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SPRAWOZDANIE DEPARTAMENTU  
ETYKI  I  DEONTOLOGII  ZAWODU  NRA

Działania Departamentu sprowadzało się do prac bieżących 
i prac zadaniowych, określonych planem na 2006 r.

Działalność bieżąca to robocze kontakty z:
- Naczelnym Rzecznikiem odpowiedzialności Zawodowej,
- Przewodniczącym Naczelnego Sądu Aptekarskiego,
- Koordynatorem Departamentu Odwoławczego.

W praktyce oznaczało uczestniczenie członków Departa-
mentu w posiedzeniach NRA, których było 5, w czasie któ-
rych aktywnie opiniowano postawy etyczne osób będących 
tematem wystąpień w/w organów.

Merytorycznie dokonano w ramach swoich kompetencji 
prac nad projektem Kodeksu Etyki oraz opracowano pro-
jekt „Zasad dobrej praktyki aptecznej” (dodatkowe 3 po-
siedzenia).

W temacie wniosków z IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy 
postanowiono przenieść do zadań na 2007 rok:
- przeprowadzenie rozeznań w zakresie zgodności działal-
ności podmiotów rynku hurtowego leków z Kodeksem Ety-
ki Aptekarza RP (programy lojalnościowe).

W celu realizacji powyższych zadań Departament widzi ko-
nieczność swoich posiedzeń w przeddzień każdorazowych 
posiedzeń Naczelnej Rady Aptekarskiej w 2007 r.

                                                                   Koordynator
Departamentu Etyki i Deontologii Zawodu NRA

mgr farm. Marian Mikulski

SPRAWOZDANIE  DEPARTAMENTU  
SPRAW  ZAGRANICZNYCH  NRA

W 2006 r. Departament Spraw Zagranicznych NRA działał 
w składzie 2-osobowym: Koordynator Departamentu dr Je-
rzy Łazowski i członek  dr Tadeusz Bąbelek. Inny formalny 
członek Departamentu – mgr Paweł Łukasiński w rozmo-
wie telefonicznej z dr Łazowskim zrezygnował z udziału 
w pracach Departamentu.

Działalność Departamentu skupiała się na 2 zadaniach: 
przygotowaniach do międzynarodowego sympozjum 
nt. roli samorządów aptekarskich w zmieniających się 
systemach opieki zdrowotnej oraz sprawowaniu funk-
cji organu kompetentnego w zakresie wydawania odpo-
wiednich zaświadczeń polskim farmaceutom chcącym 

podjąć pracę w innych państwach członkowskich UE 
oraz uznawania kwalifikacji zawodowych farmaceutom 
z UE podejmującym prace w Polsce. Ponadto członkowie 
Departamentu aktywnie uczestniczyli w Zgromadzeniach 
Ogólnych i spotkaniach grup roboczych PGEU. Udział 
w tych sympozjach był częstszy niż w latach poprzed-
nich, gdyż wiązał się z przygotowaniami do wspomnia-
nego powyżej sympozjum. Sympozjum to odbyło się 
w dniu 22 września i było elementem obchodów 15-lecia 
reaktywowania samorządu aptekarskiego w Polsce. Wzięło 
w nim udział 19 przedstawicieli organizacji aptekarskich 
z 12 państw członkowskich UE oraz 3 przedstawicie-
li Biura PGEU w Brukseli z sekretarzem generalnym – 
J. Chave.

Uczestnicy sympozjum uchwalili deklarację o roli aptekar-
skich samorządów zawodowych, którą w Warszawie pod-
pisali przedstawiciele 11 państw (w Szwecji nie ma organi-
zacji samorządowej, a przedstawiciel Royal Pharmaceutical 
Society of Great Britain nie mógł jej podpisać z powodów 
politycznych). Zarówno program sympozjum, jak i treść de-
klaracji zostały bardzo pozytywnie ocenione przez kierow-
nictwo PGEU oraz przez wszystkich uczestników sympo-
zjum. O tym, za jak ważny dokument uznano przyjętą dekla-
rację, świadczy fakt, iż w trakcie Zgromadzenia Ogólnego 
w dniu 21 listopada br. w Brukseli, podpisy pod nią złożyło 
dodatkowo 10 szefów delegacji organizacji członkowskich 
PGEU, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć 
w sympozjum. Należy podkreślić, że sprawna organizacja 
sympozjum, jego tematyka i zaproponowana przez NRA 
deklaracja (opracowana przez dr J. Łazowskiego) znacznie 
podniosły prestiż NRA na terenie PGEU i dorobku tego nie 
można zmarnować.

Sprawy wydawania zaświadczeń farmaceutom polskim 
zamierzającym podjąć pracę w państwach członkowskich 
UE (przede wszystkim w Wlk. Brytanii i Irlandii) są co-
dzienną pracą Departamentu. W bieżącym roku nastąpił 
około 30% wzrost w liczbie rozpatrywanych wniosków. 
Do dnia 30.XI.br. rozpatrzono ogółem 247 wniosków, co 
oznacza wydanie około 500 różnych zaświadczeń, nie li-
cząc wielu telefonów często wymagających długiego 
i cierpliwego wyjaśniania indywidualnych spraw, a także 
informowania o konieczności uzupełnienia dostarczonej 
dokumentacji. Warto nadmienić, że ta działalność Departa-
mentu przyniosła NRA w bieżącym roku dochód w wysoko-
ści około 24.000 Euro.

Koordynator Departamentu – dr J. Łazowski jest od sierpnia 
br. członkiem krajowej grupy IMI (Internal Market Infor-
mation), której zadaniem jest przygotowanie systemu infor-
macyjnego, związanego z wejściem w życie w październiku 
2007 r. nowej Dyrektywy 2005/36/EG o wzajemnym uzna-
waniu kwalifikacji. 

                                                                   Koordynator
Departamentu Spraw Zagranicznych NRA

dr n. farm. Jerzy Łazowski
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SPRAWOZDANIE  DEPARTAMENTU  
APTEK  SZPITALNYCH NRA

• Spotkanie z Ministrem Piechą i złożenie dokumentów 
informujących o działaniach samorządu aptekarskiego, do-
tyczących gospodarki lekiem w szpitalu, oraz pracy farma-
ceutów szpitalnych na rzecz podniesienia bezpieczeństwa 
farmakoterapii (styczeń 2006 ). 

• Uczestnictwo w posiedzeniach podkomisji nadzwyczaj-
nej Ministerstwa Zdrowia (MZ) do rozpatrzenia rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdro-
wotnej (marzec/kwiecień 2006).

• Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Zdrowia MZ na 
temat finansowania przez NFZ świadczeń w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej (marzec 2006).

• Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Zdrowia MZ na 
temat zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej (kwiecień 2006).

• Opracowanie opinii dotyczącej wprowadzenia urzędo-
wych cen stałych na produkty lecznicze w lecznictwie za-
mkniętym (maj 2006). 

• Zaprezentowanie pracy pt. „Farmaceuta w systemie opie-
ki zdrowotnej” na X Ogólnopolskiej Konferencji – Jakość  
w opiece zdrowotnej  (maj 2006).

• Trzykrotne uczestnictwo w spotkaniach w Departamencie 
Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia poświę-
cone pracom nad rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia 
dotyczące sprowadzania z zagranicy produktów leczni-
czych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu tzw. importu docelowego.

• Kontynuacja współpracy z Narodowym Instytutem Zdro-
wia Publicznego w związku z realizacją Narodowego Pro-
gramu Ochrony Antybiotyków (spotkanie w MZ – czerwiec 
2006).

• Zaproszenie Polski do członkostwa w Europejskim Stowa-
rzyszeniu Farmaceutów Szpitalnych EAHP. Staraniem koor-
dynatora Naczelna Rada Aptekarska przyjęła uchwałę o wstą-
pieniu do Stowarzyszenia oraz podpisała stosowny dokument  
o współpracy oraz kolportażu czasopisma Stowarzyszenia 
EJHP. Departament poszerzył swój skład o polskiego kore-
spondenta dla EJHP.                                                        

EAHP - European Association of Hospital Pharmacists
EJHP - European Journal of Hospital Pharmcy Practice

Przynależność naszego kraju do EAHP niesie ze sobą moż-
liwość wymiany doświadczeń z innymi krajami członkow-
skimi, jak również służy integracji farmaceutów szpital-
nych jako grupy zawodowej, aby stawali się coraz bardziej 
zdolni dbać o własne prawa i interesy (20.07.2006 r.). 

• Wygłoszenie wykładu pt. „Gospodarka lekiem w szpitalu” 
przez koordynatora na dorocznej Ogólnopolskiej Konfe-
rencji organizowanej przez IMS Poland Ltd. „Szpital i jego 
Apteka” – 11.10.2006 r. 
Z inicjatywy koordynatora został zorganizowany cały panel 
farmaceutyczny, gdzie oprócz wyżej wymienionego wykła-

du zostały wygłoszone jeszcze dwa: mgr Stanisławy Krysty-
nowicz oraz mgr Olgi Fedorowicz.

• Zorganizowanie i przewodniczenie dwudniowej Konferen-
cji pt. „Apteka w Szpitalu - magazyn leków, czy coś więcej” 
dla dyrektorów szpitali w Polsce. Celem Konferencji było 
pogłębienie wiedzy uczestników dotyczącej ustawowych za-
dań apteki szpitalnej, jej wkładu na rzecz podnoszenia jakości 
świadczonych usług, bezpieczeństwa pacjenta, a także racjo-
nalizacji farmakoterapii w oddziałach szpitalnych. W Konfe-
rencji uczestniczyli: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, 
Główny Inspektor Farmaceutyczny, Wiceprezydent Polskiego 
Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali, Dyrektor Centrum Mo-
nitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Prezes i wicepre-
zesi NRA, dyrektorzy szpitali, prawnicy NRA, prasa lekarska  
i aptekarska, przewodniczący komisji aptek szpitalnych 
wszystkich Okręgowych Rad Aptekarskich z Polski. Refe-
raty wygłosili farmaceuci szpitalni, w tym mgr Janina Paw-
łowska.

• Opracowanie i opublikowanie w czasopismach aptekar-
skich artykułów poświęconych problematyce aptek szpital-
nych.

• Departament Aptek Szpitalnych NRA wraz z prowadzącym 
szkolenie mec. Radosławem Harasimem opracował program  
i harmonogram spotkań dla kierowników aptek szpitalnych 
każdej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który zakładał:
- opracowanie projektu nowelizacji przepisów ustawy - Pra-
wo Zamówień Publicznych pod kątem postulowanych przez 
środowisko farmaceutów szpitalnych zmian wprowadzają-
cych uproszczenie procedur nabywania produktów leczni-
czych niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia pacjen-
tów,
- opracowanie poradnika dla kierowników aptek szpitalnych 
zawierającego omówienie istotnych problemów natury for-
malnej, jak i merytorycznej,
- przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla wszystkich 
OIA na temat roli i odpowiedzialności kierownika apteki 
przy udzielaniu zamówień publicznych.
W każdym spotkaniu na terenie każdej Izby (oprócz jednej) 
uczestniczyła mgr Janina Pawłowska informując kierowni-
ków aptek szpitalnych z całego kraju o kierunkach działań  
i wysiłkach NRA, by rola aptek szpitalnych i farmaceutów  
w nich zatrudnionych była właściwie oceniana i doceniana.
Z wniosków wypracowanych z tych spotkań pan mecenas 
sporządził dokument do rozważenia przy kolejnej noweli-
zacji ustawy.

                                                                   Koordynator
Departamentu Aptek Szpitalnych NRA

mgr farm. Janina Pawłowska

SPRAWOZDANIE  DEPARTAMENTU  
NAUKI  I  SZKOLENIA NRA

Priorytetowym zadaniem Departamentu w roku bieżącym 
były prace nad projektem zmian do rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów za-
trudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

Na podstawie otrzymanych propozycji od Okręgowych Izb 
Aptekarskich Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej po 
otrzymaniu zwięzłych uwag i wniosków zaproponowało 
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nowy kształt w/w rozporządzenia Departamentowi Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Należy podkreślić, że wszelkie zmiany rozporządzenia mu-
siały opierać się na obowiązującej ustawie - Prawo farma-
ceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 53 poz. 
533 z późn.zm.). 

Opiniowaliśmy również projekty umów współpracy Na-
czelnej Izby Aptekarskiej z podmiotami gospodarczymi 
chcącymi współpracować z naszym samorządem w ramach 
dotyczących szkolenia ciągłego.

Departament Nauki i Szkolenia NRA odpowiada na bie-
żąco na wątpliwości i zapytania farmaceutów dotyczące 
kształcenia podyplomowego, m.in. szkoleń uzupełnia-
jących dla farmaceutów posiadających I stopień specja-
lizacji zawodowej, form edukacyjnych nie objętych roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003r., 
czy kwestii dotyczących rękojmi należytego prowadzenia 
apteki i długości stażu niezbędnego do uzyskania możli-
wości kierowania apteką.

                                                                   Koordynator
Departamentu Nauki i Szkolenia NRA

dr n. farm. Marek Jędrzejczak

UCHWAŁA Nr IV/ 107 /2006
z dnia 6 grudnia 2006 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie uchylenia uchwały 
Okręgowej Rady Aptekarskiej 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
Nr 11/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. 
w sprawie zasad ustalania rękojmi 

należytego kierowania apteką 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108,  
z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co na-
stępuje:

§ 1. 
Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwałę Nr 11/2005  
z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie zasad ustalania rękojmi 
należytego kierowania apteką Okręgowej Rady Aptekar-
skiej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jako 
sprzeczną z prawem.
 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRA                                     Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI   mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Uzasadnienie

W dniu 15 lutego 2005 r. Wielkopolska Okręgowa Rada 
Aptekarska przyjęła uchwałę Nr 11/2005 w sprawie zasad 

ustalania rękojmi należytego kierowania apteką, zwaną da-
lej „uchwałą o rękojmi”. 

W dniu 6 września 2006 r., uchwałą Nr IV/104/2006 Na-
czelna Rada Aptekarska zwróciła się do Okręgowej Rady 
Aptekarskiej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej  
o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę tej rady Nr 11/2005 
z dnia 15 lutego 2005 r., argumentując ją koniecznością do-
stosowania przepisów wewnątrzkorporacyjnych do obowią-
zujących przepisów prawa.

W uzasadnieniu wskazano, że Rada Wielkopolskiej Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej powinna uwzględnić następujące oko-
liczności:
- brak w obowiązującym prawie pojęcia „rękojmia należy-
tego kierowania apteką”, 
- uchwała nie podaje trafnej i adekwatnej podstawy praw-
nej,
- domniemanie istnienia rękojmi u farmaceuty spełniające-
go wymogi z art. 88 ust. 2 Prawa farmaceutycznego,
- brak podstaw prawnych do wszczynania procedury spraw-
dzającej istnienie rękojmi z urzędu.

W ustawowym terminie, tj. w ciągu miesiąca od dnia do-
ręczenia wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej, uchwała 
zmieniająca nie została podjęta. 

Wobec powyższego istnieje konieczność uchylenia ww. 
uchwały, jako sprzecznej z prawem.

Rada WOIA nie skorygowała błędów terminologicznych 
oraz nie poprawiła podstawy prawnej ww. uchwały.

Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 4 lit. c-e uchwały Nr 11/2005  
z dnia 15 lutego 2005 r. Rady WOIA, Prezydium wyda-
je postanowienie odmawiające stwierdzenia, że kandydat 
daje rękojmię należytego kierowania apteką, w następują-
cych przypadkach:
c) wobec kandydata toczy się postępowanie z zakresu od-
powiedzialności zawodowej, w tym również postępowanie 
wyjaśniające;
d) kandydat zalega z zapłatą składek członkowskich na rzecz 
samorządu aptekarskiego za okres dłuższy niż 6 miesięcy; 
e) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kandydat nie prze-
strzega Kodeksu Etyki Aptekarza.

Przesłanka określona w § 4 ust. 2 lit. e (zachodzi uzasad-
nione podejrzenie, że kandydat nie przestrzega Kodeksu 
Etyki Aptekarza) nie spełnia warunku obiektywnej spraw-
dzalności i nie może stanowić podstawy odmowy wydania 
zaświadczenia. W ocenie NRA muszą istnieć udowodnio-
ne okoliczności wskazujące na naruszanie Kodeksu Etyki 
Aptekarza.

Sam fakt niepłacenia składki nie musi świadczyć o braku 
rękojmi należytego prowadzenia apteki (§ 4 ust. 2 lit. d).

Fakt wszczęcia postępowania z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej, w tym również postępowania wyjaśniającego 
(§ 4 ust. 2 lit. c) nie może także stanowić samodzielnej pod-
stawy odmowy wydania zaświadczenia. Obowiązuje zasada 
domniemania niewinności. 

Przewidziana w § 5 – § 6 uchwały możliwość wszczyna-
nia przez Prezydium Rady WOIA z urzędu postępowania 
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UCHWAŁA Nr IV/ 108 /2006
 z dnia 6 grudnia 2006 r.

NACZELNEJ RADY 
APTEKARSKIEJ

w sprawie przyjęcia 
preliminarza budżetowego 

(budżetu)
Naczelnej Izby Aptekarskiej 

na 2007 rok

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.  
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U.  
z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.)  
oraz § 11 ust. 3 Regulaminu Naczel-
nej Rady Aptekarskiej, przyjętego 
uchwałą Nr IV/7/2004 z dnia 24 
stycznia 2004 r. IV Krajowego Zjaz-
du Aptekarzy w sprawie regulaminu 
Naczelnej Rady Aptekarskiej, Na-
czelna Rada Aptekarska uchwala, co 
następuje:

§ 1.
Przyjmuje się preliminarz budżetowy 
(budżet) Naczelnej Izby Aptekarskiej 
na 2007 rok, stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się 
Prezesowi oraz Skarbnikowi Naczel-
nej Rady Aptekarskiej.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

 Prezes NRA
mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Sekretarz NRA    
 dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI    

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 14 usta-
wy z dnia z dnia 19 kwietnia 1991 r. 

w celu ustalenia, czy farmaceuta peł-
niący funkcję kierownika apteki daje 
rękojmię należytego nią kierowania, 
w przypadku powzięcia wiadomości 
uzasadniających przypuszczenie, że 
farmaceuta ten nie daje już rękojmi 
należytego kierowania apteką, pozba-
wiona jest całkowicie podstaw praw-
nych i stanowi naruszenie prawa.  
W konsekwencji postanowienia te 
podlegają uchyleniu.
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UCHWAŁA Nr IV/ 109 /2006
 z dnia 6 grudnia 2006 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie zatwierdzenia projektu sztandaru 
Naczelnej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r.  
o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, 
z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co na-
stępuje:

§ 1.
Zatwierdza się projekt sztandaru Naczelnej Izby Aptekar-
skiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.
Departament Etyki i Deontologii Zawodu opracuje zasady 
oraz procedurę wprowadzenia sztandaru do samorządu ap-
tekarskiego. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRA                    Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI   mgr farm. Andrzej WRÓBEL

UCHWAŁA Nr IV/ 110 / 2006
z dnia 6 grudnia 2006 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ 

zmieniająca uchwałę Nr IV/78/2006 
z dnia 8 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia jednolitej procedury 
stwierdzania prawa wykonywania 

zawodu farmaceuty 
oraz prowadzenia rejestru i listy członków 

izb aptekarskich

Na podstawie art.  39 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3 ustawy z dnia 19 
kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr IV/78/2006 z dnia 8 marca 2006 r. w spra-
wie ustalenia jednolitej procedury stwierdzania prawa wy-
konywania zawodu farmaceuty oraz prowadzenia rejestru  
i listy członków izb aptekarskich, w załączniku „Procedura 
stwierdzania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz 
prowadzenia rejestru i listy członków izb aptekarskich”,  
w części V – „Przepisy określające szczegółowy sposób wy-
konywania niektórych czynności przy wydawaniu PWZ”, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu PWZ przed-
stawia właściwej radzie dwie swoje jednakowe fotografie 
o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich  
6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość 
oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od 
wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz 
zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać 
osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, 
patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłonięty-
mi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi 

o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz.108, 
z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalno-
ścią samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowy-
mi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności uchwala budżet 
Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie  
z jego wykonania.

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację usta-
wowego obowiązku Naczelnej Rady Aptekarskiej.
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STANOWISKO
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie postępowania 
przy stwierdzaniu rękojmi 

należytego prowadzenia apteki 
podjęte na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2006 r. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 
1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, 
poz. 108, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr 
IV/7/2004 IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 24 stycz-
nia 2004 r. w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Apte-
karskiej, Naczelna Rada Aptekarska przyjmuje stanowisko  
w sprawie postępowania przy stwierdzaniu rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki i kieruje je do okręgowych rad 

UCHWAŁA Nr IV/ 111 /2006
 z dnia 6 grudnia 2006 r.

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

w sprawie przyznania 
„Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” 

Na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu przyznawania „Meda-
lu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika 
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego””, w brzmieniu 
ustalonym uchwałą Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr IV/45/
2005 z dnia 14 września 2005 r., Naczelna Rada Aptekarska, 
w drodze głosowania tajnego, uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyznaje się Panu Franciszkowi Draganowi „Medal im. 
prof. Bronisława Koskowskiego”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz NRA                    Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI   mgr farm. Andrzej WRÓBEL

aptekarskich celem uwzględniania przy wydawaniu stosow-
nych opinii bądź zaświadczeń:

„Obraz postępowania przy stwierdzaniu rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki”

I. Stwierdzenie „rękojmi należytego prowadzenia apteki” 
przez danego farmaceutę, jako kandydata na kierownika ap-
teki ogólnodostępnej ( art.99 ust. 4a Prawa farmaceutyczne-
go), należy do okręgowej rady aptekarskiej    ( art. 7 ust.1 pkt 5  
i ust. 2 pkt 7 oraz art. 29 pkt 5 ustawy o izbach aptekarskich  
w zw. z art. 17 ust.1 Konstytucji RP).

II. Stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki 
określone w pkt. I może nastąpić: 

1) w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyj-
nego (dalej kpa ) - jeżeli do okręgowej rady aptekarskiej 
zwróci się wojewódzki inspektor farmaceutyczny rozpo-
znający wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie ap-
teki ogólnodostępnej;

2) w trybie art. 217 kpa – jeżeli do okręgowej rady aptekarskiej 
zwróci się nie wojewódzki inspektor farmaceutyczny, ale 
farmaceuta, będący kandydatem na kierownika apteki ogól-
nodostępnej, o prowadzenie której ubiega się wnioskodawca  
w postępowaniu przed inspektorem.

III. 
1) Okręgowa rada aptekarska rozpoznając wniosek  
w trybie art. 106  kpa (vide pkt II. 1) zajmuje stanowisko  
w sprawie stwierdzenia rękojmi w drodze uchwały, od któ-
rej stronie przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Apte-
karskiej.
Uchwała okręgowej rady aptekarskiej jest postanowieniem,  
a odwołanie – zażaleniem na postanowienie w rozumieniu 
art. 106 § 5 kpa.
Uchwała rady powinna być podjęta nie później niż w ter-
minie dwóch tygodni od otrzymania wniosku przez radę. 
Wyjątkowo, zwłaszcza gdy rada musi przeprowadzić po-
stępowanie wyjaśniające, termin ten może być wydłużony; 
wtedy zastosowanie mają przepisy art. 36 - 38 kpa.

2) Zajęcie stanowiska przez okręgową radę aptekarską 
„powinno być poprzedzone dokładnym wyjaśnieniem sta-
nu faktycznego oraz uwzględniać zasadę ochrony intere-
su społecznego i słusznego interesu strony” (por. Kodeks 
postępowania administracyjnego. Komentarz P. Przy-
bysz, Warszawa 2004 r. s. 220 i podane tam orzecznictwo 
NSA).

IV. Niezasięgnięcie przed wydaniem przez wojewódz-
kiego inspektora decyzji o zezwoleniu na prowadzenie 
apteki stanowiska okręgowej rady aptekarskiej – zgodnie 
z przyjętym orzecznictwem NSA (zob. P. Przybysz, tam-
że, s. 220) nie stanowi rażącego naruszenia prawa, ale 
może uzasadniać wznowienie postępowania w sprawie na 
podstawie art. 145 § 1 pkt 6 kpa. Wznowienie postępo-
wania następuje z urzędu lub na żądanie strony (art.147 
kpa). Jednakże okręgowa rada aptekarska nie może żądać 
wznowienia postępowania, gdyż nie korzysta z uprawnień 
strony w sprawie (vide wyrok NSA z 31 stycznia 1995 r., 
II SA 1625/94, Wokanda 1995 r., nr 8, poz.33). W takiej 
sytuacji okręgowa rada powinna poinformować Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego lub prokuratora o narusze-

ustami, każde podpisane czytelnie na odwrocie, w taki spo-
sób, aby podpis  nie odznaczał się na drugiej stronie (tzw. 
fotografie paszportowe).”;

2) uchyla się pkt 2.

§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezesowi 
NRA i prezesom okręgowych rad aptekarskich.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Sekretarz NRA       Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI   mgr farm. Andrzej WRÓBEL
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niu prawa. GIF może wznowić postępowanie z urzędu,  
a prokurator wnieść sprzeciw od nieprawidłowej decyzji 
(art.184 kpa).

V.  
1) Zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzenia rękojmi nale-
żytego prowadzenia apteki przez okręgową radę aptekarską  
w trybie art. 217 kpa następuje poprzez wydanie zaświad-
czenia na żądanie farmaceuty, który ma objąć funkcję kie-
rownika apteki ogólnodostępnej lub szpitalnej. Rada nie 
może wydać zaświadczenia z urzędu (art. 217 § 1 kpa ). Nie 
może też - wobec dyspozycji tego samego przepisu – zo-
bowiązać farmaceuty do ubiegania się o wydanie takiego 
zaświadczenia. 

2) Możliwy jest przypadek, że wojewódzki inspektor far-
maceutyczny może zażądać od strony postępowania admi-
nistracyjnego przedstawienia zaświadczenia o posiadaniu 
przez farmaceutę rękojmi należytego prowadzenia apteki 
(art.220 § 2 kpa w zw. z art. 99 ust. 4a Prawa farmaceu-
tycznego). Zaświadczenie nie może być wydane przez radę 
później niż w terminie siedmiu dni. Przeprowadzenie przez 
radę „w koniecznym zakresie postępowania wyjaśniające-
go” (art. 218 § 2 kpa) jest fakultatywne i nie może wydłu-
żyć terminu siedmiu dni. Jest to bowiem postępowanie po-
mocnicze, nie łączy się  ze zbieraniem nowych informacji, 
ale może co najwyżej polegać na aktualizacji lub przetwa-
rzaniu posiadanych danych.

3) Rada uchwałą będącą postanowieniem albo wydaje za-
świadczenie zgodnie z żądaniem farmaceuty, albo odmawia 
wydania zaświadczenia. Na odmowę wydania zaświadcze-
nia farmaceucie przysługuje odwołanie do NRA.
Odmowa wydania zaświadczenia przez radę może być wy-
łącznie uzasadniona istnieniem przesłanek negatywnych 
dla wydania takiego zaświadczenia, które będą świadczy-
ły o braku u farmaceuty rękojmi należytego prowadzenia 
apteki. Takie przesłanki muszą wynikać wprost z prowa-
dzonej przez okręgową radę „ewidencji rejestrów bądź  
z innych danych” znajdujących się w jej posiadaniu (art.218 
§ 1 kpa).
Jeśli te dane nie uzasadniają jednoznacznie odmowy wy-
dania  zaświadczenia, wtedy rada wydaje zaświadczenie 
pozytywne, potwierdzające istnienie rękojmi należytego 
prowadzenia apteki.

VI. Przesłanki  negatywne, które mogą świadczyć o braku 
rękojmi należytego prowadzenia apteki:

1) farmaceuta nie spełnia wymogów formalnych zakreślo-
nych w art. 88 ust. 2 Prawa farmaceutycznego;

2) karalność za przestępstwa gospodarcze lub związane  
z wykonywaniem zawodu farmaceuty;

3) prawomocne ukaranie za postępowanie objęte odpowie-
dzialnością zawodową farmaceuty;

4) nie zakończone postępowanie korporacyjne wszczęte  
i prowadzone na podstawie art. 18 ustawy o izbach apte-
karskich;

5) udokumentowane protokołami kontroli lub formalnymi 
ocenami przeprowadzonymi przez powołane do tego orga-
ny i powtarzające się przypadki niewypełnienia lub niena-

leżytego wypełniania obowiązków i zadań wymienionych 
w art.88 ust. 4 i 5 Prawa farmaceutycznego;

6) udokumentowane nie dopełnienie przez farmaceutę obo-
wiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych określonego  
w art. 89 e Prawa farmaceutycznego w ostatnim zakończo-
nym okresie edukacyjnym,

7) rażący brak wiedzy lub umiejętności potrzebnych do na-
leżytego wypełniania zadań kierownika apteki potwierdzo-
ny sprawdzeniem w odpowiedniej formie przez okręgową 
radę aptekarską bądź  powołaną przez nią kompetentną ko-
misję (por. per analogiam wyrok Trybunału Konstytucyjne-
go z dnia 19 kwietnia 2006r., sygn. akt: K 6/06, OTK ZU nr 
4/A/2006, poz. 45).

Powyższe stwierdzenia dające pewien obraz możliwego 
postępowania w sprawie stwierdzania rękojmi należytego 
prowadzenia apteki mogą być pomocnymi sugestiami lub 
nawet wytycznymi, jeśli zostaną przyjęte, dla praktyki okrę-
gowych rad aptekarskich.

Z dość licznego orzecznictwa Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, a przede wszystkim z niezwykle ważnego  
i ukierunkowującego praktykę samorządów zawodów za-
ufania publicznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego  
z dnia 19 kwietnia 2006r., sygn. akt: K 6/06 wynika, że  
w naszym aptekarskim przypadku prawo do stwierdzania 
rękojmi należytego prowadzenia apteki (art. 99 ust. 4a Pra-
wa farmaceutycznego) może wyłącznie należeć do okręgo-
wej rady aptekarskiej i żaden inny podmiot, w tym także 
organ administracji publicznej, nie może się w tej materii 
wypowiadać, ani też okręgowej rady zastąpić.

Jak słusznie zauważył we wspomnianym wyroku Trybu-
nał Konstytucyjny „zawody zaufania publicznego wyma-
gają szczególnej ochrony odbiorców świadczonych w ich 
ramach usług”. Weryfikacja przygotowania  do zawodu, 
a zwłaszcza do objęcia funkcji kierownika apteki, właśnie 
ze względu na ochronę życia i zdrowia pacjenta – odbior-
cy produktu leczniczego, jest koniecznością, „nie może być 
pozostawione nieograniczonej swobodzie gry rynkowej, 
bez jakichkolwiek regulacji i wymogów profesjonalnych  
i etycznych”.

Z kolei okręgowa rada aptekarska nie może w swym po-
stępowaniu działać dowolnie, w imię stworzenia bądź 
rozszerzenia określonej grupie zawodowej przywilejów, 
ale ma służyć  interesowi publicznemu. W konkretnym 
przypadku  okręgowa rada aptekarska nie może  stwarzać 
w sposób dowolny barier, zakazów czy kryteriów przy 
badaniu i stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia 
apteki. Kryteria i wymogi przy ustalaniu rękojmi muszą 
być ściśle związane z czynnościami i zasadami należyte-
go wykonywania zawodu farmaceuty i funkcji kierownika 
apteki. Muszą wynikać i być egzemplifikacją  sprawowa-
nia przez samorząd  pieczy nad należytym wykonywa-
niem zawodu i przygotowaniem do niego (art. 17 ust. 1 
Konstytucji RP).

Sekretarz NRA       Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI   mgr farm. Andrzej WRÓBEL
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IIIV

STANOWISKO
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ 

w sprawie roli apteki 
w bezpiecznym obrocie produktami leczniczymi
podjęte na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 
9 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r.  o izbach aptekarskich 
(Dz. U. z 2003r. Nr 9, poz. 108 z późn. zm.) Naczelna Rada 
Aptekarska podejmuje następujące stanowisko:

Naczelna Rada Aptekarska uznaje, że ostatnia ze wszech 
miar nieszczęsna i brzemienna niepożądanymi konse-
kwencjami „sprawa Corhydronu” wykazała, że wyłącz-
nie apteka, jako placówka ochrony zdrowia publicznego, 
posiada niezbędne środki, aby zagwarantować pacjentom 
bezpieczny obrót lekami. W świetle  ostatniego przy-
padku, jak wykazało doświadczenie, inne podmioty nie 
dają żadnych gwarancji bezpiecznej dystrybucji lekami. 
Wszelkie okoliczności związane z  przedmiotową sprawą 
powinny być dogłębnie wyjaśnione, a wnioski spożytko-
wane do dalszego zwiększenia bezpieczeństwa obrotu le-
kami oraz do należytej ochrony apteki i wyeliminowania 
z obrotu wątpliwych, co do bezpieczeństwa, ogniw  prowa-
dzących obrót  produktami leczniczymi (w tym także zaku-
pu leków w systemie internetowym).

Naczelna Rada Aptekarska stwierdza, że na tle obowiązują-
cych przepisów w szczególności ustawy Prawo farmaceu-
tyczne,  podmiotami uprawnionymi do prowadzenia obrotu 
detalicznego produktem leczniczym są  apteki ogólnodo-
stępne. 

Ustawa Prawo farmaceutyczne dopuszcza wprawdzie pro-
wadzenie obrotu lekami również w punktach aptecznych 
oraz placówkach obrotu pozaaptecznego, jednak poprzez 
ograniczenie uprawnienia tych placówek tylko do prowa-
dzenia obrotu produktem leczniczym w ograniczonym za-
kresie - jako podstawowe jednostki obrotu statuuje apteki 
ogólnodostępne. 

Naczelna Rada Aptekarska przypomina więc, iż żaden inny 
podmiot poza wyżej wskazanymi nie jest uprawniony do 
prowadzenia obrotu detalicznego produktem leczniczym.
 
Doraźne dostarczanie leku przez lekarza lub inną osobę upraw-
nioną do udzielania świadczeń zdrowotnych nie stanowi ob-
rotu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne 
i musi być ograniczone wyłącznie do leków znajdujących się 
na wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie wykazu pro-
duktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane 
w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz 
wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład ze-
stawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. Ustawa 
Prawo farmaceutyczne nie dozwala więc, aby lekarz udzie-
lający świadczeń zdrowotnych stosował w ramach swoich 
uprawnień inne produkty niż enumeratywnie wskazane w 
powołanym powyżej rozporządzeniu. 

Ostatnie wydarzenia związane z lekiem Corhydron wska-
zały, iż regulacje dotyczące obrotu produktem leczniczym 
powinny zmierzać do eliminacji ilości miejsc obrotu tym 
produktem. Ograniczenie tego obrotu wyłącznie do aptek 
jest bowiem gwarantem bezpieczeństwa pacjentów i wyda-
wanych im leków. 

Sekretarz NRA                         Prezes NRA
dr n. farm. Jerzy ŁAZOWSKI   mgr farm. Andrzej WRÓBEL

Terminarz posiedzeń
Naczelnej Rady Aptekarskiej i Prezydium NRA

w roku 2007

Prezydium NRA                                        NRA

10 stycznia 2007 r. 24 stycznia 2007 r.

14 lutego 2007 r.                                                       

6 marca 2007 r.  
 7 marca 2007 r.

4 kwietnia  2007 r.  
  
 
9 maja  2007 r.                                                           

12 czerwca 2007 r. 13 czerwca 2007 r.

4 lipca 2007 r.

4 września 2007 r.        5 września 2007 r.

3 października 2007 r.

6 listopada  2007 r.        7 listopada 2007 r. 
  
  

11 grudnia  2007 r.        12 grudnia 2007 r.


