
Na podstawie art. 94a ust 2 i ust 4 w zwi'l:Zkuz naruszeniem art. 94a ust 1 ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001r Prawo Farmaceutyczne Itekstjedn. z 2008r- Dz.U Nr 45 poz. 271 Z p6i.zml,
art. 104 KPA

1. nakaza6 przedsi~biorcy: .

, zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami prawa reklamy aptek oraz

ich dzialalnosci poprzez umieszczenie na odwrocie wyciqgu z cennika nazw aptek

Przedsi~biorca

og61nodost~pne0 nazwie ,
prowadzi na terenie dolnego sl,!ska dwie apteki

jedn'l. na podstawie zezwolenia znak:

WIF zawiadomieniem z dnia 25.01.2012r wszcz'l.lpost~powanie administracyjne w sprawie

prowadzenia przez przedsi~biorc~ niedozwolonej reklamy dzialalnosci aptek tj.:
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dystrybuowanie list cenowych aptek obowictzujctcych od dnia 1.01.2012r do 31.01.2012r ze

wskazaniem cen wybranych produkt6w leczniczych oraz suplement6w diety ... "

(dow6d: zawiadomienie znak WIF-WR-I.8523.12.2012 z dnia 25.01.2012r)

( dow6d: potwierdzenie odbioru z dnia 30.01.20 12r)

Dnia 16 lutego przedsi\lbiorca zlozyl wniosek 0 umorzenie post\lpowania w przedmiotowej

sprawie. W uzasadnieniu wniosku podni6sl, iZ umieszczenie informacji 0 cenach produkt6w

dost\lpnych w w/w aptekach nie stanowi reklamy. Sct to bowiem jedynie dozwolone w

swietle prawa listy cenowe. Dalej w swym wyst'IPieniu podniesiono, iz " brak jest legalnej

definicji reklamy apteki lub jej dzialalnosci..:, oraz z tresci znowelizowanego prawa

farmaceutycznego wynika, "iz ustawa nie utozsamia reklamy ze wszelkq informacjq 0 danym

podmiocie czyjego dzialalnosci". Prowadzqca apteki podnosi, iz " fisty cenowe nie stanowiq

reklamy" a na okolicznosc podnosi, iz znowelizowana ustawa nie zmienila regulacji

dotyczctcej reklamy produkt6w leczniczych, a zatem " nie uwaia si~ za reklam~ produkt6w

leczniczych katalog6w handlowych czy lub cenowych zawierajqcych wylqcznie nazw~ wlasn{£

nazw~powszechnie stosowanq dawk~, postac i cen~produktu leczniczego, w tym produktu

leczniczego dopuszczonego do obrotu bez koniecznosci uzyskania pozwolenia " Dalej

podniesiono, iz wielokrotnie podkreilano w orzecznictwie, neutralna informacja 0 cenach

produkt6w jest fistq cenowq w rozumieniu w/w przepisu a w konsekwencji nie stanowi

reklamy produkt6w leczniczych. Strona na wykazanie smsznosci swojego stanowiska

wskazala wyrok SN z dnia 2 paidziemika 2007r sygn.akt II CSK 289/07 z tezct " Nie Set

natomiast reklamct m.in. listy cenowe, kt6re zawierajetjedynie informacje 0 cenach towar6w

lub usmg i Set publikowane wyletcznie po to, aby podac do publicznej wiadomosci ceny

okreslonych produkt6w" oraz wyrok Sctdu Apelacyjnego z dnia 11 marca 2009r sygn. akt VI

ACaII55/2008 i wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 marca 2009r sygn. akt VII SA/Wa

1985/07 z gl6wnet tezq, ze: neutralna informacja 0 cenach stanowi list\l cenowet i nie jest

reklamet. Na koniec swojego wyst'lPienia w tym zakresie zawarto podsumowanie, iz w swietle

obowi'tZujctcego orzecznictwa i przepis6w nie stanowict reklamy dzialania prowadzone przez

wlasciciela aptek 0 nazwie Na marginesie - w pkt 10 uzasadnienia podniesiono, ii:

"ograniczenia dotyczetce reklamy zawarte w ustawie refundacyjnej (art. 49 ust 3) nie

wy1etczaj<:t mozliwosci prowadza reklamy w formie dozwolonej przez ustaw~ prawo

farmaceutyczne. Z tych tei: wzgl~d6w przedsi~biorca wni6s1 0 umorzenie post\lpowania jako

bezprzedmiotowego.



_, __. _ __ 1 znajduje si~ punkt informacyjno-

.. w prawym gornym rogu znajduje si~ logo a w
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DWIF wykonuj'lc dyspozycj~ art. 10 §1 KPA, pismem z dnia 02.03.2012r, znak WIF-WR-

I.8523.12.2012r poinformowal stron~ 0 zakoiiczeniu post~powania wyjasniaj'lcego,

zakreslaj'lc stosowny termin do zapoznania si~ z zebranym materialem dowodowym i

wypowiedzenia si~ w jego przedmiocie. Zawiadomienie zostalo skutecznie dor~czone dnia

11.03.2012r.

( dowod: zawiadomienie znak WIF-WR-I.8523.12.2012 z dnia 02.03.2012r)

( dowod: potwierdzenie odbioru z dnia 06.03.2012r)

Dnia 13.03.2012r wplyn~lo do inspektoratu upowaznienie dla 10 zapoznania

si~ ze zgromadzonym materialem wszcz~tego post~powania w sprawle niedozwolonej

reklamy aptek - upowaznienie zostalo zlozone przez przedsi~biorc~ 1

(dowod: pernomocnictwo z dnia 07.03.2012r)

Dnia 13.03.2012r udost~pniono p. : zgromadzony material dotycz'lcy

naruszenia art 94a przez

(dowod: notatka sporz'ldzona przez WIF dnia 13.03.2012 na treSci pelnomocnictwa)

Prowadz'lcy aptek~ w pismie z dnia 14.03.2012r na okolicznosc poprawienia bl~dow w

zakresie nazewnictwa _-r---~""'6V •• ~"'."' ..•_ • •.• ;h zlozyla do akt

sprawy miesi~cznik z marca 2012 0 nazwie" ) z

dol'lczon'l wyci'lliiem z cennika, gdzie na odwrocie wpisane S'l nazwy aptek 0 nazwie

ich adresy i godziny czynnosci oraz w gornym prawym rogu na

konsultacyjny

kole napis:

(dowod: pismo strony z dnia 14.03.2012r wraz z zal'lczon'lgazetk'l i "wyci'lliiem cenowym")

Wojewodzki Inspektor Farmaceutyczny nie zgadza si~ ze stanowiskiem przedsi~biorcy, iz

spolka nie prowadzi niedozwolonej reklamy apteki oraz dzialalnosci apteki.

przede wszystkim nalezy podniesc, iz przepis art. 94a ust. 1 stanowi, ze zabroniona jest

reklama aptek i punktow aptecznych oraz ich dzialalnosci. Nie stanowi reklamy informacja 0

lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Jak wynika z powyzszego, w

odrMnieniu od art. 52 dotycz'lcego reklamy produktu leczniczego, przepis ten nie zawiera

legalnej definicji reklamy apteki i dzialalnosci aptek, konieczne jest wi~c odwolanie si~ do

wykladni j~zykowej. W definicjach zawartych w publikacjach slownikowych reklam'l jest

dzialanie maj'lce na celu zach~cenie potencjalnych klientow do zakupu konkretnych towarow



4

lub do skorzystania z okrdlonych uslug ("Wielki Slownik Wyrazow Obcych" pod redakcjet

M. Banki, wyd. PWN, Warszawa 2003 r.). Reklam'l dzialalnosci apteki b~dzie wi~c zamiar

przyci'lgni~cia potencjalnych klientow do dokonywania zakupow w tej aptece.

Formy reklamy mog'l bye roznorodne, S'l to np. plakaty, ulotki, spoty w telewizji, bilboardy.

Istotnym elementem reklamy jest zamiar wywolania okreslonej reakcji u potencjalnych

klientow. Przytoczona definicja reklamy w zestawieniu z definicj'l apteki, zawart'l w ustawie

Prawo farmaceutyczne wart. 86, pozwala na przyj~cie, ze reklam'l apteki i dzialalnosci apteki

jest dzialanie polegaj'lce na zach~caniu potencjalnych klientow do dokonywania zakupu

produktow leczniczych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym. Zauwazye trzeba, ze art.

94a nie definiuje katalogu dzialan, ktore nie stanowilyby reklamy apteki oraz dzialalnosci

apteki. Przepis ten jedynie okresla, iz nie stanowi reklamy informacja 0 lokalizacji i

godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Dlatego tez za reklam~ apteki oraz

dzialalnosci apteki nalezy uznae kazde dzialanie, skierowane do publicznej wiadomosci,

niezaleznie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz srodkow uZytych do jego

realizacji, jesli jego celem jest zwi~kszenie sprzedazy produktow oferowanych w danej

aptece. Zgodnie z definicj'l "informacji" zawart'l slowniku j~zyka polskiego PWN informacj'l

jest "powiadomienie 0 czyms, zakomunikowanie czegos, wiadomose pouczenie".

W tym miejscu WIF podziela stanowisko przedsi~biorcy co do wykladni neutralnej

informacji, oraz ze listy cenowe nie stanowi'l reklamy. JednakZe, WIF nie zgadza si~ z

wnioskami jakie wywiodl przedsi~biorca z przedstawionych tez orzeczen s'ldowych. Przede

wszystkim wszystkie te wyroki wyrainie definiuj'l "neutraln'l informacj~" oraz "wyci'lg

cenowy" - zatem : nie stanowi'l reklamy m.in. listy cenowe, ktore zawieraj'l jedynie

informacje 0 cenach towar6w. Jednoczesnie nie jest reklam'l "neutralna informacja 0 cenach,

kt6r'ljest lista cenowa. Dowod w sprawie tj. wkladka do gazety',

nazwany list'l cenow'l nie moze w ocenie WIF bye uznana jako " lista cenowa" czy "neutralna

informacja" - gdyz zawiera elementy wykluczaj'lce z w.w defmicji neutralnej informacji -

wkladka ta posiada bowiem kolorowe elementy szaty graficznej na stronie oznaczonej jako

"LISTA CENOWA APTEKl" a na drugiej stronie informacj~ 0 lokalizacji apteki

przedsi~biorcy wraz z reklam'l prowadzonej w niej dzialalnosci - prowadzenia punktu

informacyjno-konsultacyjnego - , Zatem, wkladka ta, zwana

"LISTA CENOWA APTEKI" - skoro nie zawiera wyl'lcznie informacji 0 cenach towarow

nie moze bye uznana za listy cenowe ani tez za neutraln'l informacj~ - zatem wbrew

stanowisku przedsi~biorcy stanowi reklam~ apteki i jej dzialalnosci. Dodatkowo nalezy

podniese, iz czynnikiem decyduj'lcym 0 kwalifikacji informacji jako "przekazu



reklamowego" jest takie udost~pnianie informacji, kt6rej celem jest zwi~kszenie sprzedazy

produkt6w leczniczych w aptece. W niniejszej sprawie za uznaniem za reklam~

przedmiotowej "wkladki do gazety z tzw. list~ cenow~" przemawia szata graficzna tej

wkladki oraz elementy wpisane na jej drugiej stronie - zatem w istocie calosc przekazu tego

nosnika oraz mozliwosc powi<:tZaniaz pozornie neutraln~ informacj~ z konkretnymi aptekami

przedsi~biorcy - powyzsze dowodzi, iz jest to reklama apteki i jej dzialalnosci.

Ponadto nalezy podnidc, iz nie mozna zgodzic si~ ze stanowiskiem przedsi~biorcy, iz:

"ograniczenia dotycz~ce reklamy zawarte w ustawie refundacyjnej (art. 49 ust 3) nie

wyl~czaj~ mozliwosci prowadzenia reklamy w formie dozwolonej przez ustaw~ prawo

farmaceutyczne" - a to dlatego, iz ustawa prawo farmaceutyczne w obecnym jej brzmieniu (

art. 94 a) nie dopuszcza zadnej reklamy apteki orazjej dzialalnosci.

Maj~c powyzsze na uwadze, nalezy uznac, iz apteka narusza przepisy Prawa

farmaceutycznego poprzez prowadzenie niedozwolonej prawem reklamy apteki i jej

dzialalnosci. Z tych tez wzgl~d6w wniosek 0 umorzenie post~powania me moze zostac

uwzgl~dniony. W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wst~pie

Decyzji nadaje si~ rygor natychmiastowej wykonalnosci na postawie art. 94a ust 4 ustawy

Prawo Farmaceutyczne.
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