
DOLNOSLJ\SKI WOJEWODZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

WE WROCLA WID

11. 01. 2013 wrodawJ 10.01.2013r.
i

. WOJEWODZKI INSPEKTORAf FARMACEUTYCZi·,
we Wrocl3wiu:-~_._.-,._-_ ...,_. -----

---- ..-..-'-- -~
wP~= ·-1 WYSLANO ""::.'

I . . -' I
, L. dz _.••••.. ,..i3 ... L.. dz •.•••.•.••• ,••.•._. . (;_. .)0&

ZE:
O~
Uz
UJ~

DECYZJA,~ ~
v"-. a.. ~.

o umorzemu postftPOW~la
:o:t:

Na podstawie art. 105§ 1 Kodeku Postypowania Adminis'fi!acyjnego (tj. Dz. U. 2000r Nr

postanawiam

umorzyc postypowanie administracyjne w sprawle prowadzenia przez przedsiybiorcy:

niezgodnej z przepisami prawa reklamy

apteki oraz jej dzialalnosci poprzez umieszczenie w aptece 0 nazwie

umleszczone Sq obnizone ceny refundowanych produkt6w leczniczych i wyrob6w

medycznych a takZe sugerowane ceny lek6w pelnoplatnych zarejestrowanych w kategorii

dostypnosci Rp lub aTe oraz informacjq 0 mozliwosci wsp61pracy z Fundacjq 0 nazwie

w celu zakupu lek6w w najnizszych cenach

DWIF zawiadomieniem z dnia 20.01.2012r wszczql postypowanie administracyjne w sprawie

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

orzy uL

aptece 0 nazwie

1 JeJ dzialalnosci polegajqcej na umieszczaniu w

I ulotki zawierajqcej

wyciqg z cennika, w kt6rym umleszczone Sq obnizone ceny refundowanych produkt6w

leczniczych i wyrob6w medycznych a takZe sugerowane ceny lek6w pelnoplatnych

zarejestrowanych w kategorii dostypnosci Rp lub aTe oraz informacja 0 mozliwosci



rek1amy stanowiq.cej przedmiot wszczytego postypowania administracyjnego w wyniku czego

stwierdzil iz.w aptece znajduje siy gazetka zawierajq.ca produkty 1ecznicze z sugerowanq

cenq..

Dnia 02.03.2012r DWIF na podstawie art.l0§1 KPA zawiadomil strony 0 zamiarze

zakonczenia prowadzonego postypowania wszczytego dnia 20.01,2012r- w SpraWle

naruszenia art. 94a ust 1 ustawy prawo farmaceutyczne

Dnia 16.03.2012r wplynylo pismo pelnomocnika strony - wraz z

pelnomocnictwem 0 przedluzenie terminu do wypowiedzenia Sly przez strony co do

zebranych w sprawie dowod6w i twierdzen. Dnia 27.03.2012r DWIF przedluzyl stronie

tennin do zapoznania , wypowiedzenia strony co do zebranych w sprawie dowod6w i

twierdzen do dnia 10 .04.2012r.

Dnia 27.03.2012r wplynylo do DWIF zawiadomienie wraz ze zdjyciem 0 naruszeniu przez

, __ art. 94a prawa farmaceutycznego poprzez umieszczenie w drzwiach izby

ekspedycyjnej apteki plakatu 0 tresci ", I~L J

Dnia 29.03.2012r D\VIF wezwal pelnomocnika strony do zlozenia wyjasnien dotyczq.cych

umieszczenia w drzwiach izby ekspedycyjnej "

J ~aplakatu 0 tresci" MAMY NAJTANSZE ODPOWIEDNIKI DROGICH

Dnia 27.04.2012r DWIF na podstawie art.l0§1 KPA zawiadomil pelnomocnika strony 0

zarniarze zakonczenia prowadzonego postypowania wszczytego dnia 20.01.20 12r .- w sprawie

naruszenia art. 94a ust 1 ustawy prawo farmaceutyczne.

Dnia 16.05.2012r DWIF w zwiq.zku z brakiem odpowiedzi pelnomocnika strony na

wezwanie z dnia 29.03.2012r tym razem wezwal strony do zlozenia wyjasnien dotyczqcych

umieszczenia w drzwiach izby ekspedycyjnej , \

plakatu 0 tresci" MAMY NAJTANSZE ODPOWIEDNIKI DROGICH

LEKOW".

Dnia 28.06.2012r DWIF na podstawie art.10§1 KPA zawiadomil strony oraz jej

pelnomocnika 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego postypowania

wszczytego dnia 20.01,2012r.- w spraWle naruszenia art. 94a ust 1 ustawy prawo

farmaceutyczne przez apteky 0 nazwie ,

prowadzonq. przez przedsiybiorcy: . 1. W

zawiadomieniu poinformowano strony 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranego

materialu dowodowego w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.



Strona nie skorzystala z przysluguj'}cego jej uprawnienia.

Dnia 19.10.2012r Inspektor farmaceutyczny dokonallustracji dzialalnosci apteki pod k'}tem

reklamy stanowi~cej przedmiot wszczytego postypowania administracyjnego w wyniku czego

stwierdzil usuniycie plakatu z drzwi izby ekspedycyjnej

plakatu 0 tresci" MAMY NAJTANSZE ODPOWIEDNIKI DROGICH

LEKOW" oraz usuniycie z apteki wszelkich cech reklamy apteki i jej dzialalnosci.

DWIF we Wroclawiu zwazyl, co nastypuje:

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

reklama aptek i punkt6w aptecznych oraz ich dzialalnosci. Nie stano wi 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

posluZyc siy nalezy w tym wzglydzie defrnicj~ zawart~ w wydanych opracowaniach

slownikowych a takZe orzecznictwem s~d6w administracyjnych. I tak wedlug Slownika

rozpowszechnianie informacji 0 danych towarach, ich zaletach, wartosci, miejscach i

mozliwosciach nabycia... za pomoc~ plakat6w, ogloszen w prasie, radiu i w telewizji

stanowi~ce zachyty do nabywania towar6w lub korzystania z okreslonych uslug.

Podobna definicja zawarta jest w Malym Slowniku Jyzyka Polskiego Wydawnictwo

Naukowe PWN 1996.Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem s~d6w administracyjnych,

wydanym wprawdzie pod rz~dami przepisu art. 94a ust.1 ustawy Prawo farrnaceutyczne

obowi~j~cego do dnia 31.12.2011r.

- za reklamy dzialalnosci apteki nalezy uznac 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),

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



- reklam<tmoze bye kazde dzia1:anie skierowane do pub1icznej wiadomosci, zmierzaj~ce do

zwiykszenia sprzedazy produktow 1eczniczych i \\ryrobow medycznych w niej

oferowanych (v..ryrokWSA w Warszawie z 1.02.2008r. sygn. akt VII SA/Wa 1960/07),

reklam<t dziala1nosci apteki jest kaMe dzialanie, kazda jej dziala1nosc niezaleznie od

formy i metody jej przeprowadzenia oraz uzytych do jej rea1izacji srodkow, jes1i celem tej

dzialalnosci jest zwiykszenie sprzedazy produkt6w leczniczych lub v..ryrobowmedycznych

w danej aptece lub punkcie aptecznym (v..ryrokWSA w Warszawie z dn. 22.11.2007r.

sygn. akt VII SA/WA 1661/07),

- rek1am<tjest kazda v..rypowiedzskierowana do potencjalnych konsument6w, odnosz<tca siy

do towar6w, uslug, a takze przedsiybiorcy oferuj<tcego towary lub uslugy maj<tc<tna celu

zachycenie i sklonienie adresat6w do nabywania towar6w lub korzystania z uslug - wyrok

SN z 26.01.2006r. sygn. akt V CSK 83/05.

Podstawov..rym e1ementem rek1amy, zgodnie z opini<t s<tdu (wyrok WSA w Warszawie z

1.02.2008r. sygn. Al.'t VII SAfW a 1960/07) jest zamiar przyci<tgniycia potencjalnych k1ient6w

do dokonania zakupu produktu 1eczniczego 1ub v..ryrobumedycznego w konkretnej aptece,

nieza1eZnie od formy i metody jej przeprowadzenia oraz uzytych do jej rea1izacji srodk6w,

jesli jej celem jest zwiykszenie sprzedazy ww. produkt6w w danej aptece 1ub punkcie

aptecznym. Reklama moze przyjmowae roznorodne formy: plakatow, spotow TV, u1otek,

okres1onej reakcji potencja1nych k1ientow. Reasumuj<tc na1ezy stwierdzie, ze reklam<t jest

kazdego rodzaju dzialanie zachycaj<tce do nabycia oferowanych przez apteky towarow i ktore

w taki sposob jest odbierane przez pacjentow. Za dzialania rek1amowe winny bye uznane

wszystkie te dzialania, ktorych zamierzonym ce1em jest pozyskanie nov..rychlub zatrzymanie

"starych klientow". Na gruncie obecnie obowi'tZuj<tcego art. 94a ust. 1 ustav..ry Prawo

Farmaceutyczne nalezy stwierdzie, ze reklam<t apteki jest wszystko to, co nie jest informacj<t

o 10kalizacji 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 ustav..ry Prawo Farmaceutyczne zadnych v..ryl<tczen,w

przeciwienstwie do definicji reklamy produktu 1eczniczego 0 jakim mowa w art. 52 tejze

ustawy.

DWIF we Wroclawiu maj<tcpowyzsze na uwadze oraz zgromadzony material dowodov..ry

ustalil, iz apteka 0 nazwie "polo zona '

prowadzona przez przedsiybiorcy: l me
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prowadzi juz dzialalnosci byd~cej przedmiotem tego postypowania. Powyzsze zostalo

potwierdzone przez inspektora farmaceutycznego lustracj~ lokalu apteki w dniu 19.10.2012r.

Z tych tez wzglyd6w zachodzq. 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 aSK 967/05: "Stosownie do

dyspozycji art. 105 § 1 KPA bezprzedmiotowosc postypowania ma miejsce w sytuacji, gdy

istniej~ 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~zany rozstrzygn~c

na podstawie przepis6w prawa materialnego 0 uprawnieniach lub obowi~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 KP A 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.".

W tym stanie rzeczy, maj~c powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

posrednictwem Dolnosl~skiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wroclawiu

w terminie 14-tu dni od daty otrzymania.


