. Ponadto okreÊlono zakres czynnoÊci i obowiàzków
aptekarza. I to, co jest najbardziej istotne, z ustawy wynika∏ obowiàzek
z∏o˝enia przez aptekarza przysi´gi dotyczàcej rzetelnoÊci przyrzàdzania przez
niego leków. Wa˝nym elementem odpowiedzialnoÊci aptekarza z tytu∏u nie
przestrzegania przysi´gi by∏a konfiskata ca∏ego majàtku ruchomego aptekarza.
Ustawa zawiera∏a przepisy dotyczàce zakazu prowadzenia apteki przez
lekarza, zakazu zawierania spó∏ek pomi´dzy aptekarzem a lekarzem,
okreÊlenie kar dla aptekarzy za post´powanie wbrew przysi´dze, okreÊlenie
taksy aptekarskiej na leki czy sprawowanie kontroli nad aptekà. Dzi´ki ustawie
Fryderyka II mo˝na by∏o mówiç   o zawodzie aptekarza. Ju˝ nie by∏a to tylko
sztuka sporzàdzania leków, ale zawód wykonywany w konkretnym miejscu –
aptece. Zawód ten rozwija∏ si´ przez wieki czerpiàc wzory z ca∏ej Europy.
Pojawia si´  te˝ nowa nazwa zawodu – farmaceuta. Poczàtki tego nazewnictwa
w Polsce si´gajà XV wieku. Wiek XVI to czas kiedy nast´puje upowszechnienie
i przekszta∏cenie brzmieƒ nazw ∏aciƒskich apotheca i apothecarius na j´zyk
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polski  i stosowanie ich tak w mowie jak i w piÊmie. W XIX w. wprowadzony
zostaje termin: pharmacia w ró˝nych synonimach: pharmaceuticus -
farmaceuta, farmacja oprócz oficjalnego aptekarz. Pojawienie si´ na wy˝szych
uczelniach katedr farmacji, to czas od kiedy poj´cie farmacja sta∏o si´
homonimem. Odtàd termin “farmaceuta” nie zawsze oznacza∏ aptekarza -
po ukoƒczeniu studiów nie musia∏ on jedynie pracowaç w aptece, natomiast
aptekarz by∏ zwiàzany zawsze z aptekà. Farmacja sta∏a si´ poj´ciem
homonimowym, okreÊlajàcym zarówno zawód (aptekarstwo) jak i farmacj´
(nauk´ o leku).  Tak trwa do dziÊ. U˝ywane sà równorz´dne nazwy farmaceuta
i aptekarz. Funkcjonujà takie terminy jak farmaceuta, apteka.

Wykonywanie zawodu farmaceuty stanowi ca∏y szereg ró˝norodnych
czynnoÊci, okreÊlonych prawem. Jest równie˝ powinnoÊç i odpowiedzialnoÊç.
OdpowiedzialnoÊç zawodowa farmaceuty wià˝e si´ ÊciÊle z wykonywaniem
przez niego zawodu, czyli czynnoÊci opisanych obecnie w art. 2a ustawy
o izbach aptekarskich z roku 1991.  OdpowiedzialnoÊç zawodowa
kszta∏towa∏a si´ wraz ze zmianami w sferze zagadnieƒ ekonomiczno-
spo∏ecznych, kulturalnych, naukowych i dlatego odpowiedzialnoÊç zawodowa
jest integralnà cz´Êcià historii farmacji. Mówiàc o obecnym systemie odpo-
wiedzialnoÊci nale˝y pami´taç, ̋ e wynika on z ca∏ego historycznego, systemu
przepisów prawnych. Nie mo˝na pominàç, jak˝e istotnych w dziedzinie
odpowiedzialnoÊci, zasad etycznych i deontologicznych. W∏aÊnie  w oparciu
o te zasady kszta∏towa∏ si´ system odpowiedzialnoÊci. Pierwsze informacje
dotyczàce odpowiedzialnoÊci aptekarza polskiego znajdziemy w konstytucji
z 1523 r., która „w celu zagwarantowania gatunkowoÊci i Êwie˝oÊci lekarstw
aptecznych przypisuje corocznie rewizje aptek przez doktorów, posiadajàcych
patenty fizyków”. „Apteki znalezione w stanie ujemnym winny byç zamykane”.
Jak widaç karà za niew∏aÊciwe prowadzenie apteki by∏o jej zamkni´cie. Nadzór
nad aptekami w Polsce powierzono Wydzia∏owi Lekarskiemu Akademii
Krakowskiej. OkreÊlenie pierwszych zasad odpowiedzialnoÊci nie uzdrowi∏o
sytuacji  w aptekarstwie tego okresu. Dochodzi∏o do naruszeƒ zasad etycznych
oraz prawnych. Z jednej strony przez felczerów, z drugiej przez aptekarzy.
Pierwsi wchodzili w kompetencje aptekarzy otwierajàc apteki, a drudzy
odmawiali lekarzom przeprowadzenia kontroli. Kolejny akt prawny z 1764 r.,
wÊród innych treÊci, zakazywa∏ produkcji i sprzeda˝y trunków w aptece.
W roku 1789, na polecenie Komisji Edukacji Narodowej, J. Badurski opracowa∏
projekt rozporzàdzenia w sprawie aptek, og∏oszony 17 paêdziernika 1789 r.
Rozporzàdzenie to po raz kolejny znacznie podnios∏o rang´ zawodu oraz
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znaczenie apteki – ograniczono liczb´ aptek, i tylko one mog∏y sprzedawaç
leki. Ponadto zwrócono uwag´ na koniecznoÊç zniesienia aptek zakonnych,
które nie podlega∏y ˝adnej kontroli. Jak widaç, okres od XV w. do XVIII w.,
przyniós∏ pewne regulacje prawne w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej,
a szczególnie w zakresie podniesienia rangi zawodu. Wiek XIX i XX to obowià-
zujàce w skali trójzaborowej przepisy koncesyjne, które z jednej strony dawa∏y
koncesjonariuszom du˝y kredyt zaufania, ale z drugiej strony wprowadza∏y
mo˝liwoÊç dzia∏aƒ represyjnych ze strony w∏adz administracyjnych. Pami´taç
nale˝y o uregulowaniach prawnych ustawowych: zabór rosyjski – rok 1844
„Ustawa dla farmaceutów i aptek”, zabór austriacki – rok 1888 „Instrukcja
dla aptekarzy” i rok 1906 ustawa aptekarska regulujàca sprawy prowadzenia
i posiadania aptek, zabór pruski – 1894 ustawa i rozporzàdzenie w sprawie
udzielania koncesji. Na stra˝y respektowania tych przepisów sta∏y: Kodeks
Kar G∏ównych i Poprawczych z 1847 r., (austriacka), Ustawa Karna o Zbrod-
niach, Wyst´pkach i Przekroczeniach z 1852 r. (rosyjska) i Kodeks Karny Rzeszy
Niemieckiej z 1871 r. Porównujàc ustawodawstwo paƒstw zaborczych
w poszczególnych dzielnicach Polski porozbiorowej, widaç wyraênie, ̋ e mimo
i˝ ustawy aptekarskie (farmaceutyczne) powstawa∏y w ró˝nych okresach czasu
i ró˝nych warunkach, to za ka˝dym razem starano si´ zachowaç podstawowe
wymagania odnoÊnie aptek - apteki sà odpowiedzialne za jakoÊç wydawanych
i przechowywanych Êrodków leczniczych, apteki powinny byç urzàdzane
w odpowiednich lokalach, apteki powinny posiadaç zapasy Êrodków
leczniczych, naczynia do ich przechowywania, odpowiednie utensylia do ich
przyrzàdzania i ekspedycji leków, personel zatrudniony w aptekach przy
sporzàdzaniu i wydawaniu lekarstw powinien posiadaç odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Koniec XIX w. i poczàtek XX w., to ostra walka
konkurencyjna. Aptekarze stosujà szeroko poj´tà reklam´. Dzia∏ania te majà
na celu oczywiÊcie zdobycie pacjenta/klienta. Po odzyskaniu przez Polsk´
niepodleg∏oÊci, wytwarzanie, dystrybucja oraz zarzàd aptekà by∏o dzia∏al-
noÊcià w oparciu o trójzaborowe przepisy. Funkcjonowanie tak ró˝norodnych
przepisów wprowadza∏o zam´t i chaos. Dlatego sprawa najwa˝niejszà
i najpilniejszà sta∏o si´ uporzàdkowanie stanu rzeczy. Chodzi∏o nie tylko
o przepisy prawne dotyczàce funkcjonowania apteki ale równie˝ wykonywania
zawodu, czy urz´dowego spisu leków. Ju˝ w 1918 powstaje Ministerstwo
Zdrowia Publicznego, które przejmuje zagadnienia zwiàzane z ochronà
zdrowia. Wkrótce odrodzone paƒstwo polskie wprowadza nowà struktur´
organizacyjnà s∏u˝by zdrowia zawartà w uchwalonej 19 lipca 1919 r.
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„Zasadniczej Ustawie Sanitarnej”. Mocà tej ustawy, apteki, a w tym ich
personel, znalaz∏y si´ pod nadzorem resortu zdrowia, którego organem
terenowym stali si´ inspektorzy farmaceutyczni Wojewódzkich Urz´dów
Zdrowia. Ponadto wydawany jest ca∏y szereg aktów prawnych dotyczàcych
aptekarstwa. Regulujà one takie sprawy jak: nadzór nad aptekami, udzielanie
koncesji, wydawanie z apteki Êrodków leczniczych i okreÊlanie ich cen,
kontrole nad produkcjà  i sprzeda˝à Êrodków leczniczych i opatrunkowych,
rewizji aptek, wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych no i to co
najbardziej ucieszy∏o aptekarzy – przepisy o wykonywaniu zawodu
aptekarskiego i izbach aptekarskich. Jednym s∏owem okres ten to tworzenie
paƒstwa i prawa. W tym samym okresie, w 1927 roku,  w „WiadomoÊciach
Farmaceutycznych” w rubryce sprawy zawodowe, ukaza∏ si´ ciekawy tekst
dotyczàcy etyki zawodowej. Zarzàd G∏ówny Polskiego Powszechnego
Towarzystwa Farmaceutycznego, nie czekajàc  na narzucenie w ustawie o
Izbach Aptekarskich norm dotyczàcych etyki zawodowej, opracowa∏ i przyjà∏
„Zasady etyki zawodowej aptekarzy Rzeczypospolitej Polskiej”. Zasady Etyki
Zawodowej zosta∏y nazwane „Ma∏à Konstytucjà”, przekraczaç jej nie by∏o
wolno. Wolno by∏o jà rozwijaç, dope∏niaç, zgodnie z wymogami ˝ycia
i godnoÊci zawodowej. Oto dwadzieÊcia paragrafów – dwadzieÊcia zasad,
z których 13 dotyczy poÊrednio  lub bezpoÊrednio kwestii walki konkuren-
cyjnej. Na te g∏ównie paragrafy po∏o˝ono nacisk przy opracowywaniu zasad,
pomijajàc kwestie opieki farmaceutycznej, troski o pacjenta, stosunków
mi´dzyludzkich w aptece, kwestii nauk farmaceutycznych czy edukacji
farmaceuty. Zach´cam do zapoznania si´ z wybranymi zapisami „Ma∏ej
Konstytucji” i chwilà refleksji nad tym co by∏o dawniej a co jest dziÊ.

§1. Aptekarz jest obowiàzany czynnoÊci zawodowe wykonywaç
sumiennie, przestrzegaç obowiàzujàcych ustaw, rozporzàdzeƒ a tak˝e
uchwa∏ autonomicznych w∏adz farmaceutycznych, oraz dzia∏aç w ten spo-
sób, by godnoÊç jego i zawodu by∏y szanowane.

§3. Aptekarz nie powinien wobec publicznoÊci wyra˝aç si´ ujemnie
o poszczególnych lekarzach ani krytykowaç sposobu ich leczenia. Narzu-
canie chorym pewnych lekarzy w celu zapewnienia sobie zysków na terenie
apteki jest niedopuszczalne.

§4.  Zabrania si´ wchodziç w porozumienie z lekarzami lub z innymi
osobami, których celem by∏oby wydawanie leków w formie w innych
aptekach niezrozumia∏ej.
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§5.  Aptekarz nie powinien popieraç partactwa w lecznictwie i utrzy-
mywaç stosunków handlowych z osobami zajmujàcymi si´ produkcjà oraz
rozpowszechnianiem Êrodków leczniczych  w sposób nielegalny.

§6. Sprzeda˝ artyku∏ów aptecznych winna byç normowana urz´dowà
taksà aptekarskà i cennikami ustalonymi przez organizacj´ zawodowà.

§12. Opust od cen, urz´dowej taksy i cenników przez organizacj´ zawo-
dowà ustalonych, jest zasadniczo niedopuszczalny.
Wyjàtkowo opust mo˝e byç udzielany:

a) ubogim, jednak w tym wypadku nale˝y na recepcie oznaczyç pobranà
ni˝sza cen´, z dodatkiem ulgowym lub innym równoznacznym dodatkiem;

b) instytucjom dobroczynnym, paƒstwowym, spo∏ecznym, komunalnym
oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, jednak˝e tylko na zasadzie
sta∏ych pisemnych umów, które przed zawarciem nale˝y podaç do wiado-
moÊci zarzàdu w∏aÊciwego okr´gowego towarzystwa farmaceutycznego
i które to umowy wolno zawrzeç dopiero wówczas, gdy zaakceptuje je
zarzàd okr´gowego towarzystwa farmaceutycznego lub w ciàgu tygodnia,
od dnia pisemnego zawiadomienia liczàc, przeciwko zawarciu umowy nie
zg∏osi protestu.

§13. ˚aden w∏aÊciciel apteki, sam lub wespó∏ z innymi, nie ma prawa,
bez porozumienia si´ z zarzàdem towarzystwa, zawierania umów, wyklucza-
jàcych innych aptekarzy w tej samej miejscowoÊci od dostawy Êrodków
leczniczych dla kas chorych, instytucji paƒstwowych, samorzàdowych itp.

§14. Zarzàd apteki winien baczyç, by i wspó∏pracownicy stosowali si´
ÊciÊle do niniejszych przepisów.
§15. Zobowiàzania, stojàce w sprzecznoÊci z niniejszymi postanowieniami,
nale˝y rozwiàzaç w najbli˝szym czasie.

§16. Powy˝sze zasady etyki zawodowej, jako minimum wymagaƒ, mogà
ulec zmianie lub uzupe∏nieniu tylko na podstawie uchwa∏y Zjazdu Delegatów
Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego, powzi´tej wi´-
kszoÊcià 2/3 obecnych na zebraniu delegatów, przy czym wniosek o zmian´
zasad etyki zawodowej musi  byç podany do wiadomoÊci delegatów równo-
czeÊnie z zawiadomieniem ich o terminie Zjazdu.

§17. Nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej winny czuwaç zarzàdy
okr´gowe PPTF, wnikaç w zasz∏e niew∏aÊciwoÊci, usuwaç nieporozumienia,
a w razie koniecznoÊci sprawy kwalifikujàce si´ do ukarania oddawaç sadom
kole˝eƒskim przy oddzia∏ach PPTF. Sprawy o przekraczanie zasad etyki
zawodowej mogà byç rozpatrywane przez sàd kole˝eƒski tylko na wniosek
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zarzàdu okr´gowego PPTF, który w tym celu deleguje ka˝dorazowo do sadu
kole˝eƒskiego dwóch swoich cz∏onków na prawach równych z innymi
cz∏onkami sàdu kole˝eƒskiego. Kary dyscyplinarne  dla farmaceutów to: a)
przestroga, b) upomnienie, c) nagana, d) zawieszenie cz∏onka oddzia∏u PPTF
w sprawach cz∏onkowskich na przeciàg od 1 do 3 lat, e) wykluczenie z od-
dzia∏u PPTF, f) wobec farmaceutów nie b´dàcych cz∏onkami PPTF zamiast
zawieszenia w prawach cz∏onka oraz wykluczenia, prawomocny wyrok
b´dzie wywieszony w ca∏oÊci lub cz´Êci, zale˝nie od uznania sàdu kole˝eƒ-
skiego, w lokalu Towarzystwa, oraz og∏oszony w piÊmie „WiadomoÊci
Farmaceutyczne”.

Ârodowisko aptekarskie, w latach mi´dzywojennych, doczeka∏o si´
jeszcze ustawy o wykonywaniu zawodu aptekarskiego z 25 marca 1938 roku
oraz ustawy o izbach aptekarskich z 15 czerwca 1939 roku. Niestety wybuch∏a
wojna i nasta∏y ci´˝kie czasy dla wszystkich Polaków w tym i dla farmaceutów.
Znaczna cz´Êç ziem Polskich zosta∏a wcielona do III Rzeszy, tereny na wschód
od Bugu w∏àczono w sk∏ad republik ukraiƒskiej i bia∏oruskiej ZSRR, a z reszty
ziem polskich, dekretem z 12 paêdziernika 1939 roku, utworzono Generalne
Gubernatorstwo. Po utworzeniu GG, w s∏u˝bie zdrowia dokonano reorgani-
zacji na wzór odpowiadajàcy w∏adzom niemieckim i ju˝ 18 lutego 1940 r.
Gubernator  Hans Frank poleci∏ utworzyç Izb´ Zdrowia w Krakowie (Distrikt
Krakow). Kierownikiem Izby zosta∏ Kierownik Wydzia∏u Spraw Zdrowotnych
w Urz´dzie GG. W Krakowie znajdowa∏ si´ tzw. Wydzia∏ Spraw Zdrowotnych
i Zdrowotnej Opieki nad LudnoÊcià,  w sk∏ad którego wchodzi∏o 11 referatów,
w tym „Spraw aptekarskich i Êrodków leczniczych”. Izba Zdrowia podzielona
by∏a na 5 dzia∏ów i grup zawodowych w tym „Izba Aptekarska”. Izba Apte-
karska zrzesza∏a wszystkich farmaceutów wykonujàcych zawód na terenie
GG. Kierownikiem Izby by∏ radca farmacji dr Ernst Weber. W sk∏ad Rady weszli
polscy aptekarze. Polityka kadrowa Izby by∏a zgodna z przepisami kadrowymi
GG. Kierownicy aptek mieli trzy dni na pisemne zg∏aszanie zmian personelu
apteki. Prowadzenie apteki w GG nastr´cza∏o wiele k∏opotów. Wyst´powa∏y
spore braki surowców, stworzono stale powi´kszajàcà si´ list´ leków
deficytowych, apteki podzielono na kilka kategorii zaopatrzenia, wprowa-
dzano oszcz´dnoÊci Êrodków opatrunkowych a polityka eksterminacji
powodowa∏a braki kadrowe. Przy zawieszonej dzia∏alnoÊci polskich uczelni,
brak by∏o personelu fachowego. Pomimo okrutnej i eksterminacyjnej polityki
okupanta, polskie aptekarstwo by∏o mimo wszystko uprzywilejowane –
posiada∏o w∏asne przedstawicielstwo  we w∏adzach GG, Izb´ Aptekarskà. To,
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co nie uda∏o si´ przez okres dwudziestolecia mi´dzywojennego dzia∏aczom
zawodowym,  uda∏o si´ hitlerowskim okupantom.

Koƒczy si´ wojna i ju˝ w lipcu 1944 roku powstaje pierwsza komórka
samorzàdu aptekarskiego w wyzwolonym Lublinie – Izba Aptekarska.
W styczniu 1945 r. zostaje zatwierdzony regulamin Izby, w lutym Izba otrzy-
muje statut. Przed nowà OIA w Lublinie staje szereg wa˝nych zadaƒ i pro-
blemów do rozwiàzania. Nowe w∏adze polskie stan´∏y te˝ przed problemem
zwiàzanym z majàtkiem opuszczonym i porzuconym, w tym i aptek w∏asnoÊci
aptekarzy, którzy z ró˝nych wzgl´dów nie wrócili do swych miejscowoÊci za-
mieszkania. Aktem prawnym normujàcym to zagadnienie by∏ dekret z 2 marca
1945 r. o majàtkach opuszczonych i porzuconych i kolejne, zmieniajàce ten
dekret, ustawa z 6 maja 1945 r. o majàtkach opuszczonych i porzuconych
oraz kolejny dekret, wprowadzajàcy nowe sformu∏owanie tj. o majàtkach
opuszczonych i poniemieckich. Do obj´cia takich majàtków przystàpi∏y
równie˝ kolejno tworzone izby aptekarskie w Polsce. Obejmowa∏y opuszczone
apteki, niektóre wydzier˝awia∏y, w innych wyznacza∏y kierowników, zabez-
pieczajàc je przed grabie˝à. W∏adza uzna∏a jako cel nadrz´dny koniecznoÊç
nale˝ytego zaopatrzenia ludnoÊci w leki, dlatego te˝ nie tylko tolerowa∏a
lecz wr´cz popiera∏a, rozwój aptekarstwa prywatnego. By∏o tak przez pier-
wsze trzy lata po zakoƒczeniu wojny. Po up∏ywie tego czasu nast´puje zwrot
w dzia∏alnoÊci administracji gospodarczej, zmierzajàcy do przygotowania
gruntu dla przej´cia aptek przez paƒstwo. Nakazy pracy, ograniczenia
kredytowe, priorytet w zaopatrzeniu aptek centrosanowskich (apteki Centrali
Handlowej Farmaceutyczno-Sanitarnej powsta∏ej w 1949), domiary podatkowe
do podatku obrotowego i dochodowego. Wszystko to zmierza∏o do odebrania
aptekom ich atrakcyjnoÊci finansowej.

8 listopada 1946 r. ukazuje si´ dekret o organizacji samorzàdu zawodo-
wego lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i aptekarskiego a 14 sierpnia
1948 r. zarzàdzenie Ministra Zdrowia „O powo∏aniu Tymczasowych Izb Apte-
karskich”. Tak wi´c w drugiej po∏owie 1948 roku, tym razem mianowane
przez Ministra Zdrowia, Rady i Zarzàdy Izb kontynuowa∏y, od tej chwili
regulowanà, dzia∏alnoÊç. Powo∏ane izby aptekarskie mia∏y równie˝ w swej
dzia∏alnoÊci zgodnie z art. 19 do art. 26 sprawowanie sàdownictwa dyscy-
plinarnego. Cz∏onkowie izb z racji wykonywania zawodu byli zobligowani
do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz przepisów prawnych obowià-
zujàcych w tym zakresie. Przy izbach dzia∏a∏y Komisje Porzàdkowe ds. Aptek
i Sàdy Dyscyplinarne. Niektóre Komisje Porzàdkowe wspó∏pracowa∏y
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z utworzonymi na mocy dekretu z 16 listopada 1945 r. Komisjami specjalnymi
do walki z nadu˝yciami i szkodnictwem gospodarczym. Komisje te dzia∏a∏y
przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych i rozpoznawa∏y sprawy o prze-
st´pstwa godzàce w interesy ̋ ycia gospodarczego lub spo∏ecznego Paƒstwa,
zw∏aszcza o przyw∏aszczenia, grabie˝ mienia publicznego albo b´dàcego pod
zarzàdem publicznym, korupcji, ∏apownictwa, spekulacji i tzw. szabrownictwa.
Inaczej pracowa∏y Sàdy Dyscyplinarne, których dzia∏alnoÊç okreÊla∏o
rozporzàdzenie Ministerstwa Zdrowia z 26 marca 1946 r. „O sàdach i po-
st´powaniu dyscyplinarnym Izb Aptekarskich”. Zawieszenie dzia∏alnoÊci
zarówno Komisji Porzàdkowych jak i  Sàdów Dyscyplinarnych przyniós∏
zupe∏nie nowy akt prawny z 18 lipca 1950 roku, ustawa „O odpowiedzialnoÊci
zawodowej fachowych pracowników s∏u˝by zdrowia”, a z 22 wrzeÊnia tego
samego roku, rozporzàdzenie Ministra Zdrowia „w sprawie organów kontroli
zawodowej oraz post´powania w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej
fachowych pracowników s∏u˝by zdrowia”. W obu przypadkach aktami praw-
nymi obj´ci byli farmaceuci – fachowi pracownicy aptek. Przez ca∏y czas trwa
przygotowywanie gruntu pod przej´cie aptek przez paƒstwo. Przychodzi
styczeƒ 1951 i pami´tny dzieƒ 8 stycznia 1951 r. W tym dniu  w majestacie
prawa, paƒstwo dzi´ki uchwalonej przez Sejm ustawie przej´∏o wszystkie
apteki. Jak by tego by∏o ma∏o, w tym samym dniu Sejm uchwali∏ jeszcze trzy
ustawy – o zniesieniu izb aptekarskich, o aptekach, o Êrodkach farmaceutycz-
nych i odurzajàcych oraz artyku∏ach sanitarnych. Ustawy wesz∏y w ˝ycie
9 stycznia 1951 r. Dwie z nich – o przej´ciu aptek na w∏asnoÊç paƒstwa
i o aptekach – po spe∏nieniu swej roli przesz∏y do lamusa, dwie pozosta∏e
trwa∏y przez 36 lat.

         El˝bieta Zwoliƒska
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Uchwa∏a Nr VI/25/2012
VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy

z dnia 22 stycznia 2012 r.
w sprawie przyj´cia Kodeksu Etyki Aptekarza

Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z póên. zm.), VI Krajowy
Zjazd Aptekarzy uchwala, co nast´puje:

§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.
Przyjmuje si´ Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiàcy
za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.
Uchyla si´ uchwa∏´ Nr 3 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia
25 kwietnia 1993 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Aptekarza
Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwa∏´ Nr 111/10/99 III Krajowego Zjazdu
Aptekarzy z dnia 11 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po 14 dniach od dnia jej og∏oszenia w Biuletynie
Naczelnej Rady Aptekarskiej.

KODEKS ETYKI
APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kodeks Etyki Aptekarza okreÊla, co jest w zawodzie istotne, po˝àdane, dobre,
moralne i s∏uszne, a co naganne. Etyczna strona przedsi´biorczoÊci apte-
karskiej jest przedstawiona w zbiorze zasad, regu∏ i norm.
Kodeks profesjonalizmu zawodowego zawiera wskazania powinnoÊci moral-
nych, obowiàzków, umiej´tnoÊci i kompetencji zawodowych.
Zainteresowanie Aptekarza problemami odpowiedzialnej etyki biznesu apte-
karskiego powinno mieç w zawodzie wi´ksze naukowe i praktyczne zasto-
sowanie i znaczenie.
Wymienione w kodeksie zasady post´powania obowiàzujà wszystkich czyn-
nych zawodowo aptekarzy.
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Cz´Êç ogólnaCz´Êç ogólnaCz´Êç ogólnaCz´Êç ogólnaCz´Êç ogólna
Art. 1.Art. 1.Art. 1.Art. 1.Art. 1.

1. Aptekarza obowiàzujà, wypracowane przez pokolenia, zasady etyki
ogólnoludzkiej.

2. Zasady etyki ogólnoludzkiej zobowiàzujà Aptekarza do przestrzegania praw
cz∏owieka i dbania o godnoÊç zawodu, którego cz∏onkiem staje si´ on
w chwili otrzymania prawa jego wykonywania.

3. Ka˝de zachowanie Aptekarza podwa˝ajàce zaufanie do zawodu jest
naruszeniem godnoÊci tego zawodu.

4. Naruszeniem godnoÊci zawodu jest w szczególnoÊci ka˝de zachowanie
Aptekarza, które wykracza poza dobro nadrz´dne, jakim jest dobro pacjenta
– jednostki jedynej i niepowtarzalnej.

Art. 2.Art. 2.Art. 2.Art. 2.Art. 2.
1. Powo∏aniem Aptekarza jest troska o osoby powierzone jego umiej´tnoÊciom

fachowym.
2. Aptekarz nie mo˝e pos∏ugiwaç si´ swà wiedzà i sprawnoÊcià zawodowà

w zachowaniach sprzecznych ze swoim zawodowym powo∏aniem.

Art. 3.Art. 3.Art. 3.Art. 3.Art. 3.
1. Aptekarz, b´dàc osobiÊcie odpowiedzialnym za wykonywanà prac´, jest

wolny w podejmowaniu swoich zachowaƒ, zgodnie ze swym sumieniem
i wspó∏czesnà wiedzà medycznà.

2. Mechanizmy rynkowe, naciski spo∏eczne lub wymagania administracyjne
nie zwalniajà Aptekarza z przestrzegania zasad etyki zawodu.

Art. 4.Art. 4.Art. 4.Art. 4.Art. 4.
Szacunek dla chorego powinien wyra˝aç si´ w jednakowym wykonywaniu
przez Aptekarza czynnoÊci zawodowych wobec ka˝dego, kto korzysta
z umiej´tnoÊci Aptekarza – bez wzgl´du na wiek, p∏eç, ras´, wyposa˝enie
genetyczne, narodowoÊç, wyznanie, przynale˝noÊç spo∏ecznà sytuacj´
materialnà poglàdy polityczne lub inne okolicznoÊci.

Art. 5.Art. 5.Art. 5.Art. 5.Art. 5.
1. Znajàc wag´ swego zawodu, Aptekarz dba o budowanie i autorytet samo-

rzàdu zawodowego.
2. Obowiàzkiem Aptekarza jest aktywne uczestnictwo w dzia∏alnoÊci samorzà-

dowej i pozytywne kszta∏towanie jego wizerunku wÊród cz∏onków zawodu
i w spo∏eczeƒstwie.
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Cz´Êç szczegó∏owaCz´Êç szczegó∏owaCz´Êç szczegó∏owaCz´Êç szczegó∏owaCz´Êç szczegó∏owa

Rozdzia∏ IRozdzia∏ IRozdzia∏ IRozdzia∏ IRozdzia∏ I

APTEKARZ WOBEC PACJENTAAPTEKARZ WOBEC PACJENTAAPTEKARZ WOBEC PACJENTAAPTEKARZ WOBEC PACJENTAAPTEKARZ WOBEC PACJENTA

Art. 6.Art. 6.Art. 6.Art. 6.Art. 6.
1. Aptekarz sprawuje swe obowiàzki wobec pacjenta ze zrozumieniem

odpowiedzialnoÊci za zdrowie i ˝ycie cz∏owieka.
2. Aptekarz nie mo˝e t∏umaczyç przekroczenia zasad etyki i godnoÊci zawodu

powo∏ywaniem si´ na sugestie lub wymagania pacjenta.

Art. 7.Art. 7.Art. 7.Art. 7.Art. 7.
1. Stosunek Aptekarza do pacjenta oparty jest na zaufaniu.
2. Aptekarz u˝ywa swej ca∏ej wiedzy i umiej´tnoÊci dla przekazania pacjentowi

odpowiednich w jego dolegliwoÊciach Êrodków leczniczych, dbajàc przy
tym o przekazanie mu rzetelnej, pe∏nej i zrozumia∏ej informacji o pro-
duktach leczniczych i wyrobach medycznych.

3. Aptekarz dba o to, aby czynnoÊci zastrze˝one dla Aptekarza by∏y wykony-
wane tylko przez osoby uprawnione.

Art. 8.Art. 8.Art. 8.Art. 8.Art. 8.
Ka˝da pomy∏ka merytoryczna pope∏niona podczas czynnoÊci zawodowych
Aptekarza musi byç niezw∏ocznie naprawiona dla zapobie˝enia jej skutkom.

Art. 9.Art. 9.Art. 9.Art. 9.Art. 9.
Aptekarz odmawia wykonania czynnoÊci zawodowych, je˝eli warunki wy-
konywania pracy nie gwarantujà jakoÊci sporzàdzanego lub wydawanego leku.

Art. 10.Art. 10.Art. 10.Art. 10.Art. 10.
Aptekarz zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzia∏ si´ w trakcie
lub w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci zawodowych. Zwolnienie z ta-
jemnicy zawodowej mo˝e nastàpiç jedynie w przypadkach okreÊlonych
prawem.

Art. 11.Art. 11.Art. 11.Art. 11.Art. 11.
Aptekarz nie mo˝e wobec pacjenta wypowiadaç opinii dyskredytujàcych
terapeutyczne post´powania lekarza, podrywajàcych zaufanie do apteki jako
instytucji a tak˝e krytycznych uwag dotyczàcych produktów leczniczych.
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Art. 12.Art. 12.Art. 12.Art. 12.Art. 12.
W sytuacjach zagra˝ajàcych ̋ yciu pacjenta, Aptekarz mo˝e wydaç lek wed∏ug
swej najlepszej wiedzy zawodowej.

Art. 13.Art. 13.Art. 13.Art. 13.Art. 13.
WysokoÊç op∏at za wydawane pacjentowi produkty lecznicze jest kszta∏towana
rzetelnie, wed∏ug obowiàzujàcych przepisów, bez wzgl´du na korzyÊci w∏asne
lub konsekwencje wynikajàce z takiej postawy dla apteki jako instytucji.

Rozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ IIRozdzia∏ II

ZASADY POST¢POWANIA WOBEC ZAWODU, NAUKIZASADY POST¢POWANIA WOBEC ZAWODU, NAUKIZASADY POST¢POWANIA WOBEC ZAWODU, NAUKIZASADY POST¢POWANIA WOBEC ZAWODU, NAUKIZASADY POST¢POWANIA WOBEC ZAWODU, NAUKI
I SAMORZÑDUI SAMORZÑDUI SAMORZÑDUI SAMORZÑDUI SAMORZÑDU

Art. 14.Art. 14.Art. 14.Art. 14.Art. 14.
1. Aptekarz ceni i szanuje swój zawód oraz chroni jego godnoÊç.
2. Âwiadom ciàg∏ego post´pu w nauce Aptekarz stale doskonali swe umie-

j´tnoÊci zawodowe i przekazuje je swoim wspó∏pracownikom.
3. Moralnym obowiàzkiem Aptekarza jest kszta∏towanie u rozpoczynajàcych

prac´ zawodowà m∏odych kolegów wzorców kultury, poszanowania
cz∏owieka, nawyku sumiennoÊci i odpowiedzialnoÊci za wykonanà prac´.

Art. 15.Art. 15.Art. 15.Art. 15.Art. 15.
Aptekarz tworzy opini´ o ca∏oÊci zawodu, wobec czego musi powstrzymywaç
si´ od jakiegokolwiek zachowania, które mog∏yby spowodowaç naruszenie
dobrego imienia pozosta∏ych cz∏onków zawodu.

Art. 16.Art. 16.Art. 16.Art. 16.Art. 16.
Aptekarz otacza szacunkiem histori´ i tradycj´ zawodu oraz dba o wszelkie
zabytki kultury materialnej farmacji.

Art. 17.Art. 17.Art. 17.Art. 17.Art. 17.
Aptekarz okazuje w ka˝dej sytuacji nale˝ny szacunek i pomoc dla seniorów
zawodu i kolegów pozostajàcych w sta∏ej lub czasowej niepe∏nosprawnoÊci.

Art. 18.Art. 18.Art. 18.Art. 18.Art. 18.
1. Aptekarz w ka˝dej sytuacji zawodowej zawiera z pracodawcà lub

pracownikiem takà umow´, która gwarantowa∏aby Aptekarzowi mo˝liwoÊç
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wykonywania zawodu zgodnie z zasadami okreÊlonymi w niniejszym
Kodeksie Etyki Aptekarza RP.

2. Stosunki mi´dzy Aptekarzami opierajà si´ na wzajemnym szacunku,
lojalnoÊci, kole˝eƒstwie i solidarnoÊci. Wzajemna ocena powinna byç
sprawiedliwa, a bezstronna krytyka przekazywana przede wszystkim osobie
zainteresowanej.

Art. 19.Art. 19.Art. 19.Art. 19.Art. 19.
1. Aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich us∏ug. Nie uczestniczy w reklamie

us∏ug farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub
dobrymi obyczajami.

2. Aptekarz unika dzia∏alnoÊci przyczyniajàcej si´ do zwi´kszania konsumpcji
produktów leczniczych.

Art. 20.Art. 20.Art. 20.Art. 20.Art. 20.
1. Aptekarze solidarnie i rzetelnie wspierajà dzia∏alnoÊç swego samorzàdu,

którego zadaniem jest zapewnienie nale˝nej pozycji zawodu w spo∏e-
czeƒstwie.

2. Podejmujàc  krytyk´  dzia∏ania  organów  samorzàdu,  Aptekarz  zobowià-
zany jest przeprowadziç jà najpierw w swoim Êrodowisku.

Art. 21.Art. 21.Art. 21.Art. 21.Art. 21.
Aptekarz wype∏nia obowiàzki z najwy˝szà starannoÊcià kierujàc si´ uchwa∏ami
i postanowieniami w∏adz oraz dobrze rozumianymi zadaniami i interesami
samorzàdu.

Art. 22.Art. 22.Art. 22.Art. 22.Art. 22.

Aptekarz zobowiàzany jest do aktywnego wspó∏dzia∏ania z pozosta∏ymi
cz∏onkami samorzàdu we wszystkich sprawach dotyczàcych zawodu.

Art. 23.Art. 23.Art. 23.Art. 23.Art. 23.
Zawinione niep∏acenie sk∏adki cz∏onkowskiej jest powa˝nym naruszeniem
zasad etyki zawodowej.
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Rozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ IIIRozdzia∏ III

ZASADY POST¢POWANIA WOBEC SPO¸ECZNOÂCI ZAWODOWEJZASADY POST¢POWANIA WOBEC SPO¸ECZNOÂCI ZAWODOWEJZASADY POST¢POWANIA WOBEC SPO¸ECZNOÂCI ZAWODOWEJZASADY POST¢POWANIA WOBEC SPO¸ECZNOÂCI ZAWODOWEJZASADY POST¢POWANIA WOBEC SPO¸ECZNOÂCI ZAWODOWEJ
I WSPÓ¸OBYWATELII WSPÓ¸OBYWATELII WSPÓ¸OBYWATELII WSPÓ¸OBYWATELII WSPÓ¸OBYWATELI

Art. 24.Art. 24.Art. 24.Art. 24.Art. 24.
Aptekarz zachowuje dobre obyczaje i dobrà praktyk´ aptecznà w kontaktach
z przedstawicielami przemys∏u farmaceutycznego i nie anga˝uje si´ w dzia∏a-
nia mogàce naraziç autorytet zawodu lub zawieÊç zaufanie publiczne.

Art. 25.Art. 25.Art. 25.Art. 25.Art. 25.
1. Aptekarz dba o racjonalnà terapi´ Êrodkami leczniczymi nie umniejszajàc

praw chorego a jednoczeÊnie zapobiega nadu˝ywaniu i marnotrawieniu
leków.

2. Niedopuszczalne jest pozyskiwanie dochodów w sposób niezgodny z zasa-
dami etyki i deontologii zawodu.

Art. 26.Art. 26.Art. 26.Art. 26.Art. 26.
1. Aptekarz nie przekracza swoich kompetencji w zakresie wykonywania us∏ug,

do których nie jest przygotowany merytorycznie.
2. W razie wàtpliwoÊci przy wykonywaniu czynnoÊci zawodowych korzysta

z konsultacji innego Aptekarza.
3. Udzielanie konsultacji jest obowiàzkiem Aptekarza.

Art. 27.Art. 27.Art. 27.Art. 27.Art. 27.
Aptekarz, wykorzystujàc swe umiej´tnoÊci zawodowe i pozycj´ w spo∏e-
czeƒstwie, uczestniczy w dzia∏aniach na rzecz Êrodowiska naturalnego, szerzy
wiedz´ o prozdrowotnym sposobie ˝ycia oraz bierze udzia∏ w przeciwdzia-
∏aniu patologiom spo∏ecznym.

Rozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IVRozdzia∏ IV

PRZEPISY KO¡COWEPRZEPISY KO¡COWEPRZEPISY KO¡COWEPRZEPISY KO¡COWEPRZEPISY KO¡COWE

Art. 28.Art. 28.Art. 28.Art. 28.Art. 28.
W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie Etyki Aptekarza RP, Aptekarz
post´puje zgodnie z zasadami potwierdzonymi w orzecznictwie Naczelnego
Sàdu Aptekarskiego oraz uchwa∏ach organów samorzàdu aptekarskiego.
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Art. 29.Art. 29.Art. 29.Art. 29.Art. 29.
Postanowienia Kodeksu Etyki Aptekarza RP stosuje si´ odpowiednio do osób
wykonujàcych zawód farmaceuty, nieb´dàcych Aptekarzami.

     Sekretarz VI Krajowego             Przewodniczàcy VI Krajowego
          Zjazdu Aptekarzy                                            Zjazdu  Aptekarzy
mgr farm. Marcin SKRABALAK                             mgr farm. Bo˝ena ÂLIWA
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Rozdzia∏ 5Rozdzia∏ 5Rozdzia∏ 5Rozdzia∏ 5Rozdzia∏ 5
 (ustawy z dn. 19 kwietnia 1991r. o Izbach aptekarskich, Dz.U. 2008 nr 136 (ustawy z dn. 19 kwietnia 1991r. o Izbach aptekarskich, Dz.U. 2008 nr 136 (ustawy z dn. 19 kwietnia 1991r. o Izbach aptekarskich, Dz.U. 2008 nr 136 (ustawy z dn. 19 kwietnia 1991r. o Izbach aptekarskich, Dz.U. 2008 nr 136 (ustawy z dn. 19 kwietnia 1991r. o Izbach aptekarskich, Dz.U. 2008 nr 136

poz. 856 z póên. zm.)poz. 856 z póên. zm.)poz. 856 z póên. zm.)poz. 856 z póên. zm.)poz. 856 z póên. zm.)

OdpowiedzialnoÊç zawodowaOdpowiedzialnoÊç zawodowaOdpowiedzialnoÊç zawodowaOdpowiedzialnoÊç zawodowaOdpowiedzialnoÊç zawodowa

Art. 45.Art. 45.Art. 45.Art. 45.Art. 45. Cz∏onkowie samorzàdu aptekarskiego podlegajà odpowiedzial-
noÊci zawodowej przed sàdami aptekarskimi za post´powanie sprzeczne
z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczà-
cymi wykonywania zawodu aptekarza.

Art. 46.Art. 46.Art. 46.Art. 46.Art. 46. (41) 1. Sàd aptekarski mo˝e orzekaç kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres od trzech

           miesi´cy do trzech lat,
4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza.
2. (42) Od orzeczenia Naczelnego Sàdu Aptekarskiego, w którym

orzeczono lub utrzymano w mocy w II instancji kar´ wymienionà w ust. 1 pkt
3 i 4, aptekarzowi przys∏uguje prawo wniesienia odwo∏ania do w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce zamieszkania obwinionego sàdu apelacyjnego – sàdu
pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

3. (43) Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ przepisy Kodeksu post´po-
wania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sàdu apelacyjnego kasacja nie
przys∏uguje.

Art. 47.Art. 47.Art. 47.Art. 47.Art. 47. 1. Aptekarz, wobec którego sàd aptekarski orzek∏ w I instancji
kar´ wymienionà w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4, mo˝e byç przez ten sàd tymczasowo
zawieszony w czynnoÊciach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu
wydaje sàd aptekarski z urz´du lub na wniosek rzecznika odpowiedzialnoÊci
zawodowej.

2. Postanowienie sàdu aptekarskiego o tymczasowym zawieszeniu jest
natychmiast wykonalne. Je˝eli okres tymczasowego zawieszenia trwa d∏u˝ej
ni˝ trzy miesiàce, Naczelny Sàd Aptekarski bada z urz´du zasadnoÊç zawie-
szenia.

Art. 48.Art. 48.Art. 48.Art. 48.Art. 48. 1. W razie uniewinnienia lub umorzenia post´powania w drodze
rewizji nadzwyczajnej lub w wyniku wznowienia post´powania, aptekarzowi
przys∏uguje w stosunku do okr´gowej izby aptekarskiej roszczenie o odszko-
dowanie.
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2. Roszczenie wygasa w razie niez∏o˝enia wniosku w terminie rocznym
od daty uprawomocnienia si´ orzeczenia.

3. W sprawach roszczeƒ o odszkodowanie orzekajà sàdy powszechne.
Art. 49.Art. 49.Art. 49.Art. 49.Art. 49. Na wniosek zainteresowanego aptekarza orzeczenie o uniewin-

nieniu lub umorzeniu post´powania w sprawie z zakresu odpowiedzialnoÊci
zawodowej podlega opublikowaniu w organie prasowym samorzàdu aptekar-
skiego.

Art. 50. Art. 50. Art. 50. Art. 50. Art. 50. 1. Sprawy odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy rozpatrujà
okr´gowe sàdy aptekarskie i Naczelny Sàd Aptekarski.

2. Okr´gowe sàdy aptekarskie orzekajà we wszystkich sprawach jako
I instancja, z zastrze˝eniem ust. 3 pkt 2, z tym ˝e w sprawach odpowiedzial-
noÊci zawodowej cz∏onków okr´gowej rady aptekarskiej i okr´gowej komisji
rewizyjnej orzeka okr´gowy sàd aptekarski wyznaczony przez Naczelny Sàd
Aptekarski.

3. Naczelny Sàd Aptekarski:
1) rozpatruje odwo∏ania od orzeczeƒ okr´gowych sàdów aptekarskich,
2) orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej

cz∏onków: Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
Naczelnego Sàdu Aptekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej i jego zast´pców, a tak˝e cz∏onków okr´gowych
sàdów aptekarskich oraz okr´gowych rzeczników odpowiedzialnoÊci
zawodowej i ich zast´pców,

3) rozpatruje w innym sk∏adzie odwo∏ania od orzeczeƒ wydanych w trybie
okreÊlonym w pkt 2.

Art. 51. Art. 51. Art. 51. Art. 51. Art. 51. 1. Kary: upomnienia, nagany i zawieszenia prawa wykonywania
zawodu pociàgajà za sobà utrat´ prawa wybieralnoÊci do organów izb
aptekarskich do czasu usuni´cia z rejestru wzmianki o ukaraniu.

2. W razie prawomocnego ukarania karà wymienionà w art. 46 ust. 1 pkt
3 i 4, stosunek pracy aptekarza wygasa z mocy prawa. WygaÊni´cie to pociàga
za sobà skutki, jakie przepisy prawa wià˝à z rozwiàzaniem umowy o prac´
bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Art. 52.Art. 52.Art. 52.Art. 52.Art. 52. Post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej
o ten sam czyn toczy si´ niezale˝nie od post´powania karnego lub
post´powania dyscyplinarnego wszcz´tego w jednostce organizacyjnej,
w której przepisy szczególne przewidujà takie post´powanie. Mo˝e jednak
byç ono zawieszone do czasu ukoƒczenia post´powania karnego.

Art. 53Art. 53Art. 53Art. 53Art. 53. 1. Je˝eli w post´powaniu w przedmiocie odpowiedzialnoÊci
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zawodowej Êwiadek lub bieg∏y nie stawi∏ si´ na rozpraw´ bez usprawiedli-
wienia albo bezpodstawnie odmawia zeznaƒ, sàd aptekarski mo˝e zwróciç
si´ do sàdu rejonowego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
osoby wezwanej o przes∏uchanie jej w charakterze Êwiadka lub bieg∏ego na
okolicznoÊci wskazane przez sàd aptekarski. O terminie przes∏uchania sàd
rejonowy zawiadamia strony, a protokó∏ przes∏uchania przesy∏a sàdowi
aptekarskiemu.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli Êwiadek lub bieg∏y nie
stawi∏ si´ bez usprawiedliwienia na wezwanie rzecznika odpowiedzialnoÊci
zawodowej albo bezpodstawnie odmawia z∏o˝enia przed nim zeznaƒ.

Art. 54. Art. 54. Art. 54. Art. 54. Art. 54. 1. Post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej
nie wszczyna si´, a wszcz´te umarza, je˝eli zasz∏a okolicznoÊç, która wed∏ug
Kodeksu post´powania karnego wy∏àcza Êciganie.

2. W razie Êmierci obwinionego przed ukoƒczeniem post´powania, toczy
si´ ono nadal, je˝eli za˝àda tego - w terminie dwumiesi´cznym od dnia zgonu
obwinionego – jego ma∏˝onek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.

Art. 55.Art. 55.Art. 55.Art. 55.Art. 55. (44) (skreÊlony).
Art. 56Art. 56Art. 56Art. 56Art. 56. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania w przedmiocie odpowie-

dzialnoÊci zawodowej, je˝eli od chwili pope∏nienia czynu up∏yn´∏y trzy lata.
2. Je˝eli czyn zawiera znamiona przest´pstwa, przedawnienie odpowie-

dzialnoÊci zawodowej nast´puje nie wczeÊniej ni˝ przedawnienie karne.
3. KaralnoÊç przewinienia ustaje, je˝eli od czasu jego pope∏nienia up∏y-

n´∏o pi´ç lat.
Art. 57. Art. 57. Art. 57. Art. 57. Art. 57. Oskar˝ycielem w post´powaniu dotyczàcym odpowiedzialnoÊci

zawodowej jest rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej.
Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58Art. 58. Obwiniony mo˝e przybraç w post´powaniu dotyczàcym odpowie-

dzialnoÊci zawodowej obroƒców spoÊród cz∏onków izby aptekarskiej lub
adwokatów.

Art. 59.Art. 59.Art. 59.Art. 59.Art. 59. Cz∏onkowie sàdów aptekarskich w zakresie orzekania sà nieza-
wiÊli i podlegajà tylko ustawom oraz zasadom etyki i deontologii zawodowej.

Art. 60.Art. 60.Art. 60.Art. 60.Art. 60. 1. Naczelna Rada Aptekarska prowadzi rejestr ukaranych.
2. Informacji o ukaraniu udziela si´ organom izb aptekarskich oraz oso-

bom i instytucjom posiadajàcym lub mogàcym wykazaç interes prawny
w uzyskaniu takich informacji.

2a. (45) Informacji o ukaraniu okr´gowa izba aptekarska jest obowiàzana,
na wniosek odpowiedniego organu, udzieliç równie˝ w∏aÊciwym w∏adzom
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej innego ni˝ Rzeczpospolita Polska.
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3. Usuni´cie z rejestru wzmianki o ukaraniu nast´puje z urz´du po up∏ywie:
1) roku od daty uprawomocnienia si´ orzeczenia o ukaraniu karà

upomnienia,
2) dwóch lat od daty uprawomocnienia si´ orzeczenia o ukaraniu karà

nagany,
3) pi´ciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

je˝eli aptekarz nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie
wszcz´te przeciwko niemu post´powanie w przedmiocie odpowie-
dzialnoÊci zawodowej.

4. Nie usuwa si´ wzmianki o karze pozbawienia prawa wykonywania
zawodu.

Art. 61.Art. 61.Art. 61.Art. 61.Art. 61. (46) (uchylony).
Art. 62.Art. 62.Art. 62.Art. 62.Art. 62. (47) 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do

post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej przed
okr´gowymi sàdami aptekarskimi i Naczelnym Sàdem Aptekarskim stosuje
si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania karnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem
SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, post´powanie w sprawach odpowiedzialnoÊci
zawodowej farmaceutów, uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdów aptekar-
skich, a tak˝e sposób post´powania wyjaÊniajàcego, post´powania w I i II
instancji, koszty post´powania oraz sposób wykonywania prawomocnych
orzeczeƒ sàdów aptekarskich.

Rozdzia∏ 6Rozdzia∏ 6Rozdzia∏ 6Rozdzia∏ 6Rozdzia∏ 6

Polubowne rozstrzyganie sporówPolubowne rozstrzyganie sporówPolubowne rozstrzyganie sporówPolubowne rozstrzyganie sporówPolubowne rozstrzyganie sporów

Art. 63. Art. 63. Art. 63. Art. 63. Art. 63. 1. Okr´gowe sàdy aptekarskie, za pisemnà zgodà stron, mogà
rozpatrywaç – jako sàd polubowny – spory mi´dzy aptekarzami oraz mi´dzy
aptekarzami a innymi pracownikami s∏u˝by zdrowia, a tak˝e mi´dzy apteka-
rzami a innymi osobami lub instytucjami, je˝eli spory te dotyczà wykonywania
zawodu aptekarza.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sàdy aptekarskie stosujà
odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania cywilnego o sàdach polubow-
nych.
Dz.U.2003.65.612Dz.U.2003.65.612Dz.U.2003.65.612Dz.U.2003.65.612Dz.U.2003.65.612
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ROZPORZÑDZENIEROZPORZÑDZENIEROZPORZÑDZENIEROZPORZÑDZENIEROZPORZÑDZENIE
MINISTRA ZDROWIAMINISTRA ZDROWIAMINISTRA ZDROWIAMINISTRA ZDROWIAMINISTRA ZDROWIA11111)))))

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farma-w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farma-w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farma-w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farma-w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farma-
ceutówceutówceutówceutówceutów

(Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1Rozdzia∏ 1Rozdzia∏ 1Rozdzia∏ 1Rozdzia∏ 1

Przepisy wst´pnePrzepisy wst´pnePrzepisy wst´pnePrzepisy wst´pnePrzepisy wst´pne

§ 1.§ 1.§ 1.§ 1.§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) „ustawie” – rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 19 kwietnia 1991 r.

o izbach aptekarskich;
2) „rzeczniku odpowiedzialnoÊci zawodowej” – rozumie si´ przez to

Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej lub okr´gowego
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej lub ich zast´pców;

3) „sàdzie aptekarskim” – rozumie si´ przez to Naczelny Sàd Aptekarski
lub okr´gowy sàd aptekarski;

4) „sàdzie I instancji” – rozumie si´ przez to okr´gowy sàd aptekarski,
a tak˝e Naczelny Sàd Aptekarski orzekajàcy w I instancji;

5) „sàdzie II instancji” – rozumie si´ przez to Naczelny Sàd Aptekarski
rozpoznajàcy odwo∏ania od orzeczeƒ wydanych przez sàdy I instancji;

6) „farmaceucie, którego dotyczy post´powanie” – rozumie si´ przez to
farmaceut´, w sprawie którego prowadzone jest post´powanie wyjaÊ-
niajàce;

7) „obwinionym” – rozumie si´ przez to farmaceut´, przeciwko któremu
zosta∏ skierowany wniosek o ukaranie lub wydane zosta∏o nieprawo-
mocne orzeczenie;

8) „pokrzywdzonym” – rozumie si´ przez to osob´ fizycznà, prawnà lub
innà jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej,
której dobro zosta∏o bezpoÊrednio naruszone lub zagro˝one dzia∏a-
niem lub zaniechaniem farmaceuty i która wnios∏a skarg´ do rzecznika
odpowiedzialnoÊci zawodowej.
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§ 2.§ 2.§ 2.§ 2.§ 2. 1. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej i sàd aptekarski obowià-
zani sà badaç i uwzgl´dniaç okolicznoÊci przemawiajàce zarówno na korzyÊç,
jak i na niekorzyÊç farmaceuty, którego dotyczy post´powanie.

2. Cz∏onkowie sàdów aptekarskich orzekajà na podstawie swojego
przekonania opartego na swobodnej ocenie ca∏okszta∏tu dowodów zebranych
w toku post´powania.

3. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej i sàd aptekarski czuwajà, aby
w toku post´powania jego uczestnicy nie ponieÊli szkody z powodu
nieznajomoÊci przepisów prawa, i w tym celu udzielajà im niezb´dnych
informacji i wyjaÊnieƒ.

§ 3.§ 3.§ 3.§ 3.§ 3. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej lub cz∏onek sàdu
aptekarskiego nie mo˝e pe∏niç swojej funkcji w okresie, w którym toczy si´
przeciwko niemu post´powanie karne lub post´powanie w sprawach
odpowiedzialnoÊci zawodowej.

§ 4. § 4. § 4. § 4. § 4. 1. Rozprawa przed sàdem aptekarskim jest jawna.
2. Wy∏àczenie jawnoÊci mo˝e nastàpiç w przypadkach przewidzianych

w przepisach Kodeksu post´powania karnego.
3. W przypadku wy∏àczenia jawnoÊci, oprócz osób bioràcych udzia∏

w post´powaniu, na rozprawie mogà byç obecne po dwie osoby wskazane
przez rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej i obwinionego.

§ 5.§ 5.§ 5.§ 5.§ 5. 1. Je˝eli istniejà uzasadnione przeszkody uniemo˝liwiajàce
prowadzenie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej,
w∏aÊciwy sàd aptekarski mo˝e je zawiesiç na czas trwania przeszkody.

2. Zawieszenie post´powania mo˝e mieç równie˝ miejsce, je˝eli za ten
sam czyn, stanowiàcy przewinienie zawodowe, toczy si´ post´powanie karne
lub dyscyplinarne, o którym mowa w art. 52 ustawy, o ile jego ustalenia mogà
byç istotne dla orzeczenia.

Rozdzia∏ 2Rozdzia∏ 2Rozdzia∏ 2Rozdzia∏ 2Rozdzia∏ 2

W∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdu aptekarskiegoW∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdu aptekarskiegoW∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdu aptekarskiegoW∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdu aptekarskiegoW∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdu aptekarskiego

§ 6. § 6. § 6. § 6. § 6. 1. W∏aÊciwy do rozpoznania spraw w I instancji jest sàd aptekarski
okr´gowej izby aptekarskiej, której obwiniony jest cz∏onkiem w chwili
wszcz´cia post´powania, z wyjàtkiem spraw okreÊlonych w § 9 oraz w art.
50 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy.
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2. W przypadku gdy odpowiedzialnoÊç zawodowa za to samo przewinie-
nie dotyczy cz∏onków ró˝nych izb aptekarskich, sàdem aptekarskim
w∏aÊciwym do rozstrzygni´cia sprawy jest sàd, na którego terenie pope∏niono
przewinienie.

3. Je˝eli w sprawie wyst´puje dwóch lub wi´cej farmaceutów, których
dotyczy post´powanie lub którzy sà obwinieni, bàdê je˝eli farmaceucie,
którego dotyczy post´powanie, zarzuca si´ pope∏nienie dwóch lub wi´cej
przewinieƒ zawodowych, post´powanie mo˝na przeprowadziç ∏àcznie.

§ 7. § 7. § 7. § 7. § 7. 1. Cz∏onkowie sàdu aptekarskiego w g∏osowaniu tajnym wybierajà
ze swojego grona przewodniczàcego i wiceprzewodniczàcego sàdu
aptekarskiego.

2. Przewodniczàcy sàdu aptekarskiego kieruje jego pracà, a w szczegól-
noÊci:

1) zaznajamia si´ z ka˝dà sprawà wp∏ywajàcà do sàdu i wyznacza terminy
           posiedzeƒ;

2) ustala sk∏ad orzekajàcy i wyznacza jego przewodniczàcego;
3) zapewnia sprawny przebieg prowadzenia post´powania.
§ 8.§ 8.§ 8.§ 8.§ 8. Spory o w∏aÊciwoÊç pomi´dzy okr´gowymi sàdami aptekarskimi

rozstrzyga Naczelny Sàd Aptekarski.
§ 9. § 9. § 9. § 9. § 9. Je˝eli przewinienie zawodowe obj´te ∏àcznym rozpoznaniem

pope∏ni∏o dwóch lub wi´cej obwinionych, którzy podlegajà odpowiedzialnoÊci
przed okr´gowym sàdem aptekarskim i Naczelnym Sàdem Aptekarskim,
w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy jest Naczelny Sàd Aptekarski.

§ 10. § 10. § 10. § 10. § 10. 1. Okr´gowy sàd aptekarski orzeka w sk∏adzie trzyosobowym.
2. Naczelny Sàd Aptekarski orzeka:

1) w I instancji w sk∏adzie trzyosobowym w sprawach odpowiedzialnoÊci
zawodowej farmaceutów, o których mowa w art. 50 ust. 3 pkt 2 ustawy;

2) w II instancji w sk∏adzie pi´cioosobowym w sprawach odwo∏aƒ od
orzeczeƒ wydanych przez ten sàd w I instancji oraz od orzeczeƒ okr´-
gowych sàdów aptekarskich.

§ 11.§ 11.§ 11.§ 11.§ 11. W sk∏adzie orzekajàcym sàdu aptekarskiego mo˝e uczestniczyç
ponadto bez prawa g∏osu jeden z cz∏onków sàdu aptekarskiego w charakterze
s´dziego rezerwowego.

§ 12. § 12. § 12. § 12. § 12. W razie ponownego rozpoznawania sprawy w sk∏adzie orzekajàcym
sàdu aptekarskiego nie mogà uczestniczyç cz∏onkowie sàdu aptekarskiego,
którzy poprzednio orzekali w tej sprawie.
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Rozdzia∏ 3Rozdzia∏ 3Rozdzia∏ 3Rozdzia∏ 3Rozdzia∏ 3

Strony, obroƒcy i pe∏nomocnicyStrony, obroƒcy i pe∏nomocnicyStrony, obroƒcy i pe∏nomocnicyStrony, obroƒcy i pe∏nomocnicyStrony, obroƒcy i pe∏nomocnicy

§ 13.§ 13.§ 13.§ 13.§ 13. Stronami w post´powaniu dotyczàcym odpowiedzialnoÊci
zawodowej sà: rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej, obwiniony oraz
pokrzywdzony.

§ 14. § 14. § 14. § 14. § 14. 1. Okr´gowy rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej prowadzi
post´powanie wyjaÊniajàce w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej
cz∏onków tej izby aptekarskiej, której jest organem, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej prowadzi
post´powanie wyjaÊniajàce w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej,
o których mowa w art. 50 ust. 3 pkt 2 ustawy.

3. W sprawach, o których mowa w § 6 ust. 3, post´powanie wyjaÊniajàce
prowadzi okr´gowy rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej, który pierwszy
wszczà∏ post´powanie wyjaÊniajàce.

4. Spory o w∏aÊciwoÊç pomi´dzy okr´gowymi rzecznikami odpowiedzial-
noÊci zawodowej rozstrzyga Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej, wyznaczajàc zarzàdzeniem w∏aÊciwego okr´gowego rzecznika
odpowiedzialnoÊci zawodowej.

§ 15. § 15. § 15. § 15. § 15. 1. Wniosek o wy∏àczenie od udzia∏u w sprawie zast´pcy okr´gowego
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej rozstrzyga zarzàdzeniem okr´gowy
rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej, okr´gowego rzecznika odpowie-
dzialnoÊci zawodowej i zast´pcy Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej - Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, a Naczelnego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej - Naczelny Sàd Aptekarski.

2. O wy∏àczeniu Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
Naczelny Sàd Aptekarski rozstrzyga zarzàdzeniem.

3. Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej mo˝e ze wzgl´du
na dobro sprawy zarzàdziç przekazanie prowadzenia post´powania okr´go-
wemu rzecznikowi odpowiedzialnoÊci zawodowej innej okr´gowej izby
aptekarskiej.

§ 16. 1. Farmaceucie, którego dotyczy post´powanie, oraz obwinionemu
farmaceucie przys∏uguje prawo odmowy z∏o˝enia wyjaÊnieƒ oraz prawo
odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania.

2. Farmaceucie, którego dotyczy post´powanie, nale˝y umo˝liwiç
z∏o˝enie wszystkich wyjaÊnieƒ, które uwa˝a on za istotne dla sprawy.
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3. Farmaceuta, którego dotyczy post´powanie, ma prawo w toku
post´powania wyjaÊniajàcego zg∏aszaç wnioski dotyczàce przes∏uchania
Êwiadków, powo∏ania bieg∏ych oraz przeprowadzenia innych dowodów.

§ 17.§ 17.§ 17.§ 17.§ 17. 1. Obroƒcà, o którym mowa w art. 58 ustawy, nie mo˝e byç cz∏onek
sàdu aptekarskiego i rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej.

2. W przypadku gdy w toczàcym si´ post´powaniu nie ma obroƒcy
z wyboru, sàd aptekarski wyznacza obroƒc´ z urz´du, je˝eli:

1) istniejà uzasadnione wàtpliwoÊci co do poczytalnoÊci farmaceuty,
którego post´powanie dotyczy;

2) post´powanie toczy si´ po Êmierci farmaceuty, którego post´powanie
dotyczy;

3) istniejà inne uzasadnione przes∏anki do wyznaczenia obroƒcy z urz´du.
3. Przepisy ust. 2 majà zastosowanie równie˝ w toku post´powania

wyjaÊnia-jàcego.
§ 18. § 18. § 18. § 18. § 18. 1. W toku post´powania pokrzywdzony jest uprawniony do:
1) przeglàdania akt sprawy i sporzàdzenia z nich odpisów;
2) zg∏aszania wniosków dowodowych, brania udzia∏u w rozprawie i in-

nych czynnoÊciach przeprowadzanych przez sàd aptekarski;
3) zadawania pytaƒ obwinionemu, Êwiadkom i bieg∏ym oraz zajmowania

stanowiska w sprawach podlegajàcych rozstrzygni´ciu przez sàd
aptekarski.

2. Pokrzywdzony mo˝e ustanowiç pe∏nomocnika. W przypadku
pokrzywdzonego, który nie jest w stanie osobiÊcie dochodziç swoich praw,
pe∏nomocnika wyznacza sàd aptekarski.

Rozdzia∏ 4Rozdzia∏ 4Rozdzia∏ 4Rozdzia∏ 4Rozdzia∏ 4

Post´powanie wyjaÊniajàcePost´powanie wyjaÊniajàcePost´powanie wyjaÊniajàcePost´powanie wyjaÊniajàcePost´powanie wyjaÊniajàce

§ 19.§ 19.§ 19.§ 19.§ 19. 1. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej wydaje postanowienie
o wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajàcego, je˝eli uzyska∏ wiarygodnà
informacj´ uzasadniajàcà podejrzenie, i˝ mia∏o miejsce post´powanie, o któ-
rym mowa w art. 45 ustawy.

2. CzynnoÊci dowodowe prowadzone w toku post´powania wyjaÊnia-
jàcego wymagajà spisania protoko∏u.

§ 20.§ 20.§ 20.§ 20.§ 20. 1. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej przed wszcz´ciem
post´powania wyjaÊniajàcego bada z urz´du, czy nie zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w art. 54 ustawy.
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2. W przypadku stwierdzenia okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1,
rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej wydaje postanowienie o odmowie
wszcz´cia post´powania, które dor´cza wraz z uzasadnieniem i pouczeniem
o trybie z∏o˝enia za˝alenia pokrzywdzonemu i jego pe∏nomocnikowi oraz
farmaceucie, na którego z∏o˝ono skarg´, i jego obroƒcy, a w przypadku post-
anowienia okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej – równie˝
Naczelnemu Rzecznikowi OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

3. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, wystàpià w toku post´po-
wania wyjaÊniajàcego lub je˝eli rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej
stwierdzi, ˝e zebrany materia∏ nie daje podstaw do wniesienia wniosku
o ukaranie, wydaje wówczas postanowienie o umorzeniu wszcz´tego post´-
powania, które dor´cza wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie z∏o˝enia
za˝alenia pokrzywdzonemu i jego pe∏nomocnikowi oraz farmaceucie, którego
dotyczy post´powanie, i jego obroƒcy, a w przypadku postanowienia
okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej – równie˝ Naczelnemu
Rzecznikowi OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.

4. Na postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania lub umorzeniu
post´powania wyjaÊniajàcego pokrzywdzonemu przys∏uguje za˝alenie do
Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, a je˝eli postanowienie
to wyda∏ Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, za˝alenie przy-
s∏uguje do Naczelnego Sàdu Aptekarskiego.

5. Za˝alenie wnosi si´ w terminie 14 dni od daty dor´czenia postano-
wienia, o którym mowa w ust. 4, za poÊrednictwem rzecznika odpowiedzial-
noÊci zawodowej, który wyda∏ to postanowienie.

6. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej, na którego postanowienie
z∏o˝ono za˝alenie, mo˝e je uwzgl´dniç albo przekazaç niezw∏ocznie organowi
w∏aÊciwemu do rozpatrzenia za˝alenia.

7. Organ w∏aÊciwy, o którym mowa w ust. 6, rozpatruje za˝alenie w ter-
minie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od daty dor´czenia za˝alenia.

8. Po rozpoznaniu za˝alenia Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie albo uchyleniu postano-
wienia w ca∏oÊci albo w cz´Êci.

§ 21.§ 21.§ 21.§ 21.§ 21. 1. Postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania wyjaÊniajà-
cego lub o umorzeniu wszcz´tego post´powania, prowadzonego przez
zast´pc´ okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, wymaga
zatwierdzenia przez okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.

2. Postanowienie o odmowie wszcz´cia post´powania wyjaÊniajàcego
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lub o umorzeniu wszcz´tego post´powania, prowadzonego przez zast´pc´
Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, wymaga zatwierdzenia
przez Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, chyba ˝e
Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej zosta∏ wy∏àczony od udzia-
∏u w sprawie przez Naczelny Sàd Aptekarski.

§ 22.§ 22.§ 22.§ 22.§ 22. 1. Je˝eli dane istniejàce w chwili wszcz´cia post´powania lub ze-
brane w jego toku zawierajà dostateczne podstawy do przedstawienia zarzu-
tów farmaceucie, którego dotyczy post´powanie, rzecznik odpowiedzialnoÊci
zawodowej sporzàdza postanowienie o przedstawieniu zarzutów, og∏asza je
niezw∏ocznie farmaceucie i przes∏uchuje go na okolicznoÊç tych zarzutów.

2. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera: wskazanie farma-
ceuty, którego dotyczy post´powanie, dok∏adne okreÊlenie zarzucanego mu
przewinienia zawodowego sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawo-
dowej oraz przepisami prawa dotyczàcymi wykonywania zawodu farmaceuty
i uzasadnienie. Na wniosek farmaceuty, którego dotyczy post´powanie, jego
obroƒca mo˝e byç obecny przy sk∏adaniu wyjaÊnieƒ.

§ 23. § 23. § 23. § 23. § 23. 1. W toku post´powania wyjaÊniajàcego rzecznik odpowiedzialnoÊci
zawodowej powinien dà˝yç do szczegó∏owego wyjaÊnienia sprawy. W tym
celu mo˝e on przes∏uchaç farmaceut´, którego dotyczy post´powanie,
Êwiadków lub bieg∏ych, a tak˝e przeprowadziç inne dowody.

2. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej w toku post´powania wyja-
Êniajàcego mo˝e zwróciç si´ o przeprowadzenie czynnoÊci w ramach post´-
powania do innych rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej.

3. Odmowa z∏o˝enia wyjaÊnieƒ przez farmaceut´, którego dotyczy
post´powanie, nie wstrzymuje post´powania.

§ 24.§ 24.§ 24.§ 24.§ 24. Je˝eli nie zachodzi potrzeba uzupe∏nienia post´powania wyjaÊni-
ajàcego, rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej wydaje postanowienie o jego
zamkni´ciu, o czym powiadamia farmaceut´, którego dotyczy post´powanie,
udost´pnia mu zebrane dowody oraz umo˝liwia z∏o˝enie dodatkowych
wyjaÊnieƒ i wniosków dowodowych, w terminie 14 dni od daty dor´czenia
postanowienia o zamkni´ciu post´powania wyjaÊniajàcego.

§ 25. § 25. § 25. § 25. § 25. 1. Post´powanie wyjaÊniajàce prowadzone przez rzecznika
odpowiedzialnoÊci zawodowej powinno byç zakoƒczone w ciàgu trzech
miesi´cy od daty zawiadomienia o pope∏nieniu przewinienia zawodowego.

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku Naczelny Rzecznik Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej mo˝e przed∏u˝yç okres post´powania wyjaÊniajàcego
na dalszy czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.
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3. W przypadku niezakoƒczenia post´powania wyjaÊniajàcego w terminie
6 miesi´cy, akta sprawy przekazuje si´ Naczelnemu Sàdowi Aptekarskiemu,
który mo˝e przed∏u˝yç post´powanie wyjaÊniajàce na dalszy czas oznaczony.

§ 26. § 26. § 26. § 26. § 26. 1. Je˝eli wynik post´powania wyjaÊniajàcego potwierdza zasadnoÊç
zarzutów stawianych farmaceucie, którego dotyczy post´powanie, rzecznik
odpowiedzialnoÊci zawodowej sporzàdza wniosek o ukaranie i niezw∏ocznie
kieruje go z aktami sprawy do sàdu aptekarskiego.

2. Wniosek o ukaranie zawiera:
1) imi´ i nazwisko, nazwisko panieƒskie, imiona rodziców, dat´ i miejsce

urodzenia, adres zamieszkania obwinionego, jego miejsce pracy i zaj-
mowane stanowisko oraz informacj´ o ukaraniu sporzàdzonà na
podstawie prowadzonego przez Naczelnà Rad´ Aptekarskà rejestru
ukaranych;

2) dok∏adne okreÊlenie zarzucanego przewinienia zawodowego, ze
wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okolicznoÊci jego pope∏nienia
oraz skutków z niego wynikajàcych;

3) imiona i nazwiska oraz adresy Êwiadków, którzy powinni byç wezwani
na rozpraw´, jak równie˝ inne dowody;

4) uzasadnienie wniosku.
3. O skierowaniu wniosku do w∏aÊciwego sàdu aptekarskiego rzecznik

odpowiedzialnoÊci zawodowej zawiadamia pokrzywdzonego, obwinionego
i w∏aÊciwà okr´gowà rad´ aptekarskà.

Rozdzia∏ 5Rozdzia∏ 5Rozdzia∏ 5Rozdzia∏ 5Rozdzia∏ 5

Post´powanie przed sàdem aptekarskim I instancjiPost´powanie przed sàdem aptekarskim I instancjiPost´powanie przed sàdem aptekarskim I instancjiPost´powanie przed sàdem aptekarskim I instancjiPost´powanie przed sàdem aptekarskim I instancji

§ 27. § 27. § 27. § 27. § 27. 1. Po otrzymaniu wniosku o ukaranie przewodniczàcy sàdu
aptekarskiego kieruje spraw´ do rozpoznania na rozprawie i wydaje stosowne
zarzàdzenia przygotowujàce rozpraw´, chyba ̋ e uzna, ̋ e zachodzà podstawy
do umorzenia post´powania lub jego zawieszenia albo ˝e nale˝y uzupe∏niç
post´powanie wyjaÊniajàce; w takim przypadku kieruje spraw´ na posiedzenie
niejawne.

2. Na posiedzeniu niejawnym sàd aptekarski wydaje postanowienie o:
1) umorzeniu post´powania,
2) zawieszeniu post´powania,
3) przekazaniu sprawy rzecznikowi odpowiedzialnoÊci zawodowej w celu

uzupe∏nienia post´powania wyjaÊniajàcego w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3
miesiàce,

Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska © 2012



40

4) skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie
- które dor´cza si´ stronom, ich obroƒcom i pe∏nomocnikom.
3. Na postanowienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, stronom

przys∏uguje za˝alenie.
§ 28.§ 28.§ 28.§ 28.§ 28. Je˝eli wniosek o ukaranie odpowiada warunkom formalnym, a spra-

w´ skierowano do rozpoznania na rozprawie, przewodniczàcy sàdu aptekar-
skiego zarzàdza dor´czenie jego odpisu obwinionemu oraz obroƒcy, o ile
zosta∏ on ustanowiony.

§ 29.§ 29.§ 29.§ 29.§ 29. 1. Na rozpraw´ wzywa si´ i zawiadamia o jej terminie obwinionego,
pokrzywdzonego, obroƒc´ i rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej.

2. Pomi´dzy terminem dor´czenia obwinionemu wniosku o ukaranie
a terminem rozprawy powinno up∏ynàç co najmniej 14 dni. W razie niezacho-
wania tego terminu obwiniony lub jego obroƒca mo˝e ̋ àdaç odroczenia rozprawy.

3. W zawiadomieniu o rozprawie wymienia si´ sk∏ad orzekajàcy sàdu
aptekarskiego.

4. Przewodniczàcy sàdu zarzàdza wezwanie Êwiadków i bieg∏ych oraz
przedstawienie innych dowodów wskazanych we wniosku o ukaranie, a tak˝e
w innych uzasadnionych wnioskach zg∏oszonych przez strony przed
rozpocz´ciem rozprawy.

5. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obroƒcy,
lub pokrzywdzonego na rozprawie nie stanowi przeszkody do rozpoznania
sprawy, chyba ˝e sàd uzna ich obecnoÊç za koniecznà.

§ 30.§ 30.§ 30.§ 30.§ 30. 1. Obwiniony ma prawo wy∏àczyç jednego wskazanego przez siebie
cz∏onka sk∏adu orzekajàcego.

2. Wniosek o wy∏àczenie mo˝e byç z∏o˝ony w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o terminie rozprawy. Je˝eli przyczyna wy∏àczenia
dosz∏a do wiadomoÊci strony póêniej, termin ten liczy si´ od chwili
dowiedzenia si´ o tej przyczynie.

3. Je˝eli po wys∏aniu zawiadomienia o terminie rozprawy nastàpi∏a zmiana
sk∏adu sàdu, termin, o którym mowa w ust. 2, biegnie od chwili dowiedzenia
si´ o tym fakcie przez wnioskodawc´. Wniosek mo˝na z∏o˝yç najpóêniej do
chwili rozpocz´cia rozprawy.

§ 31. § 31. § 31. § 31. § 31. 1. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego sàdu aptekarskiego kieruje
rozprawà i czuwa nad jej prawid∏owym przebiegiem.

2. Sàd jest obowiàzany dà˝yç do wszechstronnego zbadania wszystkich
istotnych okolicznoÊci sprawy. W tym celu mo˝e dopuszczaç z urz´du wszelkie
dowody, je˝eli uzna, ˝e sà potrzebne do uzupe∏nienia materia∏u.
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§ 32. § 32. § 32. § 32. § 32. 1. Sàd aptekarski mo˝e wzywaç i przes∏uchiwaç Êwiadków i bieg∏ych.
Âwiadkowie zamieszkali poza obszarem dzia∏ania danej izby mogà byç
przes∏uchiwani w trybie pomocy prawnej przez w∏aÊciwy miejscowo sàd
aptekarski.

2. Je˝eli Êwiadek nie mo˝e stawiç si´ z powodu przeszkody zbyt trudnej
do usuni´cia, sàd aptekarski zleca jego przes∏uchanie cz∏onkowi
wyznaczonemu ze swego sk∏adu. Strony majà prawo braç udzia∏ w tej czyn-
noÊci.

3. Zwolnienie Êwiadka lub bieg∏ego od przyrzeczenia zale˝y od uznania
sàdu. Na ˝àdanie strony Êwiadek lub bieg∏y jest obowiàzany z∏o˝yç
przyrzeczenie.

§ 33.§ 33.§ 33.§ 33.§ 33. 1. Rozpraw´ rozpoczyna odczytanie wniosku o ukaranie przez
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, po czym przewodniczàcy sk∏adu
orzekajàcego sàdu aptekarskiego zwraca si´ do obwinionego o z∏o˝enie
wyjaÊnieƒ, pouczajàc go o prawie odmowy z∏o˝enia wyjaÊnieƒ i odmowy
udzielenia odpowiedzi na pytania. Nast´pnie sk∏ad orzekajàcy przes∏uchuje
Êwiadków i bieg∏ych, ocenia dokumenty lub przeprowadza inne dowody.

2. Materia∏y sprawy za zgodà stron mogà byç bez odczytania uznane za
materia∏ dowodowy.

3. Sàd aptekarski mo˝e z wa˝nych powodów zarzàdziç przerw´ w roz-
prawie na okres nie d∏u˝szy ni˝ 21 dni.

4. Sàd odracza rozpraw´ w razie:
1) niestawiennictwa rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej;
2) usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego;
3) niestawiennictwa obwinionego, którego obecnoÊç na rozprawie uzna∏

           za koniecznà;
4) niestawiennictwa obwinionego, któremu wezwanie nie zosta∏o doŕ czone.
5. Sàd aptekarski mo˝e odroczyç rozpraw´ w razie niestawiennictwa

Êwiadka lub bieg∏ego albo z innej wa˝nej przyczyny.
§ 34.§ 34.§ 34.§ 34.§ 34. 1. Je˝eli na podstawie okolicznoÊci, które zosta∏y ujawnione dopiero

w toku rozprawy, rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej zarzuci∏ obwi-
nionemu inne przewinienie zawodowe oprócz obj´tego wnioskiem
o ukaranie, sàd aptekarski odracza rozpraw´, chyba ̋ e za zgodà stron rozpo-
zna spraw´ na tej samej rozprawie w zakresie rozszerzonym o nowe zarzuty.

2. W razie odroczenia rozprawy z przyczyny okreÊlonej w ust. 1 rzecznik
odpowiedzialnoÊci zawodowej wnosi nowy lub dodatkowy wniosek o uka-
ranie.
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§ 35.§ 35.§ 35.§ 35.§ 35. Po zakoƒczeniu post´powania dowodowego rozpraw´ koƒczà
przemówienia stron, obroƒców i pe∏nomocników, przy czym ostatni g∏os
przys∏uguje obwinionemu farmaceucie.

§ 36. § 36. § 36. § 36. § 36. 1. Po wys∏uchaniu stron przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego sàdu
aptekarskiego zamyka rozpraw´ i sàd aptekarski niezw∏ocznie przyst´puje
do narady.

2. Przebieg narady i g∏osowania nad orzeczeniem jest tajny. W naradzie
i g∏osowaniu uczestniczyç mogà tylko cz∏onkowie sk∏adu orzekajàcego.

§ 37. § 37. § 37. § 37. § 37. 1. Sàd aptekarski orzeka na podstawie materia∏u dowodowego
ujawnionego w toku rozprawy.

2. Sàd aptekarski wymierza kar´, bioràc pod uwag´ stopieƒ winy,
naruszenie zasad etyki i deontologii zawodowej, naruszenie przepisów
o wykonywaniu zawodu farmaceuty, skutki czynu oraz zachowanie si´ obwi-
nionego przed pope∏nieniem przewinienia zawodowego i po jego pope∏nieniu.

§ 38.§ 38.§ 38.§ 38.§ 38. 1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinieƒ zawodowych
sàd aptekarski wymierza kary za poszczególne przewinienia, a nast´pnie
wymierza jednà kar´ ∏àcznà za wszystkie czyny.

2. Przy orzekaniu kary ∏àcznej:
1) w przypadku orzeczenia kar upomnienia i nagany wymierza si´ kar´

∏àcznà nagany;
2) kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu nie wy∏àcza orzeczenia

kary upomnienia i nagany;
3) przy orzeczeniu za kilka przewinieƒ kar zawieszenia prawa wykony-

wania zawodu kara ∏àczna nie mo˝e przekroczyç 3 lat;
4) przy orzeczonych za kilka przewinieƒ karach rodzajowo ró˝nych i ka-

ry pozbawienia prawa wykonywania zawodu wymierza si´ kar´ ∏àcznà
pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w razie wydania orzeczenia
∏àcznego.

§ 39. § 39. § 39. § 39. § 39. 1. Po zamkni´ciu rozprawy i odbyciu narady przewodniczàcy og∏asza
stronom orzeczenie podpisane przez cz∏onków sk∏adu orzekajàcego sàdu
aptekarskiego, przytaczajàc ustnie najwa˝niejsze jego motywy.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych sàd aptekarski mo˝e odroczyç
og∏oszenie orzeczenia na czas nieprzekraczajàcy 7 dni.

§ 40. § 40. § 40. § 40. § 40. 1. Orzeczenie powinno zawieraç:
1) oznaczenie sàdu aptekarskiego, który je wyda∏, oraz nazwiska cz∏on-

            ków sàdu, rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej i protokolanta;
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2) dat´ oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;
3) imi´ i nazwisko oraz inne dane okreÊlajàce to˝samoÊç obwinionego;
4) opis zarzuconego przewinienia zawodowego;
5) rozstrzygni´cie sàdu aptekarskiego;
6) uzasadnienie.
2. Orzeczenie skazujàce powinno ponadto zawieraç:
1) dok∏adne okreÊlenie przewinienia zawodowego przypisanego obwi-

            nionemu przez sàd aptekarski;
2) rozstrzygni´cie co do kary.
3. Orzeczenie sàdu aptekarskiego uprawomocnia si´ po up∏ywie terminu

przewidzianego w § 43 ust. 1 do z∏o˝enia Êrodka odwo∏awczego.
§ 41.§ 41.§ 41.§ 41.§ 41. 1. Sàd aptekarski z urz´du uzasadnia na piÊmie rozstrzygni´cia, od

których przys∏uguje Êrodek odwo∏awczy.
2. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno byç sporzàdzone na

piÊmie w ciàgu 14 dni od dnia wydania rozstrzygni´cia.
3. Odpisy orzeczeƒ i postanowieƒ wraz z uzasadnieniem i pouczeniem

o Êrodkach odwo∏awczych i terminie ich wniesienia dor´cza si´ stronom,
a je˝eli ustanowiono obroƒc´ lub pe∏nomocnika, odpisy te dor´cza si´ równie˝
obroƒcy lub pe∏nomocnikowi.

§ 42. § 42. § 42. § 42. § 42. Z przebiegu rozprawy sporzàdza si´ protokó∏, który podpisujà
przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego sàdu aptekarskiego i protokolant.
Rozdzia∏ 6
Ârodki odwo∏awcze

§ 43. § 43. § 43. § 43. § 43. 1. Stronom, ich pe∏nomocnikom i obroƒcom przys∏uguje prawo
odwo∏ania od orzeczeƒ i postanowieƒ koƒczàcych post´powanie w I instancji
w terminie 14 dni od daty dor´czenia orzeczenia albo postanowienia wraz
z uzasadnieniem.

2. Odwo∏anie wraz z odpisami dla stron, ich pe∏nomocników i obroƒców
wnosi si´ do sàdu aptekarskiego, który wyda∏ zaskar˝one orzeczenie. Sàd
aptekarski w ciàgu 7 dni od daty wp∏ywu odwo∏ania przekazuje akta sprawy
sàdowi w∏aÊciwemu do rozpoznania odwo∏ania albo odmawia przyj´cia
odwo∏ania, je˝eli zosta∏o wniesione po terminie lub przez osob´
nieuprawnionà albo jest niedopuszczalne z mocy ustawy.

3. Od postanowienia o odmowie przyj´cia Êrodka odwo∏awczego
przys∏uguje za˝alenie do sàdu w∏aÊciwego do rozpoznania odwo∏ania
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia postanowienia.
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Rozdzia∏ 7Rozdzia∏ 7Rozdzia∏ 7Rozdzia∏ 7Rozdzia∏ 7

Post´powanie przed sàdem II instancjiPost´powanie przed sàdem II instancjiPost´powanie przed sàdem II instancjiPost´powanie przed sàdem II instancjiPost´powanie przed sàdem II instancji

§ 44. § 44. § 44. § 44. § 44. Naczelny Sàd Aptekarski wszczyna post´powanie odwo∏awcze po
otrzymaniu odwo∏ania od orzeczenia sàdu I instancji wraz z ca∏oÊcià materia∏u
sprawy.

§ 45. § 45. § 45. § 45. § 45. 1. Je˝eli odwo∏anie odpowiada warunkom formalnym, Przewodni-
czàcy Naczelnego Sàdu Aptekarskiego zarzàdza dor´czenie stronom odpisów
odwo∏ania wraz z uzasadnieniem i wydaje stosowne zarzàdzenie przygoto-
wujàce rozpraw´.

2. Je˝eli odwo∏anie zosta∏o wniesione po terminie lub przez osob´ nieu-
prawnionà, Przewodniczàcy Naczelnego Sàdu Aptekarskiego kieruje spraw´
na posiedzenie niejawne.

§ 46.§ 46.§ 46.§ 46.§ 46. Cofni´cie odwo∏ania przed rozpocz´ciem rozprawy odwo∏awczej
wià˝e Naczelny Sàd Aptekarski. Odwo∏ania wniesionego na korzyÊç obwinio-
nego nie mo˝na cofnàç bez jego zgody.

§ 47.§ 47.§ 47.§ 47.§ 47. 1. Naczelny Sàd Aptekarski, dzia∏ajàc w II instancji, rozpoznaje
spraw´ w granicach odwo∏ania.

2. Niezale˝nie od granic odwo∏ania sàd II instancji bierze z urz´du pod
rozwag´ ra˝àce naruszenie prawa oraz istotnà odmiennoÊç oceny co do
naruszenia zasad etyki i deontologii zawodowej.

3. Wydanie orzeczenia na niekorzyÊç obwinionego farmaceuty mo˝e
nastàpiç tylko wtedy, gdy wniesiono odwo∏anie na jego niekorzyÊç, i tylko
w granicach odwo∏ania.

4. Niezale˝nie od granic odwo∏ania orzeczenie podlega zmianie na ko-
rzyÊç obwinionego albo uchyleniu, je˝eli jest ono oczywiÊcie niesprawiedliwe.

§ 48.§ 48.§ 48.§ 48.§ 48. W post´powaniu odwo∏awczym stosuje si´ odpowiednio przepisy
o post´powaniu przed sàdem I instancji.

§ 49. § 49. § 49. § 49. § 49. 1. Po rozpoznaniu Êrodka odwo∏awczego Naczelny Sàd Aptekarski
orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie albo uchyleniu zaskar˝onego orzeczenia
w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

2. Je˝eli pozwalajà na to zebrane dowody, Naczelny Sàd Aptekarski zmie-
nia zaskar˝one orzeczenie, orzekajàc odmiennie co do istoty, albo uchyla je
w ca∏oÊci lub cz´Êci i umarza post´powanie w odpowiednim zakresie. Naczelny
Sàd Aptekarski w innych przypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje spraw´
do ponownego rozpoznania sàdowi aptekarskiemu I instancji.
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Rozdzia∏ 8Rozdzia∏ 8Rozdzia∏ 8Rozdzia∏ 8Rozdzia∏ 8

Tymczasowe zawieszenie w czynnoÊciach zawodowychTymczasowe zawieszenie w czynnoÊciach zawodowychTymczasowe zawieszenie w czynnoÊciach zawodowychTymczasowe zawieszenie w czynnoÊciach zawodowychTymczasowe zawieszenie w czynnoÊciach zawodowych

§ 50.§ 50.§ 50.§ 50.§ 50. 1. Postanowienie sàdu aptekarskiego o tymczasowym zawieszeniu
farmaceuty w czynnoÊciach zawodowych zapada na rozprawie. Na posta-
nowienie to przys∏uguje rzecznikowi odpowiedzialnoÊci zawodowej i obwi-
nionemu za˝alenie do Naczelnego Sàdu Aptekarskiego.

2. Okr´gowy sàd aptekarski przesy∏a Naczelnemu Sàdowi Aptekarskiemu
odpis postanowienia o tymczasowym zawieszeniu farmaceuty w czynnoÊciach
zawodowych.

3. Postanowienie o tymczasowym zawieszeniu farmaceuty w czyn-
noÊciach zawodowych dor´cza si´ obwinionemu, z pouczeniem o przys∏u-
gujàcym Êrodku odwo∏awczym, w∏aÊciwej okr´gowej radzie aptekarskiej i za-
k∏adowi pracy zatrudniajàcemu farmaceut´.

§ 51.§ 51.§ 51.§ 51.§ 51. Okres tymczasowego zawieszenia w czynnoÊciach zawodowych
zalicza si´ na poczet kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu farma-
ceuty.

Rozdzia∏ 9Rozdzia∏ 9Rozdzia∏ 9Rozdzia∏ 9Rozdzia∏ 9

Wykonywanie prawomocnych orzeczeƒWykonywanie prawomocnych orzeczeƒWykonywanie prawomocnych orzeczeƒWykonywanie prawomocnych orzeczeƒWykonywanie prawomocnych orzeczeƒ

§ 52.§ 52.§ 52.§ 52.§ 52. 1. Naczelny Sàd Aptekarski i sàd apelacyjny, który wyda∏ prawo-
mocne orzeczenie, zwraca akta sprawy sàdowi I instancji w terminie 14 dni
od jego wydania.

2. Sàd I instancji przesy∏a najpóêniej w ciàgu 14 dni od daty uprawomoc-
nienia si´ orzeczenia jego odpis w∏aÊciwej okr´gowej radzie aptekarskiej do
wykonania, wojewodzie oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej do
wiadomoÊci.

3. Odpis prawomocnego orzeczenia do∏àcza si´ do akt osobowych ukara-
nego farmaceuty.

§ 53. § 53. § 53. § 53. § 53. Termin rozpocz´cia i zakoƒczenia kary zawieszenia prawa wykony-
wania zawodu farmaceuty ustala w drodze uchwa∏y okr´gowa rada aptekarska
w ciàgu 14 dni po otrzymaniu odpisu prawomocnego orzeczenia. Uchwa∏´
przesy∏a si´ ukaranemu farmaceucie, wojewodzie i kierownikowi zak∏adu
pracy ostatnio zatrudniajàcego ukaranego farmaceut´.
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Rozdzia∏ 10Rozdzia∏ 10Rozdzia∏ 10Rozdzia∏ 10Rozdzia∏ 10

Wznowienie post´powaniaWznowienie post´powaniaWznowienie post´powaniaWznowienie post´powaniaWznowienie post´powania

§ 54. § 54. § 54. § 54. § 54. 1. O wznowieniu post´powania orzeka postanowieniem sàd
aptekarski, który wyda∏ orzeczenie koƒczàce post´powanie.

2. W kwestii wznowienia post´powania zakoƒczonego orzeczeniem
Naczelnego Sàdu Aptekarskiego orzeka Naczelny Sàd Aptekarski w sk∏adzie
5 s´dziów.

3. Na postanowienie okr´gowego sàdu aptekarskiego przys∏uguje
za˝alenie do Naczelnego Sàdu Aptekarskiego.

Rozdzia∏ 11Rozdzia∏ 11Rozdzia∏ 11Rozdzia∏ 11Rozdzia∏ 11

Koszty post´powaniaKoszty post´powaniaKoszty post´powaniaKoszty post´powaniaKoszty post´powania

§ 55.§ 55.§ 55.§ 55.§ 55. 1. Ka˝de orzeczenie sàdu aptekarskiego powinno zawieraç
postanowienie o kosztach post´powania.

2. Je˝eli w orzeczeniu nie okreÊlono kosztów post´powania, okreÊla je
przewodniczàcy sàdu aptekarskiego w terminie 14 dni od wydania orzeczenia.

3. Na zarzàdzenie, o którym mowa w ust. 2, przys∏uguje ukaranemu
farmaceucie za˝alenie do sàdu aptekarskiego.

§ 56. § 56. § 56. § 56. § 56. 1. W razie wydania orzeczenia o ukaraniu sàd aptekarski obcià˝a
ukaranego farmaceut´ kosztami post´powania na rzecz izby aptekarskiej,
której ukarany by∏ cz∏onkiem w czasie wniesienia wniosku o ukaranie.

2. Je˝eli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub wi´cej obwinionych,
koszty post´powania sàd aptekarski dzieli mi´dzy nich wed∏ug zasad s∏u-
sznoÊci.

3. Sàd aptekarski mo˝e zwolniç ukaranego od zwrotu kosztów post´po-
wania w ca∏oÊci lub w cz´Êci, jeÊli uzna, ˝e poniesienie ich by∏oby dla ukara-
nego lub jego rodziny zbyt ucià˝liwe.

4. W przypadku wydania orzeczenia uniewinniajàcego, umorzenia post´-
powania oraz nieÊciàgalnoÊci, koszty post´powania ponosi organ prowadzàcy
post´powanie.

§ 57. § 57. § 57. § 57. § 57. 1. Koszty post´powania prowadzonego przez okr´gowego rzecznika
odpowiedzialnoÊci zawodowej i przed okr´gowym sàdem aptekarskim
wyk∏ada w∏aÊciwa okr´gowa izba aptekarska, a koszty post´powania prowa-
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dzonego przez Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej i przed
Naczelnym Sàdem Aptekarskim – Naczelna Izba Aptekarska.

2. Egzekucja kosztów post´powania nale˝y do izby aptekarskiej, na której
rzecz koszty te zosta∏y zasàdzone.

3. Nale˝noÊci przypadajàce Êwiadkom lub bieg∏ym wyp∏aca w∏aÊciwa izba
aptekarska na zasadach obowiàzujàcych w post´powaniu sàdowym.

§ 58. § 58. § 58. § 58. § 58. Do kosztów post´powania nale˝à:
1) koszty dor´czenia wezwaƒ i innych pism;
2) nale˝noÊci rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej i cz∏onków sàdu

aptekarskiego zwiàzane z post´powaniem, a w szczególnoÊci zwrot utraco-
nych zarobków i koszty przejazdów;

3) nale˝noÊci Êwiadków i bieg∏ych.

Rozdzia∏ 12Rozdzia∏ 12Rozdzia∏ 12Rozdzia∏ 12Rozdzia∏ 12

Przepisy przejÊciowe i koƒcowePrzepisy przejÊciowe i koƒcowePrzepisy przejÊciowe i koƒcowePrzepisy przejÊciowe i koƒcowePrzepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 59. § 59. § 59. § 59. § 59. Sprawy wszcz´te, a niezakoƒczone prawomocnym orzeczeniem,
w zakresie spraw obj´tych rozporzàdzeniem, prowadzi si´ na dotychcza-
sowych zasadach.

§ 60. § 60. § 60. § 60. § 60. Obs∏ug´ kancelaryjnà okr´gowego sàdu aptekarskiego i okr´gowego
rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej zapewnia okr´gowa rada aptekarska,
a Naczelnego Sàdu Aptekarskiego i Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci
Zawodowej – Naczelna Rada Aptekarska.

§ 61. § 61. § 61. § 61. § 61. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia.2)
________

1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej – zdrowie, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporzàdzeniu by∏ dotychczas
uregulowany w rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 30 maja
1993 r. w sprawie szczegó∏owych przepisów dotyczàcych post´powania w sprawach
odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy (Dz. U. Nr 63, poz. 305 i Nr 97, poz. 448),
które utraci∏o moc z dniem 2 paêdziernika 2002 r. w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy –
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1181).

Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska © 2012



48 Podkarpacka Okr´gowa Izba Aptekarska © 2012



49

OdpowiedzialnoÊç  zawodowa  AptekarzyOdpowiedzialnoÊç  zawodowa  AptekarzyOdpowiedzialnoÊç  zawodowa  AptekarzyOdpowiedzialnoÊç  zawodowa  AptekarzyOdpowiedzialnoÊç  zawodowa  Aptekarzy

Podj´cie w dniu 22 stycznia 2012 r. przez VI Krajowy Zjazd Aptekarzy
uchwa∏y nr VI/25/2012 r. w sprawie przyj´cia Kodeksu Etyki Aptekarza
Rzeczypospolitej Polskiej, jest dobrà okazjà do przypomnienia cz∏onkom
samorzàdu aptekarskiego zasad odpowiedzialnoÊci zawodowej, które zawarte
sà w ró˝nych aktach prawnych.

Podstawowe przepisy sformu∏owane sà w ustawie z dnia 19 kwietniaustawie z dnia 19 kwietniaustawie z dnia 19 kwietniaustawie z dnia 19 kwietniaustawie z dnia 19 kwietnia
1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz.
856 z póên. zm.) Rozdzia∏ 5856 z póên. zm.) Rozdzia∏ 5856 z póên. zm.) Rozdzia∏ 5856 z póên. zm.) Rozdzia∏ 5856 z póên. zm.) Rozdzia∏ 5 tej ustawy zatytu∏owany: OdpowiedzialnoÊç
zawodowa, zawiera 17 artyku∏ów od art. 45 do art. 63 (tj. 19 artyku∏ów,
w tym jeden skreÊlony i jeden uchylony), które wprost stanowià o podstawo-
wych zasadach odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy. Sama przynale˝noÊç
do samorzàdu aptekarskiego jako samorzàdu zawodowego, nobilituje.
Automatycznie jednak generuje równie˝ odpowiedzialnoÊç zawodowà
ka˝dego cz∏onka samorzàdu przed sàdami aptekarskimi za post´powanie
sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami praw-
nymi dotyczàcymi wykonywania zawodu aptekarza.

Post´powanie przed sàdami aptekarskimi jest dwuinstancyjne. Najpierw
sprawa trafia do okr´gowego sàdu aptekarskiego, a póêniej, na skutek
odwo∏ania od orzeczenia sàdu I instancji, do Naczelnego Sàdu Aptekarskiego.
Niezadowolonemu z rozstrzygni´cia aptekarzowi, przys∏uguje nadto prawo
wniesienia odwo∏ania od orzeczenia Naczelnego Sàdu Aptekarskiego do sàdu
apelacyjnego – sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w∏aÊciwego  ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania obwinionego. Od orzeczenia sàdu apelacyjnego
kasacja nie przys∏uguje.

Naczelny Sàd Aptekarski orzeka, jako pierwsza instancja, w sprawach
odpowiedzialnoÊci zawodowej cz∏onków naczelnych organów oraz cz∏onków
okr´gowych sàdów aptekarskich oraz okr´gowych rzeczników odpowiedzial-
noÊci zawodowej i ich zast´pców.

Zanim jednak sprawa trafi do sàdu aptekarskiego, post´powanie wyjaÊnia-
jàce w danej sprawie prowadzi rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej, który
póêniej w post´powaniu przed sàdem jest oskar˝ycielem.

Ustawa przewiduje cztery rodzaje kar, to jest kary upomnienia, nagany,
zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres od trzech
miesi´cy do 3 lat i pozbawienie prawa wykonywania zawodu aptekarza.

Post´powanie w przedmiocie odpowiedzialnoÊci zawodowej o ten sam
czyn toczy si´ niezale˝nie od post´powania karnego.
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Kary upomnienia, nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu
pociàgajà za sobà utrat´ prawa wybieralnoÊci do organów izb aptekarskich
do czasu usuni´cia z rejestru wzmianki o ukaraniu. W razie prawomocnego
ukarania karà zawieszenia prawa wykonywania zawodu i pozbawienia prawa
wykonywania zawodu, stosunek pracy aptekarza wygasa z mocy prawa.
WygaÊni´cie pociàga za sobà skutki jakie przepisy prawa wià˝à
z rozwiàzaniem umowy o prac´ bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Nie mo˝na wszczàç post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci
zawodowej, je˝eli od chwili pope∏nienia czynu up∏yn´∏y trzy lata. KaralnoÊç
przewinienia ustaje, je˝eli od jego pope∏nienia up∏yn´∏o 5 lat. Je˝eli jednak
czyn zawiera znamiona przest´pstwa, przedawnienie odpowiedzialnoÊci
zawodowej nast´puje nie wczeÊniej ni˝ przedawnienie karne.

Obroƒcà obwinionego aptekarza w post´powaniu dotyczàcym odpowie-
dzialnoÊci zawodowej mo˝e byç  cz∏onek izby aptekarskiej lub adwokat.

S´dziowie sàdów aptekarskich sà niezawiÊli i podlegajà tylko ustawom
i zasadom etyki i deontologii zawodowej.

Rejestr ukaranych prowadzi Naczelna Rada Aptekarska, która informacji
o ukaraniu udziela organom izb aptekarskich oraz osobom i instytucjom
mogàcym wykazaç interes prawny w uzyskaniu tych informacji.

Usuni´cie z rejestru wzmianki o ukaraniu nast´puje z urz´du po up∏ywie:
jednego roku, dwóch lat lub pi´ciu lat liczàc od daty uprawomocnienia si´
orzeczenia, w zale˝noÊci od rodzaju orzeczonej kary. Wzmianki o pozbawieniu
prawa wykonywania zawodu nie usuwa si´.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie o izbach aptekarskich, do
post´powania o odpowiedzialnoÊci zawodowej przed okr´gowymi sàdami
aptekarskimi i Naczelnym Sàdem Aptekarskim stosuje si´ przepisy Kodeksusi´ przepisy Kodeksusi´ przepisy Kodeksusi´ przepisy Kodeksusi´ przepisy Kodeksu
Post´powania Karnego - kpk (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz.555, z póên. zm.)Post´powania Karnego - kpk (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz.555, z póên. zm.)Post´powania Karnego - kpk (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz.555, z póên. zm.)Post´powania Karnego - kpk (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz.555, z póên. zm.)Post´powania Karnego - kpk (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz.555, z póên. zm.)

Jednym z najcz´Êciej stosowanych przepisów z kpk  jest przepis art. 17
§ 1 kpk stanowiàcy, ˝e:
Nie wszczyna si´ postepowania, a wszcz´te umarza, gdy:
q czynu nie pope∏niono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniajàcych

podejrzenie jego pope∏nienia,
q czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego lub ustawa stanowi, ˝e

sprawca nie pope∏nia przest´pstwa,
q spo∏eczna szkodliwoÊç czynu jest znikoma,
q ustawa stanowi, ˝e sprawca nie podlega karze,
q oskar˝ony zmar∏,
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q nastàpi∏o przedawnienie karalnoÊci,
q post´powanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zosta∏o

prawomocnie zakoƒczone albo wczeÊniej wszcz´te toczy si´,
q sprawca nie podlega orzecznictwu sàdów polskich,
q brak skargi uprawnionego oskar˝yciela,
q brak wymaganego zezwolenia na Êciganie lub wniosku o Êciganie

pochodzàcego od uprawnionej osoby, chyba, ˝e ustawa stanowi inaczej,
q zachodzi inna okolicznoÊç wy∏àczajàca Êciganie.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 62 ust. 2 ustawy
o izbach aptekarskich Minister Zdrowia wyda∏ w dniu 31 marca 2003 r.Minister Zdrowia wyda∏ w dniu 31 marca 2003 r.Minister Zdrowia wyda∏ w dniu 31 marca 2003 r.Minister Zdrowia wyda∏ w dniu 31 marca 2003 r.Minister Zdrowia wyda∏ w dniu 31 marca 2003 r.
rozporzàdzenie w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊcirozporzàdzenie w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊcirozporzàdzenie w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊcirozporzàdzenie w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊcirozporzàdzenie w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci
zawodowej farmaceutów ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 65, poz. 612)zawodowej farmaceutów ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 65, poz. 612)zawodowej farmaceutów ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 65, poz. 612)zawodowej farmaceutów ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 65, poz. 612)zawodowej farmaceutów ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 65, poz. 612).  Przedmiotowe
rozporzàdzenie jest podzielone na  12 rozdzia∏ów.

Rozdzia∏ 1  Przepisy wst´pne zawiera definicje ustawowe podstawowych
poj´ç, stanowi, ̋ e rozprawy przed sàdem aptekarskim sà jawne, a wy∏àczenie
jawnoÊci mo˝e nastàpiç  w przypadkach okreÊlonych w kodeksie post´-
powania karnego, zaÊ rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej  lub cz∏onek
sàdu aptekarskiego nie mogà pe∏niç swoich funkcji w okresie gdy toczy si´
przeciwko nim post´powanie karne lub w sprawach odpowiedzialnoÊci
zawodowej.

Rozdzia∏ 2 W∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdu aptekarskiego zawiera przepisy, który
sàd  i w jakim sk∏adzie b´dzie w∏aÊciwy do rozpoznania danej sprawy, a spory
o w∏aÊciwoÊç sàdu okr´gowego rozstrzyga Naczelny Sàd Aptekarski.

Rozdzia∏ 3 Strony, obroƒcy i pe∏nomocnicy: przepisy dotyczàce statusu
stron, obroƒców i pe∏nomocników, a tak˝e uprawnienia stron post´powania
np. do przeglàdania akt, zg∏aszania wniosków dowodowych, zadawania pytaƒ
Êwiadkom.

Rozdzia∏ 4 Post´powanie wyjaÊniajàce: zasady i czynnoÊci podejmowanie
przez rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej po uzyskaniu wiarygodnej
informacji o pope∏nieniu przewinienia zawodowego, odmowa wszcz´cia
post´powania, umorzenie post´powania, przedstawienie zarzutów obwini-
onemu farmaceucie, zasady przed∏u˝enia post´powania wyjaÊniajàcego,
sporzàdzenie wniosku o ukaranie.

Rozdzia∏ 5 Post´powanie przed Sàdem aptekarskim I instancji: czynnoÊci
podejmowane przez przewodniczàcego po wp∏yni´ciu wniosku o ukaranie,
kierowanie spraw na posiedzenie niejawne, wyznaczanie rozpraw, wzywanie
Êwiadków i stron, wy∏àczenie s´dziego, rozprawa przed okr´gowym sàdem
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aptekarskim, orzeczenie sàdu, zasady wymierzania kar, uzasadnienie
orzeczenia, protoko∏y.

Rozdzia∏ 6 Ârodki odwo∏awcze: zasady i terminy wnoszenia Êrodków
odwo∏awczych od orzeczeƒ sàdu I instancji.

Rozdzia∏ 7 Post´powanie przed sàdem II instancji: zasady orzekania przed
Naczelnym Sàdem Aptekarskim jako sàdem II instancji.

Rozdzia∏ 8 Tymczasowe zawieszenie w czynnoÊciach zawodowych: zasady
tymczasowego zawieszania farmaceuty w czynnoÊciach zawodowych.

Rozdzia∏ 9 Wykonywanie prawomocnych orzeczeƒ: przechowywanie akt
sàdu, przekazywanie informacji o ukaraniu w∏aÊciwej okr´gowej radzie apte-
karskiej celem wykonania, wojewody oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekar-
skiej  do wiadomoÊci.

Rozdzia∏ 10 Wznowienie post´powania: zasady wznowienia post´po-
wania.

Rozdzia∏ 11 Koszty post´powania: zasady ustalania kosztów post´po-
wania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej.

Rozdzia∏ 12 Przepisy przejÊciowe i koƒcowe: wejÊcie w ˝ycie rozporzà-
dzenia w dniu 21 kwietnia 2003 r., zapewnienie prowadzenia obs∏ugi kancela-
ryjnej sàdu i rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej przez okr´gowà rad´
aptekarskà.

Zasady etyki i deontologii zawodowej, za naruszenie których odpowia-
dajà cz∏onkowie samorzàdu aptekarskiego, na nowo zosta∏y przyj´te w Ko-w Ko-w Ko-w Ko-w Ko-
deksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, który wszed∏ w ̋ ycie i obo-deksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, który wszed∏ w ̋ ycie i obo-deksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, który wszed∏ w ̋ ycie i obo-deksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, który wszed∏ w ̋ ycie i obo-deksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej, który wszed∏ w ̋ ycie i obo-
wiàzuje po  14 dniach od opublikowania uchwa∏y nr VI/25/2012 r. z dnia  22wiàzuje po  14 dniach od opublikowania uchwa∏y nr VI/25/2012 r. z dnia  22wiàzuje po  14 dniach od opublikowania uchwa∏y nr VI/25/2012 r. z dnia  22wiàzuje po  14 dniach od opublikowania uchwa∏y nr VI/25/2012 r. z dnia  22wiàzuje po  14 dniach od opublikowania uchwa∏y nr VI/25/2012 r. z dnia  22
stycznia 2012 r. Krajowego Zjazdu Aptekarzy o jego przyj´ciustycznia 2012 r. Krajowego Zjazdu Aptekarzy o jego przyj´ciustycznia 2012 r. Krajowego Zjazdu Aptekarzy o jego przyj´ciustycznia 2012 r. Krajowego Zjazdu Aptekarzy o jego przyj´ciustycznia 2012 r. Krajowego Zjazdu Aptekarzy o jego przyj´ciu w Biuletynie
Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptekarze odpowiadajà tak˝e za naruszenie przepisów prawnych
dotyczàcych wykonywania zawodu aptekarza. Najcz´Êciej spotykaneNajcz´Êciej spotykaneNajcz´Êciej spotykaneNajcz´Êciej spotykaneNajcz´Êciej spotykane
naruszenia przepisów prawnych przez aptekarzy dotyczà:naruszenia przepisów prawnych przez aptekarzy dotyczà:naruszenia przepisów prawnych przez aptekarzy dotyczà:naruszenia przepisów prawnych przez aptekarzy dotyczà:naruszenia przepisów prawnych przez aptekarzy dotyczà:

1/ ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001r.  prawo farmaceutyczne1/ ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001r.  prawo farmaceutyczne1/ ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001r.  prawo farmaceutyczne1/ ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001r.  prawo farmaceutyczne1/ ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001r.  prawo farmaceutyczne ( t.j.  z 2008 r.
Nr 45, poz. 271 z póên. zm.) w tym:
- art. 88 ust. 5: zadania kierownika apteki
- art. 89 e: obowiàzek uczestniczenia w szkoleniach ciàg∏ych
- art. 91 ust. 1 i 2: czynnoÊci fachowe technika farmaceutycznego w aptece
- art. 94  a: niedozwolona reklama  apteki lub punktów aptecznych
- art. 96:  wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ramach
uprawnieƒ zawodowych farmaceuty i technika farmaceutycznego,
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2/ rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawie podstawo-rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawie podstawo-rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawie podstawo-rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawie podstawo-rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawie podstawo-
wych warunków prowadzenia aptekiwych warunków prowadzenia aptekiwych warunków prowadzenia aptekiwych warunków prowadzenia aptekiwych warunków prowadzenia apteki  ( Dz. U. z 2002r. Nr 187, poz. 1565 )
- § 3: stan pomieszczeƒ apteki i przechowywanie Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych i prekursorów z grupy I-R
- § 4: sposób przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
- § 5: przechowywanie surowców farmaceutycznych
- § 6 - 7:  sposób sporzàdzania i etykietowania  leków recepturowych
- § 9: ewidencja leków recepturowych
- § 11: powierzenie zast´pstwa kierownika apteki na okres d∏u˝szy ni˝ 30 dni
- § 12 : kontrola  przyjmowanych do apteki produktów leczniczych i wyrobów
medycznych,

3/ rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawierozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawierozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawierozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawierozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002r. w sprawie
wydawania  z  apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznychwydawania  z  apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznychwydawania  z  apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznychwydawania  z  apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznychwydawania  z  apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U.
z 2002r. Nr 183, poz. 1531 ):
- § 2:  obowiàzki osoby wydajàcej produkt leczniczy lub wyrób medyczny
- § 3 - 5: obowiàzki osoby sporzàdzajàcej i wydajàcej lek recepturowy
pomieszczenia apteki,

4/ rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002r. w sprawierozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002r. w sprawierozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002r. w sprawierozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002r. w sprawierozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002r. w sprawie
szczegó∏owych wymogów jakim powinien odpowiadaç lokal aptekiszczegó∏owych wymogów jakim powinien odpowiadaç lokal aptekiszczegó∏owych wymogów jakim powinien odpowiadaç lokal aptekiszczegó∏owych wymogów jakim powinien odpowiadaç lokal aptekiszczegó∏owych wymogów jakim powinien odpowiadaç lokal apteki  (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1395 )
- § 6:  wyposa˝enie pomieszczeƒ apteki,
- § 8: podstawowe wyposa˝enie apteki ogólnodost´pnej,
- § 9: podstawowe wyposa˝enie apteki szpitalnej,
- § 10:  dost´p do  obowiàzujàcych wykazów, Farmakopei Polskiej i niezb´dnej
literatury fachowej,

5/ ustawa  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia∏aniu narkomaniiustawa  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia∏aniu narkomaniiustawa  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia∏aniu narkomaniiustawa  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia∏aniu narkomaniiustawa  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii ( Dz. U.
z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z póên. zm.)
- art. 41: obrót detaliczny Êrodkami odurzajàcymi, substancjami psychotro-
powymi i prekursorami.

Przedstawione powy˝ej zasady odpowiedzialnoÊci zawodowej aptekarzy
nie wyczerpujà oczywiÊcie ca∏oÊci zagadnienia, które jest obszerne i nie mieÊci
si´ w ramach niniejszego opracowania. Mo˝e jednak w ma∏ym stopniu przy-
bli˝à post´powanie prowadzone przed rzecznikiem odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej oraz sàdami aptekarskimi, a dla wszystkich aptekarzy stanowiç b´dà
zach´t´ do bli˝szego zapoznania si´ z zasygnalizowanymi zagadnieniami.

                                                                                      Adwokat
                                                                              Bogus∏awa Szybisz
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