
niedozwolonej reklamy apteki i jej dzialalnosci poprzez umieszczenie w

informacji 0 stosowaniu (
lecznicze oraz umieszczenia w witrynie apteki napisu
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o umorzeniu post~powania

DOLNOSLJ\SKI WOJEWODZKI
rnSPEKTORFARMACEUTYCZNY

WE WROCLA Will

Na podstawie art. 105§ 1 Kodeku Post~powania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2000r Nr 98, poz.
1071ze zm.)

postanawiam

umorzyc post~powanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez przedsi~biorcy

W dniu 05.01.2012r. do sekretariatu Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wroclawiu

dotycZltcy reklamy apteki ' .

. Dnia 13.01.2012r. wplyn~lo kolejne pismo
dotycz'lce nieprawidlowej reklamy apteki

W dniu 23.01.2012r. Dolnosl'lski Wojew6dzki lnspektor Farmaceutyczny we Wroclawiu na podstawie

art.61 ust.4 KPA i art. 10 KPA w zwiqzku z uzyskan'l informacj'l zawiadomil przedsi~biorc~

" 0 wszcz~ciu post~powania administracyjnego w
sprawie naruszenia art. 94 a Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. Prawo farmaceutyczne I tekst jednolity

z 2008r. Dz. U. Nr 45 poz.271 z p6zn. zmianamil polegaj'lcego na prowadzeniu przez aptek~

niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki, tj. umieszczenie w

informacji 0 stosowaniu codziennych rabat6w 20% na
produkty lecznicze oraz urnieszczenia w witrynie apteki napisu .

Jednoczesnie wezwal Stron~ do udzialu w tocz'lcym si~ post~powaniu, skladania wyjaSnien,
wniosk6w i dowod6w.

lnspektoratu Farmaceutycznego we Wroclawiu, sporZltdzilanotatk~ sruzbow<j,w kt6rej stwierdzila, Ze

usuni~to z witryny apteki napisy (

apteki z j



Otrzymuja:
1. strona
2. ala

W dniu 02.03.20 12r. Dolnosl'lski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we Wroclawiu na podstawie

art. 10 KPA zawiadomil przedsit(biorct(prowadz,!:cegoaptekt( 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego

postt(powania administracyjnego wszczt(tego - w sprawie niedozwolonej reklamy

dzialalnosci apteki c

W dniu 12.03.2012r. do Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wroclawiu wplynt(lo

informuj,!:ce0 usunit(ciu niedozwolonej

reklamy apteki.

W tym miejscu nalezy wskazae, iz przepis art. 94a ust. 1 stanowi, ze zabroniona jest reklama aptek i

punkt6w aptecznych oraz ich dzialalnosci. Nie stanowi reklamy informacja 0 lokalizacji i godzinach

pracy apteki lub punktu aptecznego. Jak wynika z powyzszego, w odr6znieniu od art. 52 dotycZ'l:cego

reklamy produl.'1:uleczniczego, przepis ten nie zawiera legalnej definicji reklamy apteki i dzialalnosci

aptek, konieczne jest wit(c odwolanie si~ do wykladni j~zykowej. W definicjach zawartych w

publikacjach slownikowych reklam,!:jest dzialanie maj,!:cena celu zach~cenie potencjalnych klient6w

do zakupu konkretnych towar6w lub do skorzystania z okreslonych uslug ("Wielki Slownik Wyraz6w

Obcych" pod redakcj,!:M. Bailki, wyd. PWN, Warszawa 2003 r.). Reklam,!:dzialalnosci apteki b~dzie

wi~c zamiar przyci~ni~cia potencjalnych klient6w do dokonywania zakup6w w tej aptece.

Formy reklamy mog'!:bye r6znorodne, s'!:to np. plakaty, ulotki, spoty w telewizji, bilboardy. Istotnym

elementem reklamy jest zamiar wywolania okreslonej reakcji u potencjalnych klient6w. Przytoczona

defmicja reklamy w zestawieniu z definicj,!:apteki, zawart,!:w ustawie Prawo farmaceutyczne w art.

86, pozwala na przyj~cie, ze reklamq apteki i dzialalnosci apteki jest dzialanie polegaj,!:ce na

zacht(caniu potencjalnych klient6w do dokonywania zakupu produkt6w leczniczych w konkretnej

aptece lub punkcie aptecznym. ZauwaZye trzeba, t.e art. 94a nie definiuje katalogu dzialail, kt6re nie

stanowilyby reklamy apteki oraz dzialalnosci apteki. Przepis ten jedynie okresla, it. nie stanowi

reklamy informacja 0 lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Dlatego tet. za

reklam~ apteki oraz dzialalnosci apteki naleZy uznae kazde dzialanie, skierowane do publicznej

wiadornosci, niezaleznie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz srodk6w uZytych do jego

realizacji, jesli jego celem jest zwi~kszenie sprzedaZy produkt6w oferowanych w danej aptece.

W tym stanie rzeczy, po dokonaniu analizy zebranych w sprawie dokurnent6w stwierdzono obecnie

brak naruszen stanowi,!:cychpodstawt(wszcz~tego post~powania administracyjnego

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do G16wnego Inspektora Farrnaceutycznego za

posrednictwem Dolnosl'tSkiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wroclawiu w


