
Kodeks Etyki 

Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET 

 

Preambuła 

Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz jego Członkowie, mając na uwadze: 

 funkcję apteki jako placówki zdrowia publicznego, której nadrzędnym celem jest 

działanie zgodnie z zasadą salus aegroti suprema lex esto, 

 rolę aptek w procesie zapewnienia bezpieczeństwa lekowego obywateli, 

 zadania i rolę farmaceutów oraz techników farmaceutycznych w systemie dystrybucji 

leków,  

 konieczność poszanowania uczciwej konkurencji w relacjach pomiędzy Członkami 

PharmaNET oraz w relacjach między Członkami PharmaNET a innymi uczestnikami 

rynku, 

niniejszym przyjęli Kodeks Etyki Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET  

(zwany dalej „Kodeksem”). 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Kodeks reguluje dobre praktyki prowadzenia Działalności aptecznej przez Członków 

PharmaNET oraz ich relacji biznesowych, w tym uczciwej konkurencji. 

§ 2 

W rozumieniu Kodeksu poniższe pojęcia oznaczają: 

a) Apteka – aptekę oraz punkt apteczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne, 

b) Pacjent – osoba korzystająca z usług apteki lub punktu aptecznego przedsiębiorcy 

zrzeszonego w Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, 

c) Działalność apteczna – działalność polegająca na świadczeniu usług 

farmaceutycznych oraz obrocie detalicznym produktami leczniczymi oraz innymi 

produktami sprzedawanymi w aptekach i punktach aptecznych na podstawie ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, których nabywcą jest osoba 

korzystająca z usług apteki oraz punktu aptecznego; wykonywana poprzez apteki oraz 



punkty apteczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne, 

d) Lek – produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne, 

e) Personel – farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni, 

f) Sąd – Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie, 

g) Sieć apteczna – apteki i punkty apteczne prowadzone przez przedsiębiorcę zrzeszonego 

w Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz przez spółki powiązane z 

przedsiębiorcą zrzeszonym w Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET,  

h) Członek PharmaNET – przedsiębiorca zrzeszony w Związku Pracodawców 

Aptecznych PharmaNET, 

i) PharmaNET – Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET. 

§ 3 

1. Postanowienia Kodeksu są wiążące dla Członków PharmaNET. 

2. Każdy Członek PharmaNET jest obowiązany współdziałać w przestrzeganiu przez 

pozostałych Członków PharmaNET postanowień Kodeksu, dobrych obyczajów oraz zasad 

współżycia społecznego. 

§ 4 

1. Jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują mniej rygorystyczne 

wymagania, nie wyłączają one obowiązku stosowania przez Członków PharmaNET 

postanowień niniejszego Kodeksu. 

2. Jeżeli wypełnienie obowiązków płynących z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego skutkowałoby naruszeniem postanowień niniejszego Kodeksu, 

wypełnienie tych obowiązków nie będzie uznawane za naruszenie postanowień Kodeksu. 

§ 5 

1. Członek PharmaNET odpowiada za działania swojego Personelu, podmiotów 

funkcjonujących w ramach Sieci aptecznej Członka PharmaNET oraz osób działających na 

jego zlecenie, w tym za działania zlecone przez niego stronom trzecim, objęte przepisami 

Kodeksu na zasadach ogólnych. 

2. Personel Członka PharmaNET, podmiotów funkcjonujących w ramach Sieci aptecznej 

Członka PharmaNET oraz Personel zatrudniony na podstawie umów z Członkiem 

PharmaNET, który świadczy usługi związane z prowadzeniem Działalności aptecznej, 

powinien być przeszkolony w zakresie obowiązujących regulacji prawnych oraz wymogów 

Kodeksu. 

3. Członkowie PharmaNET podejmą wszelkie kroki w celu zapewnienia, by strona, która nie 

działa w imieniu Członka PharmaNET, ale której zlecono zaplanowanie, wdrożenie lub 

realizację działań objętych Kodeksem przestrzegała przepisów Kodeksu.  



Rozdział II 

Prowadzenie działalności 

§ 6 

Członkowie PharmaNET obowiązani są do przestrzegania przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne, ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na postawie wyżej wymienionych ustaw. 

§ 7 

Członków PharmaNET obowiązuje bezwzględny zakaz uczestnictwa w nielegalnym 

procederze wywozu Leków poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 8 

1. Członków PharmaNET obowiązuje zakaz podejmowania działań polegających na 

nakłanianiu Beneficjentów do nabywania Leków w Aptekach Członków PharmaNET 

zbędnych ze względu na ich stan zdrowia. 

2. Członkowie PharmaNET obowiązani są do przekazywania Pacjentom rzetelnej informacji 

o asortymencie Apteki, w szczególności o Lekach, oraz o usługach farmaceutycznych 

udzielanych w Aptekach. 

§ 9 

Członkowie PharmaNET obowiązani są do zachowania transparentności swoich działań 

informacyjnych wobec Pacjentów. 

§ 10 

1. Członkowie PharmaNET obowiązani są do wdrażania efektywnych środków dotyczących 

przeciwdziałania korupcji. 

2. W szczególności, Członkowie PharmaNET obowiązani są do: 

a. wdrożenia i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, 

b. nieprzekazywania nielegalnych korzyści majątkowych i osobistych jakimkolwiek 

podmiotom, w szczególności funkcjonariuszom publicznym, kontrahentom, 

pracownikom czy osobom wykonującym zawód medyczny. 

 

 

 



Rozdział III 

Relacja z Personelem  

§ 11 

Członkowie PharmaNET obowiązani są zapewnić aby Personel mógł podejmować działania 

zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz w sposób niezależny od wpływu mechanizmów 

rynkowych.   

§ 12 

Członkowie PharmaNET obowiązani są do wspierania szkolenia swojego Personelu, w 

szczególności farmaceutów, w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania 

aktualnej wiedzy medycznej, co przyczyni się do podniesienia jakości usług farmaceutycznych 

świadczonych w Aptekach Członków PharmaNET. 

Rozdział IV 

Zasady uczciwej konkurencji 

§ 13 

1. Członkowie PharmaNET są obowiązani przestrzegać zasad uczciwej konkurencji, w 

szczególności w relacjach z innymi Członkami PharmaNET. 

2. Za działania naruszające zasady uczciwej konkurencji uważa się czyny nieuczciwej 

konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

Rozdział V 

Spory 

§ 14 

1. Wszelkie spory dotyczące spraw objętych postanowieniami Kodeksu oraz przypadki 

naruszenia postanowień Kodeksu będą w pierwszej kolejności rozstrzygane przez Zarząd 

PharmaNET. 

2. Członkowie PharmaNET przed podjęciem dalszych działań prawnych lub faktycznych w 

zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej, w pierwszej kolejności obowiązani są do zgłoszenia 

sprawy do rozstrzygnięcia Zarządu PharmaNET. 

3. Powyższe nie wyłącza obowiązku poinformowania odpowiednich władz o działaniach 

stanowiących przestępstwo lub stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów, 

jeżeli dotyczy. 

4. W przypadku nierozwiązania sporu przez Zarząd PharmaNET lub w przypadku poważnego 

naruszenia postanowień Kodeksu strony mogą skierować sprawę do rozpatrzenia przez 

Zespół Orzekający Sądu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sądu obowiązującego w 

dniu wszczęcia postępowania oraz na zasadach wynikających ze statutu PharmaNET. 



5. Statut PharmaNET określa zasady orzekania i rodzaje kar przewidzianych za naruszenia 

postanowień Kodeksu, a także zasady publikowania informacji o ostatecznym orzeczeniu 

Sądu. 

§ 15 

Nadrzędnym celem postępowań prowadzonych przed Zarządem oraz Sądem jest 

rozstrzygnięcie ewentualnego sporu w szeroko pojętym interesie pacjentów oraz w interesie 

pozytywnego postrzegania branży aptecznej w przestrzeni publicznej, o ile nie stoi on w 

sprzeczności z interesem pacjentów. 

§ 16 

Uprawnionymi do skierowania sprawy do Sądu w przypadku sporu dotyczącego spraw 

objętych postanowieniami Kodeksu lub naruszenia postanowień Kodeksu są: 

a) Członek PharmaNET, 

b) Zarząd PharmaNET. 

§ 17 

1. Sąd nie jest właściwy do rozpatrywania spraw, w których wszczęto postępowanie przed 

organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi lub 

Sądem Najwyższym. 

2. W przypadku naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień 

Kodeksu, Sąd rozpoznaje sprawę wyłącznie w zakresie potencjalnego naruszenia 

postanowień Kodeksu. 

Rozdział VI 

Przepisy wykonawcze 

§ 18 

1. Kodeks obowiązuje od dnia następującego po dniu jego uchwalenia. 

§ 19 

1. Zmiany do Kodeksu przyjmowane są jednomyślnie przez Zarząd PharmaNET.  

2. Uprawnionymi do wniesienia zmian do Kodeksu są: Zarząd PharmaNET oraz Członek 

PharmaNET, z uwzględnieniem ust. 3. 

3. Propozycje zmian do Kodeksu wnoszone przez Członków PharmaNET przekazywane są 

Zarządowi PharmaNET, który w terminie 14 dnia od dnia otrzymania propozycji podejmuje 

uchwałę o ich przyjęciu bądź odrzuceniu. 



4. Zmiany do Kodeksu przyjęte zgodnie z niniejszym artykułem wchodzą w życie w terminie 

wskazanym w propozycji zmian do Kodeksu. W przypadku braku takiej propozycji 

wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd PharmaNET. 


