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o umorzeniu post~powania

Na podstawie art. 105§ 1 Kodeku Postypowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2000r Nr 98, poz.

1071 ze zm.)

postanawiam

umorzye postypowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez przedsiybiorcy.

';)J" niezgodnej z przepisami prawa rek1amy apteki oraz jej

dzialalnosci poprzez umieszczenie hasla (widocznego wyrainie z zewn,!trz apteki) Taniej bye nie

moze! !! oraz umieszczenie wewn,!trz apteki plakatu 0 tresci : " Zgodnie z now'! U staw,! Refundacyjn,!

od 1 stycznia 2012r. Taniej bye nie moze! Dlatego ceny lek6w refundowanych we wszystkich

aptekach w Polsce powinny bye jednakowe. §7 §8 §48 Ustawy 0 refundacji produkt6w leczniczych,

srodk6w spoZyvv'czych specjalnego przeznaczenia Zywieniowego oraz wyrob6w medycznych" w

WIF zawiadomieniem z dnia 13.02.2012r wszcz'!l postypowanie administracyjne w spraWle

prowadzenia przez apteky niedozwolonej reklamy apteki 0 nazwie: "... polozonej

i jej dzialalnosci po1egaj,!cej na umieszczaniu hasla

(widocznego wyrainie z zewn,!trz apteki) Taniej bye nie moze!!! oraz umieszczenie wewn,!trz apteki

plakatu 0 tresci : " Zgodnie z now'! Ustaw,! Refundacyjn,! od 1 stycznia 2012r. Taniej bye nie moze!

Dlatego ceny lek6w refundowanych we wszystkich aptekach w Polsce powinny bye jednakowe. §7

§8 §48 Ustawy 0 refundacji produkt6w leczniczych, srodk6w spoZywczych specjalnego

przeznaczenia Zywieniowego oraz wyrob6w medycznych". Apteka . ' polozonej w

~prowadzona jest przez przedsiybiorcy

u na podstawie zezwolenia znak:

. r. Dnia 23 lutego 2012r przedsiybiorca zloZyl wyjasnienie 0 prowadzonej przez apteky

dzialalnosci byd,!cej przedmiotem wszczytego postypowania podnosz,!c, iz apteka nie prowadzi

niedozwolonej reklamy. Podano dalej, iz plakat 0 tresci: " Zgodnie z now'! ustaw,! Refundacyjn,! od I

stycznia 2012r Taniej bye nie moze! Dlatego ceny lek6w refundowanych we wszystkich aptekach w

Polsce powinny bye jednakowe. § 7, § 8, 48 ustawy 0 refundacji produkt6w leczniczych, srodk6w



spoZywczych specjalnego przeznaczenia Zywieniowego oraz wyrobow medycznych." jest informacjl!

dla pacjentow 0 nowych przepisach i nie stanowi reklamy dzialalnosci apteki. DWIF wykonujl!c

dyspozycjyart. 10 §l KPA, pismem z dnia 29.02.2012r, znak WIF-WR-I.8523.16.2012, wyslanym

dnia 02.03.20 12r poinformowal strony 0 zakonczeniu postypowania wyjasniajl!cego, zakreslaj1j.c

stosowny term in do zapoznania siy z zebranym materialem dowodowym i wypowiedzenia siy w jego

przedmiocie. Zawiadomienie zostalo skutecznie doryczone dnia 07.03.2012r . Dodatkowo w ramach

prowadzonego postepowania wezwano strony do zlozenia wyjasnien w sprawie dystrybuowania

gazetki 1 z haslem reklamowym "Taniej bye nie moze"!!! "Oferta wama do 29 lutego

2012r lub do wyczerpania zapas6w". W gazetce tej dostypne s~ kupony promocyjne, wame do

31.12.20 12r. upowamiaj~ce do rabatu przy zakupie w sieci \. rabat dotyczy

jednorazowych zakupow 0 wartosci niemniejszej niz 50zl.) R6wnoczesnie w gazetce przedstawiony

jest wyci~g z cennika lekow na recepty z dnia 5 grudnia 2011r. oraz obnizone ceny produktow

leczniczych, wyrobow medycznych oraz artyku16w dodatkowo dopuszczonych do obrotu w aptece.

Prowadz~cy apteky w pismie z dnia 13.03.2012r i pismie z dnia 26.03.2012r zgodnie z wezwaniem

odniosl siy do ulotki cenowej umieszczonej w gazetce i oswiadczyl, iz gazetka z ulotk~ cenowl!

zostala wydana w gnldniu 2011r i z dniem 1.01.2012r zostala usuniyta z apteki, nie prowadzono

rowniez zadnych innych form dystrybucji ulotki. R6wniez z dniem wejscia w Zycie ustawy

zmieniaj~cej Prawo farmaceutyczne zakonczono realizacjy talonow znajduj~cych siy w gazetce. Dnia

27.03.2012r L'1spektor fa..--maceutyczny dokonal wizji lokalu apteki .

----.I - podczas, kt6rej stwierdzil w izbie ekspedycyjnej nad stanowiskami

Dnia 29.03.2012r DWIF we Wroclawiu wydal decyzje znak: WIF-WR-I.8523.16.2012 nakazujl!Cl!

przedsiybiorcy zaprzestania prowadzenia niedozwolonej reklamy apteki oraz jej dzialalnosci. Decyzja

ta w wyniku odwolania przedsiybiorcy zostala uchylona przez G16wnego Inspektora

Farmaceutycznego decyzj~ znak: z dnia 15.06.2012r i przekazana do

ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. DWIF we Wroclawiu dnia 06.09.2012r

wezwal strony do zlozenia odpowiedzi na pytania: czy nadal w izbie ekspedycyjnej apteki ,

J nad stanowiskiem komputerowym

umieszczone s~ plakaty z napisem TANIEJ BYC NIB MaZE!!! oraz czy nadal na drzwiach izby

ekspedycyjnej od strony wewnytrznej i zewnytrznej umieszczony jest plakat 0 tresci: "Zgodnie z

Now~ Ustaw~ Refundacyjnq od 1 stycznia 2012r Taniej bye nie moze! Dlatego ceny lekow

refundowanych we wszystkich aptekach w Polsce powinny bye jednakowe. § 7, § 8, §48 ustawy 0

refundacji produktow leczniczych, srodk6w spoZywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego

oraz wyrob6w medycznych DZ.U. Nr 122 z 2011r poz. 696". W odpowiedzi na wezwanie

przedsiybiorca w pismie z dnia 16.09.2012r poinformowal, ze "nad stanowiskiem komputerowym nie

Sq umieszczone plakaty z napisem TANIBJ BYC NIB MaZE!!!" oraz ze: " na drzwiach izby

ekspedycyjnej od strony wewnytrznej i zewnytrznej nie ma plakatow 0 tresci:: "Zgodnie z nowq



ustawa Refundacyjnq od 1 stycznia 2012r Taniej bye nie moze! Dlatego ceny lek6w refundowanych

we wszystkich aptekach w Polsce powinny bye jednakowe. § 7, § 8, 48 ustawy 0 refundacji

produkt6w leczniczych, srodk6w spoZywczych specjalnego przeznaczema zywieniowego oraz

wyrob6w medycznych DZ.U. Nr 122 z 2011r poz. 696". Dnia 26.09 .2012r Inspektor farmaceutyczny

dokonal lustracji dzialalnosci apteki pod kqtem reklamy stanowiqcej przedmiot wszczytego

postepowania administracyjnego w wyniku czego stwierdzil usuniycie plakatu reklamowego z

napisem TANIEJ Bye NIB MOZE!!! znad stanowiska komputerowego apteki oraz usuniycie z drzwi

wejsciowych do ekspedycji plakatu 0 tresci: "Zgodnie z nOWqustawa Refundacyjn'l od 1 stycznia

2012r Taniej bye nie moze! Dlatego ceny lek6w refundowanych we wszystkich aptekach w Polsce

powinny bye jednakowe. § 7, § 8, 48 ustawy 0 refundacji produkt6w leczniczych, srodk6w

spoZywczych specjalnego przeznaczenia i;ywieniowego oraz wyrob6w medycznych DZ.U. Nr 122 z

2011r poz. 696". Dnia 05.1O.2012r. Dolnosl'lski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we

Wroclawiu na podstawie art. 1O§1 KPA zawiadomH stronyo zamiarze zakonczenia prowadzonego

postypowania wszczytego dnia 13.02.2012r.- w sprawie niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki 0

nazwie .. - W zawiadomieniu

poinformowano strony 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranego materiaru dowodowego w

terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Strona nie skorzystala z

przysruguj'lcego jej uprawnienia.

DWIF we Wroclawiu zwai;yl, co nastypuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 94a ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Farmaceutyczne zabroniona jest reklama

aptek punkt6w aptecznych oraz ich dzialalnosci. Nie stanowi reklamy informacja

o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny

sprawuje nadz6r nad przestrzeganiem przepis6w ustawy w zakresie dzialalnosci reklamowej aptek,

punkt6w aptecznych i plac6wek obrotu pozaaptecznego. W razie stwierdzenia naruszenia wyzej

wymienionego przepisu wojew6dzki Inspektor farmaceutyczny nakazuje w drodze decyzji

zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.

Z uwagi na fakt, ze ustawa Prawo farmaceutyczne nie zawiera legalnej definicji reklamy posrui;ye siy

nalei;y w tym wzglydzie definicjq zawaft'l w wydanych opracowaniach slownikowych a takZe

orzecznictwem s'ld6w administracyjnych. I tak wedrug Slownika Wyraz6w Obcych Wydawnictwo

Naukowe PWN 1996, za reklamy naleZy rozumiee rozpowszechnianie informacji 0 danych towarach,

ich zaletach, wartosci, miejscach i mozliwosciach nabycia ... za pomoc'l plakat6w, ogloszen w prasie,

radiu i w telewizji stanowiqce zachyty do nabywania towar6w lub korzystania z okreslonych usrug.

Podobna definicja zawarta jest w Malym Slowniku Jyzyka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN

1996.Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem s'ld6w administracyjnych, wydanym wprawdzie pod

rZ'ldami przepisu art. 94a ust.l ustawy Prawo farmaceutyczne obowiqzujqcego do dnia 31.12.2011r.

za reklamy dzialalnosci apteki naleZy uznae kazde dzialanie skierowane do publicznej wiadomosci

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



jesli jego celem jest zwiykszenie sprzedaZy produkt6w leczniczych i wyrob6w medycznych

oferowanych w danej aptece (wyrok WSA w Warszawie z 14.05.2008r. sygn. akt VII SA/Wa

2215/07),

- reklam1! dzialalnosci apteki jest dzialanie maj1!ce na celu zachycenie potencjalnych klient6w do

zakupu konkretnych towar6w lub do skorzystania z okreslonych uslug. (wyrok WSA w

Warszawie z 6.03.2008r. sygn. Akt VII SAiWa 2216/07),

reklam1! moze bye kazde dzialanie skierowane do publicznej wiadomosci, zmierzaj1!ce do

zwiykszenia sprzedaZy produkt6w leczniczych i wyrob6w medycznych w niej oferowanych

(wyrok WSA w Warszawie z 1.02.2008r. sygn. akt VII SAiWa 1960/07),

reklam1! dzialalnosci apteki jest kaMe dzialanie, kazda jej dzialalnose niezalemie od formy i

metody jej przeprowadzenia oraz uZytych do jej realizacji srodk6w, jesli celem tej dzialalnosci jest

zwiykszenie sprzedaZy produkt6w leczniczych lub wyrob6w medycznych w danej aptece lub

punkcie aptecznym (wyrok WSA w Warszawie z dn. 22.11.2007r. sygn. akt VII SAiWA

1661/07),

- reklam1! jest kazda wypowiedi skierowana do potencjalnych konsument6w, odnosz,!ca siy do

towar6w, uslug, a takze przedsiybiorcy oferuj,!cego towary lub uslugy maj'!c'! na celu zachycenie i

sklonienie adresat6w do nabywania towar6w lub korzystania z uslug - wyrok SN z 26.01.2006r.

sygn. akt V CSK 83/05.

Podstawowym elementem reklamy, zgodnie z opini,! s,!du (wyrok WSA w Warszawie z 1.02.2008r.

sygn. Akt VII SAIWa 1960/07) jest zamiar przyci,!gniycia potencjalnych klient6w do dokonania

zakupu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w konkretnej aptece, niezalemie od formy i

metody jej przeprowadzenia oraz uZytych do jej realizacji srodk6w, jeW jej celem jest zwiykszenie

sprzedaZy ww. produkt6w w danej aptece lub punkcie aptecznym. Reklama moze przyjmowae

r6morodne formy: plakat6w, spot6w TV, ulotek, billboard6w, folder6w czy gazetek. Istotnym

elementem reklamy jest zamiar wywolania okreslonej reakcji potencjalnych klient6w. Reasumuj,!c

nale:iy stwierdzie, ze reklam,! jest kazdego rodzaju dzialanie zachycaj,!ce do nabycia oferowanych

przez apteky towar6w i kt6re w taki spos6b jest odbierane przez pacjent6w. Za dzialania reklamowe

winny bye uznane wszystkie te dzialania, kt6rych zamierzonym celem jest pozyskanie nowych lub

zatrzymanie "starych klient6w". Na gruncie obecnie obowi'!Zuj,!cego art. 94a ust. 1 ustawy Prawo

Farmaceutyczne naleZy stwierdzie, ze reklam,! apteki jest wszystko to, co nie jest informacj,! 0

lokalizacji i godzinach pracy apteki. I nie ma tutaj znaczenia czy jest ona skierowana do publicznej

wiadomosci. Za szerokim rozumieniem reklamy przemawia fakt, ze ustawodawca nie zawarl wart.

94a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne zadnych wyl,!czeil, w przeciwieilstwie do definicji reklamy

produktu leczniczego 0 Jakim mowa wart. 52 tejze ustawy.

DWIF we Wroclawiu maj,!c powyzsze na uwadze oraz zgromadzony material dowodowy ustalil,

iz apteka 0 nazwie , I nie

prowadzi dzialalnosci byd,!cej przedmiotem wszczytego postypowania z art. 94a ustawy prawo



Otrzymuj'l:
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farmaceutyczne, tj. umieszczenie hash (widocznego wyrainie z zewnqtrz apteki) Taniej bye nie

moze!!! oraz umieszczenie wewn~trz apteki plakatu 0 tresci : " Zgodnie z now~ Ustaw~ Refundacyjn~

od 1 stycznia 2012r. Taniej bye nie moze! Dlatego ceny lek6w refundowanych we wszystkich

aptekach w Polsce powinny bye jednakowe. §7 §8 §48 Ustawy 0 refundacji produkt6w leczniczych,

srodk6w spoZywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrob6w medycznych".

Powyzsze zostalo potwierdzone przez inspektora farmaceutycznego lustracja lokalu apteki w dniu

26.09.2012r. Z tych tez wzglyd6w zachod~ przeslanki do umorzenia postepowania

administracyjnego z uwagi na brak przedmiotu postepowania. Zgodnie bowiem z wyrokiem

Naczelnego S~du Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2006r .sygn.akt I OSK 967/05: "Stosownie do

dyspozycji art. 105 § 1 KPA bezprzedmiotowose postypowania ma miejsce w sytuacji, gdy istniejl}.

okolicznosci, czyni~ce wydanie decyzji administracyjnej prawnie niemozliwym z uwagi na brak

przedmiotu postypowania. Tym przedmiotem jest zas konkretna sprawa, w kt6rej organ administracji

panstwowej jest wladny i jednoczesnie zobowi~ny rozstrzygn~e na podstawie przepis6w prawa

materialnego 0 uprawnieniach lub obowil}.zkach indywidualnego podmiotu. Postypowanie w takiej

sprawie staje siy bezprzedmiotowe, jezeli braknie kt6regos z element6w tego stosunku

materialnoprawnego. Tym samym, sprawa administracyjna jest bezprzedmiotowa w rozumieniu art.

105 § 1 KPA wtedy, gdy nie ma materialnoprawnych podstaw do wladczej, w formie decyzji

administracyjnej ingerencji organu administracyjnego. W6wczas jakiekolwiek rozstrzygniycie

merytoryczne pozytywne, czy negatywne staje siy prawnie niedopuszczalne." Maj~c powyzsze na

uwadze zgodnie z dyspozycjq art. 105 § lKP A postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysruguje odwolanie do Gl6wnego Inspektora Farmaceutycznego za

posrednictwem Dolnosl~kiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wroclawiu w

terminie 14-tu dni od daty otrzymania.


