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

postanawiam

umorzyc postypowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez przedsiybiorcy

niedozwo1onej reklamy apteki i jej dziaialnosci poprzez umieszczenie w witrynie apteki

p1akat6w 0 tresci: " Z dniem 1.1.2012 Apteka ma obowiqzek poinformowania 0 Tanszych

odpowiednikach Lek6w 0 takim samym dzialaniu terapeutycznym" .

Dnia l1.04.2012r wplynylo drog~ informatyczna zawiadomienie dotycz~ce prowadzenia
niedozwolonej reklamy przez apteky 0 nazwie >:

W zal~czeniu przeslano zdjycia reklam umieszczonych w witrynach okiennych w/w apteki.

Dnia 26.04.20 12r. inspektor farmaceutyczny sporz~dzil notatky sruzbow~ z lustracji apteki z dnia

25.04.2012r, w kt6rej stwierdzil w witrynie izby ekspedycyjnej widnieje plakat 0 treSci: "Z dniem

1.1.2012 Apteka ma obowiqzek poinfonnowania 0 Taiiszych odpowiednikach Lek6w 0 takim samym

dziaianiu terapeutycznym" . Dnia 04.05.2012r przedsiybiorca pismem znak: WIF-WR-I.8523.59.2012

z dnia 27.04.2012r zostal powiadomiony 0 wszczyciu postypowania administracyjnego w sprawie

naruszenia art. 94 a Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r.-Prawo Farmaceutyczne ( t.j. z 2008r. Dz.U. Nr

45 poz. 271 z p6i. zm. ) polegaj~cego na prowadzeniu przez apteky niedozwolonej reklamy

dziaia1nosci apteki, tj. umieszczenie w witrynie apteki plakatu 0 tresci "Z dniem 1.1.2012 Apteka ma

obowi~zek poinformowania 0 Tanszych odpowiednikach Lek6w 0 takim samym dzialaniu

terapeutycznym" . Jednoczesnie wezwano Strony do udzialu w tocz~cym siy postypowaniu, skladania

wyjasnieii, wniosk6w i dowod6w. Strona nie wypowiedziala siy w sprawie. Dnia 08.05.2012r

wplyny
l0 do Inspektoratu nastypne zawiadomienie 0 braku przestrzegania przez apteky art. 94 a



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

wymienionego przepisu wojewodzki Inspektor farmaceutyczny nakazuje w drodze decyzji zaprzestanie

prowadzenia takiej reklamy.

Z uwagi na fakt, ze ustawa Prawo farmaceutyczne nie zawiera legalnej definicji reklamy poslu:zyc siy

nale:zy w tym wzglydzie definicjl! zawartl! w wydanych opracowaniach sIownikowych a takZe

orzecznictwem sl!dow administracyjnych. I tak wedlug SIownika Wyrazow Obcych Wydawnictwo

Naukowe PWN 1996, za reklamy nale:zy rozumiec rozpowszechnianie informacji 0 danych towarach,

ich zaletach, wartosci, miejscach i mozliwosciach nabycia ... za pomoca plakatow, ogIoszen w prasie,

radiu i w telewizji stanowi'lce zachyty do nabywania towarow lub korzystania z okreslonych uslug.

Podobna definicja zawarta jest w MaIym SIowniku Jyzyka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN

1996.Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem s,!:dow administracyjnych, wydanym wprawdzie pod

rz,!:damiprzepisu art. 94a ust.l ustawy Prawo farmaceutyczne obowi,!:zuj,!:cegodo dnia 31.12.2011r.

za reklamy dziaIalnosci apteki nale:zy uznac kazde dziaIanie skierowane do publicznej wiadomosci

niezaleznie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz srodkow uzytych do jego realizacji,

jesli jego celem jest zwiykszenie sprzedazy produktow leczniczych i wyrobow medycznych

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



- reklam,! dzialalnosci apteki jest dzialanie maj,!ce na celu zachycenie potencjalnych klient6w do
•

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

War$zawie z 6.03.2008r. sygn. Akt VII SA/Wa 2216/07),

reklam,! moze bye kazde dzialanie skierowane do publicznej wiadomosci, zmierzaj,!ce do

zwiykszenia sprzedazy produkt6w leczniczych i wyrob6w medycznych w niej oferowanych

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

reklam,! dzialalnosci apteki jest kazde dzialanie, kazda jej dzialalnose niezalemie od formy i

metody jej przeprowadzenia oraz u:zytych do jej realizacji srodk6w, jesli celem tej dzialalnosci jest

zwiykszenie sprzeda:zy produkt6w leczniczych lub wyrob6w medycznych w danej aptece lub

punkcie aptecznym (wyrok WSA w Warszawie z dn. 22.11.2007r. sygn. akt VII SA/WA

1661/07),

reklam,! jest kazda wypowiedi skierowana do potencjalnych konsument6w, odnosZ'tca siy do

towar6w, uslug, a takze przedsiybiorcy oferuj,!cego towary lub uslugy maj'lq 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 SA/Wa 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, jesli jej celem jest zwiykszenie

sprzeda:zy ww. produkt6w w danej aptece lub punkcie aptecznym. Reklama moze przyjmowae

romorodne formy: plakatow, spot6w IV, ulotek, biilboardow, folderow czy gazetek. Istotnym

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

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

przez apteky towar6w i ktore w taki sposob jest odbierane przez pacjentow. Za dzialania reklamowe

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

zatrzymanie "starych klientow". Na gruncie obecnie obowi'lzuj'lcego art. 94a ust. 1 ustawy Prawo

Farmaceutyczne nale:zy 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 w art.

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

produktu leczniczego 0 jakim mowa wart. 52 tejze ustawy.

Organ na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego ustalil, ze apteka 0 nazwie

~ zaprzestala prowadzenia niedozwolonej reklamy apteki i

jej dzialalnosci w zakresie prowadzonego postepowania administracyjnego. Z tych tez wzglyd6w

zachodz,! przeslanki do umorzenia postepowania administracyjnego z uwagi na brak przedmiotu

postepowania. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego S,!du Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2006r

.sygn.akt I aSK 967/05 : "Stosownie do dyspozycji art. 105 § 1 KPA bezprzedmiotowose



postypowania ma mleJSCe w sytuacji, gdy istniej'f okolicznosci, CZYlll'fCe W)'danie decyzji

administracyjnej prawnie niemozliwym z uwagi na brak przedmiotu postypowania. Tym przedmiotem

jest zas konkretna sprawa, w kt6rej organ administracji paiistwowej jest wladny i; jednoczesnie

zobowi¥2-ny rozstrzygn'fc na podstawie przepis6w prawa materialnego 0 uprawnieniach lub

obowiq.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'fc powyzsze na uwadze zgodnie z dyspozycj'f alt. 105 § IKPA postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysruguje odwolanie do Gl6vmego Inspektora Farmaceutycznego za

posrednictwem Dolnosl'fskiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wroclawiu w

terminie 14-tu dni od daty otrzymania.
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