Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r.
WARMIŃSKO - MAZURSKI
WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

WIFOL. 8523. .2015
DECYZJA
Na podstawie art. 94a ust .1 i 2, 3, 4 oraz art. 129b ust. 1, 2, 4 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 45
poz. 271 z póz. zm. ) oraz art. 104 kpa w związku z art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2013 r. poz.267
ze zm. )
Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny :

I.

II.

nakłada na właściciela apteki
w
przy ul.
karę pieniężną w kwocie
,- zł. (słownie:
złotych ), którą należy wpłacić na konto
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie nr konta
48101013970056852231000000 w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia
się decyzji,
umarza wszczęte z urzędu w dniu 3 czerwca 2015r. postępowanie
administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną o
nazwie
położoną w
przy ul.
niedozwolonej reklamy działalności apteki.
UZASADNIENIE

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie powziął informację, iż
w ww. aptece umieszczony jest plakat o następującej treści „Zgodnie z nową ustawą
refundacyjną APTEKA ma obowiązek poinformować o TAŃSZYCH odpowiednikach
LEKÓW”. Plakat ten czytany z oddali mógłby sugerować, iż jest to apteka tańszych
leków, jednocześnie stanowiąc zachętę do nabywania leków po niższych cenach w
celu zwiększenia zakupu określonych produktów w wyżej wymienionej aptece.
Pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania, dotyczącego
naruszenia art. 94a ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne
(t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz 271 ze zm. ) oraz wezwał stronę do złożenia wyjaśnień
w przedmiocie prowadzonej reklamy działalności apteki w terminie 7 dni od daty
otrzymania niniejszego pisma.
Strona zawiadomiona o prowadzonym postępowaniu, pismem z dnia 12
czerwca 2015 r. złożyła wyjaśnienia, w którym potwierdziła fakt umieszczenia na
drzwiach apteki plakatu o treści „ Zgodnie z ustawą refundacyjną APTEKA ma

obowiązek wydawania TAŃSZYCH odpowiedników LEKÓW” jednocześnie
zaznaczając , że w ocenie właściciela apteki, plakat o takiej treści wyklucza
możliwość oceny jej jako reklamy apteki.
Na podstawie art. 10 § 1 kpa, pismem z 17 czerwca 2015 r, organ
poinformował, że zamierza zakończyć postępowanie administracyjne w przedmiocie
naruszenia art. 94a ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
( Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 z późn. zm. ) przez właściciela , prowadzącego
aptekę ogólnodostępną o nazwie
zlokalizowaną w
i strona może
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma oraz ma prawo zapoznać się
z aktami sprawy.
We wskazanym terminie strona, nie składała żadnych wniosków oraz nie
zapoznawała się z aktami sprawy.
Po rozpoznaniu sprawy organ zważył co następuje :
Podstawą wszczęcia i prowadzenia przedmiotowego postępowania, którego
stroną jest właściciel
ul.
, prowadzący aptekę ogólnodostępną o nazwie
zlokalizowaną w
przy ul.
jest art. 94a ust.1, 2 i 3 ustawy
- Prawo farmaceutyczne oraz stwierdzenie, że ww. plakat widniał na drzwiach apteki.
Zgodnie z brzmieniem art. 94a ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne
zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi
reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i
placówek obrotu pozaaptecznego. W razie stwierdzenia naruszenia wyżej
wymienionego przepisu wojewódzki Inspektor farmaceutyczny nakazuje w drodze
decyzji zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.
Z uwagi na fakt, że ustawa Prawo farmaceutyczne nie zawiera legalnej definicji
reklamy posłużyć się należy w tym względzie definicją zawartą w wydanych
opracowaniach słownikowych a także w orzecznictwie sądów administracyjnych.
I tak według Słownika Wyrazów Obcych Wydawnictwo Naukowe 1996, za reklamę
należy rozumieć rozpowszechnianie informacji o danych towarach, ich zaletach,
wartości, miejscach i możliwościach nabycia.... za pomocą plakatów, ogłoszeń w
prasie, radiu i telewizji stanowiące zachętę do nabywania towarów lub korzystania
z określonych usług.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, wydanym
wprawdzie pod rządami przepisu art. 94a ust.1 ustawy - Prawo farmaceutyczne
obowiązującego do dnia 31 grudnia 2011 r. aspekt reklamy aptek przedstawia się
następująco :
- w świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2008
r.(VII SAAA/a 2215/07) ” za reklamę działalności apteki należy uznać każde
działanie, skierowane do publicznej działalności, niezależnie od sposobu i

metody Jego przeprowadzenia oraz środków użytych do Jego realizacji. Jeśli
Jego celem Jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów
medycznych oferowanych w danej aptece. „
- zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z
dnia 6 marca 2008r. (sygn. akt. - VII SA/Wa 2216/07) "reklamą działalności
apteki Jest działanie mające na celu zachęcanie potencjalnych klientów do
zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług"
- w świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
1 lutego 2008r. (sygn. akt.- VII SA/Wa 1960/07) ” reklamą może być każde
działanie skierowane do publicznej wiadomości, zmierzające do zwiększenia
sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych w niej oferowanych „
- zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z
dnia 22 listopada 2007r. (sygn. akt. - VII SA/Wa 1661/07) „reklamą działalności
apteki Jest każde działanie, każda Jej działalność niezależnie od formy i metody
jej przeprowadzenia oraz użytych do jej realizacji środków. Jeśli celem tej
działalności Jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów
medycznych w danej aptece lub punkcie aptecznym „
- w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2006r.( sygn. akt. V CSK 83/05) „ reklamą Jest każda wypowiedź skierowana do potencjalnych
konsumentów, odnosząca się do towarów, usług, a także przedsiębiorcy
oferującego towary lub usługę mającą ^na celu zachęcenie i skłonienie
adresatów do nabywania towarów lub korzystania z usług „
- zgodnie w wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie z dnia 1 lutego 2008 r.,- sygn. akt VII SA/Wa 1960/07podstawowym elementem reklamy, Jest zamiar przyciągnięcia
potencjalnych klientów do dokonania zakupu produktu leczniczego lub
wyrobu medycznego w konkretnej aptece, niezależnie od formy i metody
jej przeprowadzenia oraz użytych do realizacji środków. Jeśli jej celem
Jest zwiększenie sprzedaży w ww. danej aptece lub punkcie aptecznym.
Reklama może przyjmować różnorodne formy plakatów, spotów, TV, ulotek,
billboardów, folderów czy gazetek. Istotnym elementem reklamy jest zamiar wywołania
określonej reakcji potencjalnych klientów.
Reasumując należy stwierdzić, że reklamą jest każdego rodzaju działanie zachęcające
do nabycia oferowanych przez aptekę towarów i które w taki sposób jest odbierane przez
pacjentów. Za działania reklamowe winny być uznane wszystkie te działania, których
zamierzonym celem jest pozyskanie nowych lub zatrzymanie „starych klientów”.
Na gruncie obecnie obowiązującego art. 94a ust.1 ustawy - Prawo farmaceutyczne
należy stwierdzić, że reklamą apteki jest to wszystko, co nie jest informacją o lokalizacji
i godzinach pracy apteki. Za szerokim rozumieniem reklamy przemawia fakt, że
ustawodawca nie zawarł w art.94a ust.1 ww. ustawy żadnych wyłączeń, w
przeciwieństwie do definicji reklamy produktu leczniczego o jakim mowa w art. 52 tejże
ustawy.
Organ na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalił, że w witrynie apteki
znajdował się plakat o następującej treści „ Zgodnie z nową ustawą refundacyjną
APTEKA ma obowiązek poinformować o TAŃSZYCH odpowiednikach LEKÓW.
Organ stwierdził, że apteka celowo umieściła w takiej formie plakat.
W ocenie organu umieszczenie plakatu „ APTEKA... TAŃSZYCH....LEKÓW na drzwiach
apteki
zlokalizowanej w
przy ul.

prowadzonej przez właściciela
zachęca osoby do zakupów
w tej aptece, gdyż Jak widać z oddali jest to apteka tańszych leków. A ponadto
skłania potencjalnych nabywców do dalszych zakupów w aptece. Działanie
polegające na zachęcaniu do zakupów, należało uznać za reklamę apteki i jej
działalności . Zatem taki plakat stwarza warunki do związania się z apteką oraz ma
na celu zwiększenie obrotu w aptece.
Umieszczenie plakatu w taki sposób aby miałoby się wrażenie ,że jest to apteka
tańszych leków ma za zadanie przyciągnięcie szerszego grona klientów oraz zachęcenie
do dokonywania zakupów w tej aptece. Tego typu działanie, mające na celu
przyciągnięcie klientów, należy uznać za reklamę działalności apteki.
Plakat umieszczony w witrynie apteki mieści się w pojęciu niedozwolonej reklamy z
art. 94a ust.1 ustawy Prawo farmaceutyczne, bowiem stwarzał warunki przywiązania się
do danej apteki, a jednocześnie miał na celu zwiększenie obrotu w aptece.
Powyższy plakat, podobnie jak wszelkiego rodzaju akcje promocyjne, rabatowe, czy
rozpowszechnianie informacji o promocjach cenowych muszą być traktowane w
kategoriach art. 94a ust.1 ustawy Prawo farmaceutyczne jako forma reklamy działalności
apteki.
Działalność gospodarcza w tym handlowa czy usługowa jest działalnością zarobkową.
Prowadzenie apteki nakierowanej na osiągnięcia zysków również się zalicza do takiej
działalności. Celowe eksponowanie APTEKA TAŃSZYCH LEKÓW zmierza zdaniem
organu do zwiększenia zysku poprzez przywiązanie pacjentów do dokonywania
zakupów określonych produktów w tej aptece. Zdaniem organu stanowi
niedopuszczalną reklamę apteki i jej działalności, a tym samym narusza art.94a ust.1
ustawy Prawo farmaceutyczne w obowiązującym jej brzmieniu.
Organ nie kwestionuje umieszczenia w widocznym, łatwo dostępnym miejscu
informacji o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 201 Ir. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U Nr 22,poz.696 ze zm.) , niemniej jednak nie należy tych praw
eksponować w witrynie apteki z wykorzystaniem ich w celach promocji i reklamy, iż jest
to APTEKA TAŃSZYCH LEKÓW.
Ponadto organ nie daje wiary, że umieszczenie tego plakatu w tak charakterystyczny
sposób nie przyniósł korzyści aptece ani klientowi dokonującemu zakupów w konkretnej
aptece.
A zatem według organu, umieszczenie plakatu w takiej formie i o tej treści w
witrynie apteki jest naruszeniem art.94a ust.1 ustawy - Prawo farmaceutyczne z
powodów wyżej opisanych w uzasadnieniu.
II.
Zgodnie z art. 129 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne karze pieniężnej w
wysokości do 50.000,-zł podlega ten, kto wbrew przepisom art. 94a ust.1 prowadzi
reklamę apteki oraz jej działalności Karę pieniężną nakłada wojewódzki inspektor
farmaceutyczny w drodze decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary
uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz. okoliczności naruszenia .przepisów
ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów.
Organ stwierdzając prowadzenie zakazanej reklamy apteki jest zatem zobowiązany
nałożyć obligatoryjnie na przedsiębiorcę naruszającego powołany przepis stosowną
karę pieniężną.

Strona przyznała, że umieściła powyższy plakat a umieszczenie plakatu o
takiej treści zostało uznane przez organ za niedozwoloną reklamę działalności apteki ,
co uzasadnił wyżej .
Organ biorąc pod uwagę że:
- ze względu na to, że właściciel
ul.
, nie był uprzednio karany za naruszenie art.94a ust.1 ustawy Prawo
farmaceutyczne.
- po wejściu w życie przepisów zmieniających art.94a od 1 stycznia 2012 r. naruszenie
zakazu reklamy przez stronę nastąpiło po raz pierwszy.
postanowił:
nałożyć karę pieniężną w wysokości zł a nałożona kara pieniężna Jest adekwatna
do okoliczności i stopnia naruszenia przepisu prawa poprzez prowadzenie
reklamy apteki i jej działalności.
Karę pieniężną uiszcza się na wskazane konto w rozstrzygnięciu w terminie 7 dni od
dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie
nalicza się odsetki ustawowe, a egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę
następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
II.
Właściciel w piśmie wyjaśniającym dowiódł, że plakat został usunięty z drzwi
wejściowych . Organ po przeprowadzonym postępowaniu, dając wiarę wyjaśnieniom
właściciela apteki
także mając na względzie treść art. 105 § 1 k.p.a.
postanowił umorzyć postępowanie administracyjne w zakresie prowadzenia reklamy
sprzecznej z treścią art. 94a Prawa farmaceutycznego. Biorąc pod uwagę, że strona
zaprzestała prowadzenia reklam, o której mowa w art. 94a ust.1 w/w ustawy,
prowadzenie postępowania w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe.
Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o
umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 k.p.a.
Biorąc powyższe pod uwagę, Warmińsko- Mazurski Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny nie znajdując podstaw do wydania decyzji nakazującej postanowił jak
w sentencji II.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Głównego Inspektora
Farmaceutycznego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

