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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie post´powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej farmaceutów

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

Rozdzia∏ 1

Przepisy wst´pne

§ 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” — rozu-
mie si´ przez to Naczelnego Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej lub okr´gowego rzecznika
odpowiedzialnoÊci zawodowej lub ich zast´pców;

3) „sàdzie aptekarskim” — rozumie si´ przez to Naczel-
ny Sàd Aptekarski lub okr´gowy sàd aptekarski;

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

5) „sàdzie II instancji” — rozumie si´ przez to Naczel-
ny 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 które-
go prowadzone jest post´powanie wyjaÊniajàce;

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

8) „pokrzywdzonym” — rozumie si´ przez to osob´ fi-
zycznà, prawnà lub innà jednostk´ organizacyjnà
nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, której dobro
zosta∏o bezpoÊrednio naruszone lub zagro˝one
dzia∏aniem lub zaniechaniem farmaceuty i która
wnios∏a skarg´ do rzecznika odpowiedzialnoÊci za-
wodowej.

§ 2. 1. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej i sàd
aptekarski obowiàzani sà badaç i uwzgl´dniaç okolicz-
noÊci przemawiajàce zarówno na korzyÊç, jak i na nie-
korzyÊç farmaceuty, którego dotyczy post´powanie.

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

3. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej i sàd ap-
tekarski czuwajà, aby w toku post´powania jego
uczestnicy nie ponieÊli szkody z powodu nieznajomo-
Êci przepisów prawa, i w tym celu udzielajà im niezb´d-
nych informacji i wyjaÊnieƒ.

§ 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. 1. Rozprawa przed sàdem aptekarskim jest jaw-
na.

———————
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 szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).



2. Wy∏àczenie jawnoÊci mo˝e nastàpiç w przypad-
kach przewidzianych w przepisach Kodeksu post´po-
wania 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. 1. Je˝eli istniejà uzasadnione przeszkody unie-
mo˝liwiajàce prowadzenie post´powania w sprawach
odpowiedzialnoÊci zawodowej, w∏aÊciwy sàd aptekar-
ski mo˝e je zawiesiç na czas trwania przeszkody.

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

Rozdzia∏ 2

W∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdu aptekarskiego

§ 6. 1. W∏aÊciwy do rozpoznania spraw w I instan-
cji jest sàd aptekarski okr´gowej izby aptekarskiej, któ-
rej 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. 

2. W przypadku gdy odpowiedzialnoÊç zawodowa
za to samo przewinienie dotyczy cz∏onków ró˝nych izb
aptekarskich, sàdem aptekarskim w∏aÊciwym do roz-
strzygni´cia sprawy jest sàd, na którego terenie pope∏-
niono przewinienie.

3. Je˝eli w sprawie wyst´puje dwóch lub wi´cej far-
maceutów, 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. 1. Cz∏onkowie sàdu aptekarskiego w g∏osowa-
niu tajnym wybierajà ze swojego grona przewodniczà-
cego i wiceprzewodniczàcego sàdu aptekarskiego.

2. Przewodniczàcy sàdu aptekarskiego kieruje jego
pracà, a w szczególnoÊci:

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

2) ustala sk∏ad orzekajàcy i wyznacza jego przewodni-
czàcego;

3) zapewnia sprawny przebieg prowadzenia post´po-
wania.

§ 8. Spory o w∏aÊciwoÊç pomi´dzy okr´gowymi sà-
dami aptekarskimi rozstrzyga Naczelny Sàd Aptekar-
ski.

§ 9. Je˝eli przewinienie zawodowe obj´te ∏àcznym
rozpoznaniem pope∏ni∏o dwóch lub wi´cej obwinio-

nych, którzy podlegajà odpowiedzialnoÊci przed okr´-
gowym sàdem aptekarskim i Naczelnym Sàdem Apte-
karskim, w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy jest Naczel-
ny Sàd Aptekarski.

§ 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 spra-
wach odwo∏aƒ od orzeczeƒ wydanych przez ten
sàd w I instancji oraz od orzeczeƒ okr´gowych sà-
dów aptekarskich.

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

Rozdzia∏ 3

Strony, obroƒcy i pe∏nomocnicy

§ 13. Stronami w post´powaniu dotyczàcym odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej sà: rzecznik odpowiedzialno-
Êci zawodowej, obwiniony oraz pokrzywdzony.

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

2. Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej 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 od-
powiedzialnoÊci zawodowej, który pierwszy wszczà∏
post´powanie wyjaÊniajàce.

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

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

2. O wy∏àczeniu Naczelnego Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej Naczelny Sàd Aptekarski roz-
strzyga zarzàdzeniem.

3. Naczelny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej mo˝e ze wzgl´du na dobro sprawy zarzàdziç prze-
kazanie prowadzenia post´powania okr´gowemu
rzecznikowi odpowiedzialnoÊci zawodowej innej okr´-
gowej izby aptekarskiej.

§ 16. 1. Farmaceucie, którego dotyczy post´powa-
nie, oraz obwinionemu farmaceucie przys∏uguje pra-
wo 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.

3. Farmaceuta, którego dotyczy post´powanie,
ma prawo w toku post´powania wyjaÊniajàcego zg∏a-
szaç wnioski dotyczàce przes∏uchania Êwiadków, po-
wo∏ania bieg∏ych oraz przeprowadzenia innych dowo-
dów.

§ 17. 1. Obroƒcà, o którym mowa w art. 58 ustawy,
nie mo˝e byç cz∏onek sàdu aptekarskiego i rzecznik od-
powiedzialnoÊci 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 poczytalno-
Êci farmaceuty, którego post´powanie dotyczy;

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

3) istniejà inne uzasadnione przes∏anki do wyznacze-
nia obroƒcy z urz´du.

3. Przepisy ust. 2  majà zastosowanie równie˝ w to-
ku post´powania wyjaÊniajàcego.

§ 18. 1. W toku post´powania pokrzywdzony jest
uprawniony do:

1) przeglàdania akt sprawy i sporzàdzenia z nich odpi-
sów;

2) zg∏aszania wniosków dowodowych, brania udzia∏u
w rozprawie i innych czynnoÊciach przeprowadza-
nych przez sàd aptekarski;

3) zadawania pytaƒ obwinionemu, Êwiadkom i bie-
g∏ym oraz zajmowania stanowiska w sprawach
podlegajàcych rozstrzygni´ciu przez sàd aptekar-
ski.

2. Pokrzywdzony mo˝e ustanowiç pe∏nomocnika.
W przypadku pokrzywdzonego, który nie jest w stanie

osobiÊcie dochodziç swoich praw, pe∏nomocnika wy-
znacza sàd aptekarski. 

Rozdzia∏ 4

Post´powanie wyjaÊniajàce

§ 19. 1. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej
wydaje postanowienie o wszcz´ciu post´powania wy-
jaÊniajàcego, je˝eli uzyska∏ wiarygodnà informacj´
uzasadniajàcà podejrzenie, i˝ mia∏o miejsce post´po-
wanie, o którym mowa w art. 45 ustawy. 

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

§ 20. 1. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej
przed wszcz´ciem post´powania wyjaÊniajàcego bada
z urz´du, czy nie zachodzà okolicznoÊci, o których mo-
wa w art. 54 ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, rzecznik odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej wydaje postanowienie o odmowie wszcz´cia
post´powania, które dor´cza wraz z uzasadnieniem
i pouczeniem o trybie z∏o˝enia za˝alenia pokrzywdzo-
nemu i jego pe∏nomocnikowi oraz farmaceucie, na któ-
rego z∏o˝ono skarg´, i jego obroƒcy, a w przypadku po-
stanowienia okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci
zawodowej — równie˝ Naczelnemu Rzecznikowi Od-
powiedzialnoÊci Zawodowej.

3. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, wy-
stàpià w toku post´powania wyjaÊniajàcego lub je˝eli
rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej stwierdzi, ˝e
zebrany materia∏ nie daje podstaw do wniesienia wnio-
sku 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 je-
go obroƒcy, a w przypadku postanowienia okr´gowe-
go rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej — równie˝
Naczelnemu Rzecznikowi OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej.

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

5. Za˝alenie wnosi si´ w terminie 14 dni od daty do-
r´czenia postanowienia, o którym mowa w ust. 4, za
poÊrednictwem rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej, który wyda∏ to postanowienie.

6. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej, na któ-
rego postanowienie z∏o˝ono za˝alenie, mo˝e je
uwzgl´dniç albo przekazaç niezw∏ocznie organowi
w∏aÊciwemu do rozpatrzenia za˝alenia.
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7. Organ w∏aÊciwy, o którym mowa w ust. 6, rozpa-
truje za˝alenie w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od
daty dor´czenia za˝alenia.

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

§ 21. 1. Postanowienie o odmowie wszcz´cia post´-
powania wyjaÊniajàcego lub o umorzeniu wszcz´tego
post´powania, prowadzonego przez zast´pc´ okr´go-
wego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej, wyma-
ga zatwierdzenia przez okr´gowego rzecznika odpo-
wiedzialnoÊci zawodowej.

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

§ 22. 1. Je˝eli dane istniejàce w chwili wszcz´cia po-
st´powania lub zebrane w jego toku zawierajà dostatecz-
ne podstawy do przedstawienia zarzutów farmaceucie,
którego dotyczy post´powanie, rzecznik odpowiedzial-
noÊci zawodowej sporzàdza postanowienie o przedsta-
wieniu zarzutów, og∏asza je niezw∏ocznie farmaceucie
i przes∏uchuje go na okolicznoÊç tych zarzutów.

2. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawie-
ra: wskazanie farmaceuty, którego dotyczy post´powa-
nie, dok∏adne okreÊlenie zarzucanego mu przewinienia
zawodowego sprzecznego z zasadami etyki i deontolo-
gii zawodowej oraz przepisami prawa dotyczàcymi wy-
konywania zawodu farmaceuty i uzasadnienie. Na
wniosek farmaceuty, którego dotyczy post´powanie, je-
go obroƒca mo˝e byç obecny przy sk∏adaniu wyjaÊnieƒ.

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

2. Rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej w toku
post´powania wyjaÊniajàcego 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. Je˝eli nie zachodzi potrzeba uzupe∏nienia po-
st´powania wyjaÊniajàcego, rzecznik odpowiedzialno-
Êci 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 wnio-
sków dowodowych, w terminie 14 dni od daty dor´cze-

nia postanowienia o zamkni´ciu post´powania wyja-
Êniajàcego.

§ 25. 1. Post´powanie wyjaÊniajàce prowadzone
przez rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej powin-
no byç zakoƒczone w ciàgu trzech miesi´cy od daty za-
wiadomienia o pope∏nieniu przewinienia zawodowego.

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku Naczel-
ny Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej mo˝e
przed∏u˝yç okres post´powania wyjaÊniajàcego na dal-
szy czas oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

3. W przypadku niezakoƒczenia post´powania wy-
jaÊniajàcego w terminie 6 miesi´cy, akta sprawy prze-
kazuje si´ Naczelnemu Sàdowi Aptekarskiemu, który
mo˝e przed∏u˝yç post´powanie wyjaÊniajàce na dalszy
czas oznaczony.

§ 26. 1. Je˝eli wynik post´powania wyjaÊniajàcego
potwierdza zasadnoÊç zarzutów stawianych farmaceu-
cie, którego dotyczy post´powanie, rzecznik odpowie-
dzialnoÊci zawodowej sporzàdza wniosek o ukaranie
i niezw∏ocznie kieruje go z aktami sprawy do sàdu ap-
tekarskiego.

2. Wniosek o ukaranie zawiera:

1) imi´ i nazwisko, nazwisko panieƒskie, imiona rodzi-
ców, dat´ i miejsce urodzenia, adres zamieszkania
obwinionego, jego miejsce pracy i zajmowane sta-
nowisko oraz informacj´ o ukaraniu sporzàdzonà
na podstawie prowadzonego przez Naczelnà Rad´
Aptekarskà rejestru ukaranych;

2) dok∏adne okreÊlenie zarzucanego przewinienia za-
wodowego, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposo-
bu i okolicznoÊci jego pope∏nienia oraz skutków
z niego wynikajàcych;

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

4) uzasadnienie wniosku.

3. O skierowaniu wniosku do w∏aÊciwego sàdu ap-
tekarskiego rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej za-
wiadamia pokrzywdzonego, obwinionego i w∏aÊciwà
okr´gowà rad´ aptekarskà.

Rozdzia∏ 5

Post´powanie przed sàdem aptekarskim I instancji

§ 27. 1. Po otrzymaniu wniosku o ukaranie prze-
wodniczàcy sàdu aptekarskiego kieruje spraw´ do roz-
poznania na rozprawie i wydaje stosowne zarzàdzenia
przygotowujàce rozpraw´, chyba ˝e uzna, ˝e zachodzà
podstawy do umorzenia post´powania lub jego zawie-
szenia albo ˝e nale˝y uzupe∏niç post´powanie wyja-
Êniajàce; w takim przypadku kieruje spraw´ na posie-
dzenie niejawne.

2. Na posiedzeniu niejawnym sàd aptekarski wyda-
je  postanowienie o:
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1) umorzeniu post´powania,

2) zawieszeniu post´powania,

3) przekazaniu sprawy rzecznikowi odpowiedzialnoÊci
zawodowej w celu uzupe∏nienia post´powania wy-
jaÊniajàcego w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesià-
ce,

4) skierowaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie

— które dor´cza si´ stronom, ich obroƒcom i pe∏no-
mocnikom.

3. Na postanowienia, o których mowa w ust. 2
pkt 1—3, stronom przys∏uguje za˝alenie.

§ 28. Je˝eli wniosek o ukaranie odpowiada warun-
kom formalnym, a spraw´ skierowano do rozpoznania
na rozprawie, przewodniczàcy sàdu aptekarskiego za-
rzàdza dor´czenie jego odpisu obwinionemu oraz
obroƒcy, o ile zosta∏ on ustanowiony.

§ 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 niezachowania te-
go 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 Êwiad-
ków 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 obwi-
nionego lub jego obroƒcy, lub pokrzywdzonego na roz-
prawie nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy,
chyba ˝e sàd uzna ich obecnoÊç za koniecznà.

§ 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 ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o termi-
nie 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 któ-
rym 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. 1. Przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego sàdu
aptekarskiego kieruje rozprawà i czuwa nad jej prawi-
d∏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 dowo-
dy, je˝eli uzna, ˝e sà potrzebne do uzupe∏nienia mate-
ria∏u.

§ 32. 1. Sàd aptekarski mo˝e wzywaç i przes∏uchi-
waç Êwiadków i bieg∏ych. Âwiadkowie zamieszkali po-
za obszarem dzia∏ania danej izby mogà byç przes∏uchi-
wani w trybie pomocy prawnej przez w∏aÊciwy miej-
scowo 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
czynnoÊci.

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

§ 33. 1. Rozpraw´ rozpoczyna odczytanie wniosku
o ukaranie przez rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej, po czym przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego sà-
du aptekarskiego zwraca si´ do obwinionego o z∏o˝e-
nie wyjaÊnieƒ, pouczajàc go o prawie odmowy z∏o˝e-
nia wyjaÊnieƒ i odmowy udzielenia odpowiedzi na py-
tania. Nast´pnie sk∏ad orzekajàcy przes∏uchuje Êwiad-
ków 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 zarzà-
dziç przerw´ w rozprawie na okres nie d∏u˝szy ni˝
21 dni.

4. Sàd odracza rozpraw´ w razie:

1) niestawiennictwa rzecznika odpowiedzialnoÊci za-
wodowej;

2) usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinione-
go;

3) niestawiennictwa obwinionego, którego obecnoÊç
na rozprawie uzna∏ za koniecznà;

4) niestawiennictwa obwinionego, któremu wezwa-
nie nie zosta∏o dor´czone.

5. Sàd aptekarski mo˝e odroczyç rozpraw´ w razie
niestawiennictwa Êwiadka lub bieg∏ego albo z innej
wa˝nej przyczyny.

§ 34. 1. Je˝eli na podstawie okolicznoÊci, które zo-
sta∏y ujawnione dopiero w toku rozprawy, rzecznik
odpowiedzialnoÊci zawodowej zarzuci∏ obwinionemu
inne przewinienie zawodowe oprócz obj´tego wnio-
skiem o ukaranie, sàd aptekarski odracza rozpraw´,
chyba ̋ e za zgodà stron rozpozna spraw´ na tej samej
rozprawie w zakresie rozszerzonym o nowe zarzu-
ty.

Dziennik Ustaw Nr 65 — 4241 — Poz. 612



2. W razie odroczenia rozprawy z przyczyny okre-
Êlonej w ust. 1 rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej
wnosi nowy lub dodatkowy wniosek o ukaranie.

§ 35. Po zakoƒczeniu post´powania dowodowego
rozpraw´ koƒczà przemówienia stron, obroƒców i pe∏-
nomocników, przy czym ostatni g∏os przys∏uguje obwi-
nionemu farmaceucie.

§ 36. 1. Po wys∏uchaniu stron przewodniczàcy sk∏a-
du 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. 1. Sàd aptekarski orzeka na podstawie mate-
ria∏u dowodowego ujawnionego w toku rozprawy.

2. Sàd aptekarski wymierza kar´, bioràc pod uwa-
g´ stopieƒ winy, naruszenie zasad etyki i deontologii
zawodowej, naruszenie przepisów o wykonywaniu za-
wodu farmaceuty, skutki czynu oraz zachowanie si´
obwinionego przed pope∏nieniem przewinienia zawo-
dowego i po jego pope∏nieniu.

§ 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 wykonywania zawodu kara ∏àczna nie mo˝e
przekroczyç 3 lat;

4) przy orzeczonych za kilka przewinieƒ karach rodza-
jowo ró˝nych i kary pozbawienia prawa wykony-
wania zawodu wymierza si´ kar´ ∏àcznà pozbawie-
nia prawa wykonywania zawodu.

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

§ 39. 1. Po zamkni´ciu rozprawy i odbyciu narady
przewodniczàcy og∏asza stronom orzeczenie podpisa-
ne przez cz∏onków sk∏adu orzekajàcego sàdu aptekar-
skiego, przytaczajàc ustnie najwa˝niejsze jego moty-
wy.

2. W sprawach szczególnie skomplikowanych sàd
aptekarski mo˝e odroczyç og∏oszenie orzeczenia na
czas nieprzekraczajàcy 7 dni.

§ 40. 1. Orzeczenie powinno zawieraç:

1) oznaczenie sàdu aptekarskiego, który je wyda∏, oraz
nazwiska cz∏onków sàdu, rzecznika odpowiedzial-
noÊci zawodowej i protokolanta;

2) dat´ oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania
orzeczenia;

3) imi´ i nazwisko oraz inne dane okreÊlajàce to˝sa-
moÊç obwinionego;

4) opis zarzuconego przewinienia zawodowego;

5) rozstrzygni´cie sàdu aptekarskiego;

6) uzasadnienie.

2. Orzeczenie skazujàce powinno ponadto zawie-
raç:

1) dok∏adne okreÊlenie przewinienia zawodowego
przypisanego obwinionemu 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. 1. Sàd aptekarski z urz´du uzasadnia na pi-
Êmie 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 wy-
dania rozstrzygni´cia.

3. Odpisy orzeczeƒ i postanowieƒ wraz z uzasadnie-
niem i pouczeniem o Êrodkach odwo∏awczych i termi-
nie ich wniesienia dor´cza si´ stronom, a je˝eli ustano-
wiono obroƒc´ lub pe∏nomocnika, odpisy te dor´cza
si´ równie˝ obroƒcy lub pe∏nomocnikowi.

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

Rozdzia∏ 6

Ârodki odwo∏awcze

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

2. Odwo∏anie wraz z odpisami dla stron, ich pe∏no-
mocników i obroƒców wnosi si´ do sàdu aptekarskie-
go, 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 od-
wo∏ania albo odmawia przyj´cia odwo∏ania, je˝eli zo-
sta∏o wniesione po terminie lub przez osob´ nie-
uprawnionà albo jest niedopuszczalne z mocy usta-
wy.

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

Post´powanie przed sàdem II instancji

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

§ 45. 1. Je˝eli odwo∏anie odpowiada warunkom
formalnym, Przewodniczàcy Naczelnego Sàdu Apte-
karskiego zarzàdza dor´czenie stronom odpisów od-
wo∏ania wraz z uzasadnieniem i wydaje stosowne za-
rzàdzenie przygotowujàce rozpraw´.

2. Je˝eli odwo∏anie zosta∏o wniesione po terminie
lub przez osob´ nieuprawnionà, Przewodniczàcy Na-
czelnego Sàdu Aptekarskiego kieruje spraw´ na posie-
dzenie niejawne.

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

§ 47. 1. Naczelny Sàd Aptekarski, dzia∏ajàc w II in-
stancji, 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 od-
wo∏ania.

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

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

§ 49. 1. Po rozpoznaniu Êrodka odwo∏awczego Na-
czelny 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 zmienia zaskar˝one orzeczenie, orzeka-
jàc odmiennie co do istoty, albo uchyla je w ca∏oÊci lub
cz´Êci i umarza post´powanie w odpowiednim zakre-
sie. Naczelny Sàd Aptekarski w innych przypadkach
uchyla orzeczenie i przekazuje spraw´ do ponownego
rozpoznania sàdowi aptekarskiemu I instancji.

Rozdzia∏ 8

Tymczasowe zawieszenie w czynnoÊciach 
zawodowych

§ 50. 1. Postanowienie sàdu aptekarskiego o tym-
czasowym zawieszeniu farmaceuty w czynnoÊciach za-
wodowych zapada na rozprawie. Na postanowienie to
przys∏uguje rzecznikowi odpowiedzialnoÊci zawodo-

wej i obwinionemu za˝alenie do Naczelnego Sàdu Ap-
tekarskiego.

2. Okr´gowy sàd aptekarski przesy∏a Naczelnemu
Sàdowi Aptekarskiemu odpis postanowienia o tymcza-
sowym zawieszeniu farmaceuty w czynnoÊciach zawo-
dowych.

3. Postanowienie o tymczasowym zawieszeniu far-
maceuty w czynnoÊciach zawodowych dor´cza si´ ob-
winionemu, z pouczeniem o przys∏ugujàcym Êrodku
odwo∏awczym, w∏aÊciwej okr´gowej radzie aptekar-
skiej i zak∏adowi pracy zatrudniajàcemu farmaceut´.

§ 51. Okres tymczasowego zawieszenia w czynno-
Êciach zawodowych zalicza si´ na poczet kary zawie-
szenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Rozdzia∏ 9

Wykonywanie prawomocnych orzeczeƒ

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

2. Sàd I instancji przesy∏a najpóêniej w ciàgu 14 dni
od daty uprawomocnienia si´ orzeczenia jego odpis
w∏aÊciwej okr´gowej radzie aptekarskiej do wykona-
nia, wojewodzie oraz Prezesowi Naczelnej Rady Apte-
karskiej do wiadomoÊci.

3. Odpis prawomocnego orzeczenia do∏àcza si´ do
akt osobowych ukaranego farmaceuty.

§ 53. Termin rozpocz´cia i zakoƒczenia kary zawie-
szenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty ustala
w drodze uchwa∏y okr´gowa rada aptekarska w ciàgu
14 dni po otrzymaniu odpisu prawomocnego orzecze-
nia. Uchwa∏´ przesy∏a si´ ukaranemu farmaceucie, wo-
jewodzie i kierownikowi zak∏adu pracy ostatnio zatrud-
niajàcego ukaranego farmaceut´.

Rozdzia∏ 10

Wznowienie post´powania

§ 54. 1. O wznowieniu post´powania orzeka posta-
nowieniem sàd aptekarski, który wyda∏ orzeczenie koƒ-
czàce post´powanie.

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

3. Na postanowienie okr´gowego sàdu aptekar-
skiego przys∏uguje za˝alenie do Naczelnego Sàdu Ap-
tekarskiego.

Rozdzia∏ 11

Koszty post´powania

§ 55. 1. Ka˝de orzeczenie sàdu aptekarskiego po-
winno zawieraç postanowienie o kosztach post´powa-
nia.

Dziennik Ustaw Nr 65 — 4243 — Poz. 612



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

3. Na zarzàdzenie, o którym mowa w ust. 2, przys∏u-
guje ukaranemu farmaceucie za˝alenie do sàdu apte-
karskiego.

§ 56. 1. W razie wydania orzeczenia o ukaraniu sàd
aptekarski obcià˝a ukaranego farmaceut´ kosztami po-
st´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 apte-
karski dzieli mi´dzy nich wed∏ug zasad s∏usznoÊci.

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

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

§ 57. 1. Koszty post´powania prowadzonego przez
okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci zawodowej
i przed okr´gowym sàdem aptekarskim wyk∏ada w∏a-
Êciwa okr´gowa izba aptekarska, a koszty post´powa-
nia prowadzonego przez Naczelnego Rzecznika Odpo-
wiedzialnoÊci 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 zasàdzo-
ne.

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

§ 58. Do kosztów post´powania nale˝à:

1) koszty dor´czenia wezwaƒ i innych pism;

2) nale˝noÊci rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej i cz∏onków sàdu aptekarskiego zwiàzane z po-
st´powaniem, a w szczególnoÊci zwrot utraconych
zarobków i koszty przejazdów;

3) nale˝noÊci Êwiadków i bieg∏ych.

Rozdzia∏ 12

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 59. Sprawy wszcz´te, a niezakoƒczone prawo-
mocnym orzeczeniem, w zakresie spraw obj´tych roz-
porzàdzeniem, prowadzi si´ na  dotychczasowych za-
sadach.

§ 60. Obs∏ug´ kancelaryjnà okr´gowego sàdu apte-
karskiego i okr´gowego rzecznika odpowiedzialnoÊci
zawodowej zapewnia okr´gowa rada aptekarska, a Na-
czelnego Sàdu Aptekarskiego i Naczelnego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej — Naczelna Rada Ap-
tekarska.

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

Minister Zdrowia: M. Balicki

———————
2) Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporzàdze-

niu by∏ dotychczas uregulowany w rozporzàdzeniu Mini-
stra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 30 maja 1993 r.
w sprawie szczegó∏owych przepisów dotyczàcych post´-
powania w sprawach odpowiedzialnoÊci zawodowej apte-
karzy (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 farmaceutycz-
ne (Dz. U. Nr 141, poz. 1181).
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