
KODEKS ETYKI  

APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Część ogólna 

 
Art. 1. 

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

2. Zasady etyki ogólnoludzkiej zobowiązują Aptekarza do przestrzegania praw człowieka 
i dbania o godność zawodu, którego członkiem staje się on w chwili otrzymania prawa 
jego wykonywania.  

3. Każde zachowanie Aptekarza podważające zaufanie do zawodu jest naruszeniem 
godności tego zawodu. 

4. Naruszeniem godności zawodu jest w szczególności każde zachowanie Aptekarza, które 
wykracza poza dobro nadrzędne, jakim jest dobro pacjenta – jednostki jedynej i 
niepowtarzalnej. 

 

Art. 2. 
1. Powołaniem Aptekarza jest troska o osoby powierzone jego umiejętnościom fachowym.  
2. Aptekarz nie może posługiwać się swą wiedzą i sprawnością zawodową w zachowaniach 

sprzecznych ze swoim zawodowym powołaniem.  
 

Art. 3. 
1. Aptekarz, będąc osobiście odpowiedzialnym za wykonywaną pracę, jest wolny w 

podejmowaniu swoich zachowań, zgodnie ze swym sumieniem i współczesną wiedzą 
medyczną. 

2. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne lub wymagania administracyjne nie zwalniają 
Aptekarza z przestrzegania zasad etyki zawodu.   

 
Art. 4. 

Szacunek dla chorego powinien wyrażać się w jednakowym wykonywaniu przez Aptekarza 
czynności zawodowych wobec każdego, kto korzysta z umiejętności Aptekarza – bez 
względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność 
społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne okoliczności. 
 

 
Art. 5. 

1. Znając wagę swego zawodu, Aptekarz dba o budowanie i autorytet samorządu 
zawodowego.  

2. Obowiązkiem Aptekarza jest aktywne uczestnictwo w działalności samorządowej i 
pozytywne kształtowanie jego wizerunku wśród członków zawodu i w społeczeństwie. 

 
 



 
 

Część szczegółowa 
 

Rozdział I 
 

APTEKARZ WOBEC PACJENTA 
 

Art. 6. 
1. Aptekarz sprawuje swe obowiązki wobec pacjenta ze zrozumieniem odpowiedzialności 

za zdrowie i życie człowieka.  
2. Aptekarz nie może tłumaczyć przekroczenia zasad etyki i godności zawodu 

powoływaniem się na sugestie lub wymagania pacjenta. 
 

Art. 7. 
1. Stosunek Aptekarza do pacjenta oparty jest na zaufaniu. 
2. Aptekarz używa swej całej wiedzy i umiejętności dla przekazania pacjentowi 

odpowiednich w jego dolegliwościach środków leczniczych, dbając przy tym o 
przekazanie mu rzetelnej, pełnej i zrozumiałej informacji o produktach leczniczych i 
wyrobach medycznych.  

3. Aptekarz dba o to, aby czynności zastrzeżone dla aptekarza były wykonywane tylko 
przez osoby uprawnione.  

 
Art. 8. 

Każda pomyłka merytoryczna popełniona podczas czynności zawodowych Aptekarza musi 
być niezwłocznie naprawiona dla zapobieżenia jej skutków. 
 

Art. 9. 
Aptekarz powinien odmówić wykonania czynności zawodowych, jeżeli warunki 
wykonywania pracy nie gwarantują jakości sporządzanego lub wydawanego leku. 
 

Art. 10. 
Aptekarz zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w trakcie lub w związku z 
wykonywaniem czynności zawodowych. Zwolnienie z tajemnicy zawodowej może nastąpić 
jedynie w przypadkach określonych prawem. 

 
Art. 11. 

Aptekarz nie może wobec pacjenta wypowiadać opinii dyskredytujących terapeutyczne 
postępowania lekarza, podrywających zaufanie do apteki jako instytucji a także krytycznych 
uwag dotyczących produktów leczniczych.  
 

Art. 12. 
W sytuacjach zagrażających życiu pacjenta, Aptekarz może wydać lek według swej najlepszej 
wiedzy zawodowej. 
 



 
Art. 13. 

Wysokość opłat za wydawane pacjentowi produkty lecznicze jest kształtowana rzetelnie, 
według obowiązujących przepisów, bez względu na korzyści własne lub konsekwencje 
wynikające z takiej postawy dla apteki jako instytucji.  
 

 

Rozdział II 

ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC ZAWODU, NAUKI I SAMORZ ĄDU 

 

Art. 14. 
1. Aptekarz powinien cenić i szanować swój zawód i chronić jego godność.  
2. Świadom ciągłego postępu w dziedzinie nauki Aptekarz powinien stale doskonalić swe 

umiejętności zawodowe i przekazywać je swoim współpracownikom.  
3. Moralnym obowiązkiem Aptekarza jest kształtowanie u rozpoczynających pracę 

zawodową młodych kolegów wzorców kultury, poszanowania człowieka, nawyku 
sumienności i odpowiedzialności za wykonaną pracę. 

 
Art. 15. 

Aptekarz tworzy opinię o całości zawodu, wobec czego musi powstrzymywać się od 
jakiegokolwiek zachowania, które mogłyby spowodować naruszenie dobrego imienia 
pozostałych członków zawodu. 
 

Art. 16. 
Aptekarz otacza szacunkiem historię i tradycję zawodu oraz dba o wszelkie zabytki kultury 
materialnej farmacji.  
 

Art. 17. 
Aptekarz okazuje w każdej sytuacji należny szacunek i pomoc dla seniorów zawodu i 
kolegów pozostających w stałej lub czasowej niepełnosprawności.  
 

Art. 18. 
1. Aptekarz w każdej sytuacji zawodowej powinien zawrzeć z pracodawcą lub 

pracownikiem taką umowę, która gwarantowałaby obu stronom możliwość wykonywania 
zawodu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie Etyki Aptekarza RP.  

2. Stosunki między aptekarzami opierają się na wzajemnym szacunku, lojalności, 
koleżeństwie i solidarności. Wzajemna ocena powinna być sprawiedliwa, a bezstronna 
krytyka przekazywana przede wszystkim osobie zainteresowanej.  
 

Art. 19. 
1. Aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług 

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



2. Aptekarz unika też działalności przyczyniającej się do zwiększania konsumpcji 
produktów leczniczych.  
 

Art. 20. 
1. Aptekarze solidarnie i rzetelnie wspierają działalność swego samorządu, którego 

zadaniem jest zapewnienie należnej pozycji zawodu w społeczeństwie.  
2. Podejmując krytykę działania organów samorządu, Aptekarz zobowiązany jest 

przeprowadzić ją najpierw w swoim środowisku.   
 

Art. 21. 

Aptekarz pełniący funkcję w organach samorządu zawodowego, wypełnia obowiązki z 
najwyższą starannością, kierując się uchwałami i postanowieniami władz oraz dobrze 
rozumianymi zadaniami i interesami samorządu. 

Art. 22. 
Aptekarz zobowiązany jest do aktywnego współdziałania z pozostałymi członkami samorządu 
we wszystkich sprawach dotyczących zawodu.   
 

Art. 23. 
Zawinione niepłacenie składki członkowskiej jest poważnym naruszeniem zasad etyki 
zawodowej.  

 
Rozdział III 

 
ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SPOŁECZNO ŚCI ZAWODOWEJ I 

WSPÓŁOBYWATELI 
 

Art. 24. 
Aptekarz powinien zachowywać dobre obyczaje i dobrą praktykę apteczną w kontaktach z 
przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego i nie angażować się w działania mogące 
narazić autorytet zawodu lub zawieść zaufanie publiczne. 

 
Art. 25. 

1. Aptekarz powinien dbać o racjonalną terapię środkami leczniczymi nie umniejszając 
praw chorego a jednocześnie zapobiegać nadużywaniu i marnotrawieniu leków.  

2. Niedopuszczalne jest pozyskiwanie dochodów w sposób niezgodny z zasadami etyki            
i deontologii zawodu. 
 

Art. 26. 
1. Aptekarz nie może przekraczać swoich kompetencji w zakresie wykonywania usług, do 

których nie jest przygotowany merytorycznie.  
2. W razie wątpliwości przy wykonywaniu czynności zawodowych powinien skorzystać z 

konsultacji innego Aptekarza.  
3. Udzielanie konsultacji jest obowiązkiem Aptekarza.  
 

 
 



Art. 27. 
Aptekarz, wykorzystując swe umiejętności zawodowe i pozycję w społeczeństwie, powinien 
uczestniczyć w działaniach na rzecz środowiska naturalnego, szerzyć wiedzę o 
prozdrowotnym sposobie życia oraz brać udział w przeciwdziałaniu patologiom społecznym 
 

Rozdział IV 

 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
Art. 28. 

W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie Etyki Aptekarza RP, Aptekarz powinien 
postępować zgodnie z zasadami potwierdzonymi w orzecznictwie Naczelnego Sądu 
Aptekarskiego oraz uchwałach organów samorządu aptekarskiego. 
 

Art. 29. 
Postanowienia Kodeksu Etyki Aptekarza RP stosuje się odpowiednio do osób wykonujących 
zawód farmaceuty, niebędących Aptekarzami.  


