
prowadzenia niedozwolonej reklamy przez aptek~

zalqczeniu przeslano wydruki reklam urnieszczonych w witrynach okiennych w/w apteki.

Dnia 25.01.20 12r. Dolnoslqski Wojewodzki Inspektor Farmaceutyczny przeslal do przedsi~biorcy

prowadzqcego aptek~ tj: : zawiadomienie ( znak

postanawiam

urnorzyc post~powanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez przedsi~biorc~

1 prawadzqcego aptek~ 0 nazwie: ,

niedozwolonej reklamy apteki i jej dzialalnosci poprzez umieszczenie w witrynie apteki plakatow

informujqcych 0 cenach suplementow diety oraz mozliwosci odbioru nagrody za zakup .

Dnia 24 stycznia 2012r. wplyn~lo do Wojewodzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wroclawiu

pismo od kierownika Delegatury dotyczqce

sprawy: WIF-WR-I.8523.l4.2012 ) 0 wszcz~ciu post~powania administracyjnego w sprawie

naruszenia art. 94 a Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r.-Prawo Farmaceutyczne -{ tekst jednolity z

2008r. Dz.U. Nr 45 poz. 271 z poi. zm.) polegajqcego na prowadzeniu przez aptek~ J

niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki, tj. umieszczeniu w

witrynie apteki plakatow informujqcych 0 cenach suplementow diety, oraz mozliwosci odbioru

nagrody za zakup '. Jednoczesnie wezwano Stron~ do udzialu w

toczqcym si~ post~powaniu, skladania wyjasnien, wnioskow i dowodow.

Strana nie wypowiedziala sj~ w sprawie.



Dnia 02.03.20 12r. Dolnosl'iski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we Wroclawiu na podstawie

art. 1O§ 1 KPA zawiadomil stron~ 0 zarniarze zakonczenia prowadzonego post~powania wszcz~tego

dnia 25.01.2012r.- w sprawie niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki (

W zawiadomieniu poinformowano stron~ 0 mozliwosci v.'YPowiedzeniasi~ co do zebranego materialu

dowodowego w terminie do dnia 11marca 20 12r.

Dnia 07.03.2012r. wplyn~lo do Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wroclawiu pismo od

kierownika Delegatury , informuj'ice, iz w dniu 29.02.2012r,

przeprowadzono lustracj~ witryn apteki , ~ i stwierdzono, ze

przeszklone witryny okienne apteki s'ipozbawione material6w reklamowych.

Dnia 12.03.2012r. . wplyn~lo do Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego

we Wroclawiu pismo od kierownika apteki

informujltce, iz apteka me prowadzi zadnej dzialalnosci niezgodnej z prawem

farmaceutycznym. Plakaty umieszczone w witrynach okiennych apteki nie byly celowym dzialaniem, lecz

stanowily niedopatrzenie ze strony kierownika apteki i po rozmowie z kierownikiem Delegatury w

" zostaly usuni~te z witryn apteki.

Przepis art. 94a ust. 1 stanowi, ze zabroniona jest reklama aptek i punl.'1:6waptecznych oraz ich

dzialalnosci. Nie stanowi reklamy informacja 0 10kalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu

aptecznego. Jak wynika z powyzszego, w odroznieniu od art. 52 dotycz'icego 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'i jest dzialanie maj'ice na celu zach~cenie potencjalnych klient6w do zakupu

konkretnych towarow lub do skorzystania z okreslonych uslug ("Wielki Slownik Wyrazow Obcych"

pod redakcj'i M. Bailki, wyd. PWN, Warszawa 2003 r.). Reklam'i dzialalnosci apteki b~dzie wi~c

zamiar przyci'\g11i~ciapotencjalnych klientow do dokonywania zakupow w tej aptece.

Formy reklamy mog'i byc r6znorodne, S'ito 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'i apteki, zawart'i w ustawie Prawo farmaceutyczne w art.

86, pozwala na przyj~cie, ze reklam'i apteki i dzialalnosci apteki jest dzialanie polegaj'ice na

zach~caniu potencjalnych klientow do dokonywania zakupu produktow leczniczych w konkretnej

aptece lub punkcie aptecznym. ZauwaZyc trzeba, ze art. 94a nie definiuje katalogu dzialail, 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 uznac kaZde dzialanie, skierowane do publicznej

wiadomosci, niezalemie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz srodkow 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 dokument6w me stwierdzono

obecnie naruszen stanowillcych podstaw~ wszcz~tego post~powania administracyjnego

Majllc powyZsze na uwadze zgodnie z dyspozycjll art. 105 § IKPA postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysruguje odwolanie do Gl6wnego Inspektora Farmaceutycznego za

posrednictwem Doinosillskiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wroclawiu w
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