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~~Na podstawie art. 94a ust. 1 i 2, 3, 4 oraz art. 129b ust.1, 2, ~ awy z dnia 6 wrzesnia
Tn

2001r.- Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008r~e5 poz. 271 z p6i. zm.)

oraz art.104 kpa w zwi¢u z art. 107 § 1-3 ustawy z drja842zerwca 1960r. kodeksu

postypowania administracyjnego (t.j Dz. U z 2000r. Nr 98 POA1~i~e zm.)

'lUoR YrE:'r-.
DOLNOSLJ\SKI WOJEWODZKI INSPEKTOR FARMACEU'1J4tt'ZNY

I. nakazuje przedsiybiorcy :

zaprzestac prowadzenia reklamy dzialalnosci apteki, polegaj'lcej na uczestnictwie w

II. naldada na przedsiybiorcy

kary pieniyzn'l w kwocie 12 000 zl (slownie: dwanascie tysiycy zlotych), kt6rq

nalezy wplacic na konto Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wroclawiu

nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000 w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia siy
decyzji,

III. decyzji w pkt. I nadaje siy rygor natychmiastowej wykonalnosci.



Dnia 10 stycznia 2012r. wplynylo do Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we

Wroclawiu pismo od Prezesa ORA DIA . . wnosz<!ce 0 objycie nadzorem

dzialalnosci niekt6rych aptek z terenu wojew6dztwa dolnosl<!skiego a w szczeg61nosci aptek

dzialaj<!cychpod szyldem " : ".

Wedlug oceny organ6w samorz<!du zawodowego farmaceut6w rozsylane pacjentom foldery

reklamowe stanowi<!jawne pogwalcenie obowi¥ujqcego od dnia 1

stycznia 2012 r .prawa generalnie zabraniajqcego reklamy aptek i ich dzialalnosci.

Do pisma dol<!czono za1'lcznik odnosz'lcy siy do prowadzenia przez apteki og61nodostypne

" j • "programu lojalnosciowego 0 nazwic

Program skierowany jest do os6b po 60-tym roku, zycia i oferuje min. otrzymanie legitymacji

Lapodstawie kt6rej pacjentowi byd<!przyslugiwac przywileje w postaci :

-mozliwosci zakupu lek6w na recepty , w specjalnych, nizszych cenach,

-mozliwosci korzystania ze specjalnych znizek na uslugi rehabilitacyjne opieky

pielygniarskq,

-mozliwosci oplacenia za darmo rachunk6w w plac6wkach

(dow6d: kserokopie pi sma przeslanego z DIA wraz z za1'lcznikiem z dnia 1O.01.2012r.)

Dnia 25.01.2012r. z-ca Dolnosl<!skiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego

przeslal do przedsiybiorcy: tj:

:awiadomienie ( znak sprawy: WIF-WR-I.8523.10.2012 ) 0 wszczyciu

postypowania 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 paz. zm. )

polegajqcego na prowadzeniu przez apteki 0 nazwie " polozonych

na terenie Dolnego Slqska niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki tj. przesylanie na adresy

domowe pacjent6w informacji dotycz'lcej funkcjonowania programu lojalnosciowego 0

--v reklamie przedstawione s<!przywileje przyslugujqce pacjentom korzystajqcym

z w/w programu ( nizsze ceny wielu lek6w na recepty, zniZki na uslugi rehabilitacyjne i

opieky pielygniarskq oraz bezplatne oplacanie rachunk6w w oddzialach banl 1<.w

calej Polsce.) W powyzszym zawiadomieniu wezwano strony do udzialu w toczqcym siy

postypowaniu, skladania wyjasnien ,wniosk6w dowod6w. Powyzsze zawiadomienie zostalo

odebrane - potwierdzenie odbioru dnia 31.01.20 12r.

(dow6d: kserokopia pisma z-cy DWIF wyslane dnia 25.01.2012r. do strony wraz z kserokopi'l

potwierdzenia odbioru przez strony z dnia 31.01.20 12r.)



Dnia 06.02.2012r. wplynylo do Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we

Wroclawiu pismo od wicf'nrf'zesa zarzqdu I -"t - -- _ •. - - ----------J -~--o- ,,------
__ ._ ~vu. __ •.. --'T~~J •••.,.'-... Pana} _ J oraz prokurenta

" W pismie tym poinformowano, iz sp61ka nie jest organizatorem

nie jest nadawcq korespondencji zwi'!Zanej z tyrnZe prograrnem. jest

programem prowadzonym przez sp61ky . przy wsp61pracy z innymi podmiotami

obejmujqcymi skierowanq do os6b po szescdziesiqtym roku zycia specjalnq ,dostosowanq do

potrzeb tej grupy odbiorc6w oferty produkt6w i usrug. Oferta ta jest zlozona i dotyczy

nabywania w aptekach honorujqcych legitymacjy . lek6w nierefundowanych ze

srodk6w publicznych w promocyjnych cenach, Apteki prowadzone przez Sp61ky Sq

podmiotarni uczestniczqcymi w ~ ..___ __ '- jedynie w tym znaczeniu, ze dokonujqc

sprzedazy okreslonych produkt6w nierefundowanych ze srodk6w publicznych honorujq

uprawnienia uczestnik6w tego programu do skorzystania z przypisanych do tych produkt6w

ofert rabatowych .Uczestnictwo sp61ki w Prograrnie wyraza siy wylqcznie w dokonywaniu na

rzecz jego uczestnik6w sprzedazy okreslonych produkt6w ( nierefundowanych ) w

promocyjnych cenach. Obnizanie ceny sprzedawanych produkt6w jest przejawem strategii

.. mar:ketingowej, kt6ra nie jest pod wzglydem definicyjnym tozsarna z reklamq. Co wiycej, w

tym wypadku taka forma uczestnictwa apteki nie jest poprzedzona przekazem reklamujqcym

, apteki, zawartym w publicznych, kierowanych do potencjalnych uczestnik6w informacjach 0

Programie. Wedrug strony w przedmiotowym zawiadomieniu nie wskazano, ze opisane w

nim materialy kierowane do konsument6w zawierajq jakikolwiek przekaz reklamowy

zachycajqcy do korzystania z usrug aptek prowadzonych przez

i zwi'tZku z powyzszym zarzut

naruszenia art.94 a Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r.-Prawo Farmaceutyczne -( tekstjednolity

z 2008r. Dz.U. Nr 45 poz. 271 z p6i. zm. ) jest w ocenie strony niezasadny.

(dow6d: kserokopia pisma strony postypowania przeslana do DWIF z dnia 06.02.2012r. )

Dnia 20.02.2012r .. wplynylo do WIF we Wroc1awiu pismo od Prezesa NIA a

lnformujqce 0 prowadzeniu przez apteki zgrupowane w sieci

niedozwolonej reklarny aptek, kt6rej jednq z form jest prowadzenie programu

lojalnosciowegc. Wedlug zajytego w pismie stanowiska I 'est nie

tylko reklamq ,ale r6wniez zawiera elementy informaoji, elementy perswazji, kt6rych celem

jest zwiykszenie sprzedazy. W zamian za oferowane uslugi pacjent ma powr6cic do tej

konkretnej apteki, a nie innej. Ma to skutkowac tym, iz pacjent bydzie mial mozliwosc



nabycia leku na preferencyjnych zasadach. W zwi¢U z powyzszym wystqpiono w pismie 0

podjycie dzialail eliminujqcych z obrotu reklamy dokonywanq wbrew jednoznacznemu

zapisowi zakazujqcemu jakiejkolwiek reklamy. Naczelna Izba Aptekarska zetknyla siy z

opiniami prawnymi, kt6re staraly siy uznac dzialania takie za zgodne z obowiqzujqcymi

przepisami prawa poprzez przyjycie, ze dzialanie podmiot6w stosujqcych ty formy zachyty

nabywania produkt6w leczniczych nie jest skierowane do publicznej wiadomosci w zwi¢CU

z tym nie stanowi reklamy. Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej teza jest w przypadku

program6w lojalnosciowych mylna, wryCZ nieprawdziwa, nie jest bowiem prawdq ,ze

program nawet jezeli na pewnym etapie jest kierowany indywidualnie do poszczeg6lnych

adresat6w nie ma charakteru informacji skierowanej do szerokiej rzeszy publicznosci.

Publiczny skutek oddzialywania reklamy mozna bowiem osiqgnqc r6wniez kierujqc

informacjy w drodze informacji kierowanej do wielu indywidualnych osob, co przypadku

programu J _ .,odnosilo skutek w postaci zwiqzania z placowkami·

prawie miliona klientow. Pacjent objyty programem wie, ze skutkiem

udania siy do tej, a nie innej apteki jest uzyskanie lekow po nizszych cenach lub zaliczenie mu

punktow na poczet przyszlych zakupow lekow dokonywanych tylko w tej, a nie innej aptece.

Wedrug oceny Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej ~ pelni spelnia przeslanki

do uznania go za reklamy. Program zawiera elementy informacji, elementy perswazji oraz

jego celem jest zwiykszenie sprzedazy, w zamian bowiem za oferowane uslugi pacjent ma

powrocic do tej konkretnie, a nie zadnej innej apteki, celem' powrotu jest ponowne nabycie

leku na preferencyjnych zasadach. W pismie tym zwrocono siy do Wojewodzkiego Inspektora

Farmaceutycznego we Wroclawiu 0 podjycie dzialail majqcych na celu eliminacjy takiej

reklamy i jej dzialail niezgodnych z zapisami obowiqzujqcego prawa zakazujqcych

jakiejkolwiek reklamy aptek.

(dowod: kserokopia pisma Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorza Kucharewicza

z dnia 20.02.2012r. )

Dnia 29.02.2012r. DWIF w zwi¢u z wszczytym postypowaniem administracyjnym oraz

zlozonq informacjq z dnia 03.02.2012r.wezwal przedsiybiorcy w terminie 7 dni od daty

otrzymania wezwania do:

1.z1ozenia wszystkich informacji 0 ilosci osob objytych w poszczegolnych

aptekach na terenie wojewodztwa dolnoslqskiego,

2.z1ozenia informacji 0 czasie trwania umowy dotyczqcej .

3.z1ozenia umowy zawartej miydzy



4.zlozenia wyjasnien wskazujqcq podstawC(prawnq prowadzonej przez apteki innej

dzialalnosci niz okreslonej w art.86 ust.1 w zwiqzku z ust.2 ustawy Prawo Farmaceutyczne

dotyczqcych

(dow6d: kserokopia pi sma DWIF z dnia 29.02.2012r., wraz z kserokopiq potwierdzenia

odbioru pisma przez stroll«(z dnia 06.03.2012r.)

Dnia 15.03.2012r. wplynC(lo do Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we

Wroclawiu pismo z dnia 12.03.2012 od wiceprezesa zarzqdu

oraz W pismie tym poinformowano, iz

zlozenie informacji na temat zarejestrowanych uczestnik6w ~ !- jest niemozliwe z

uwagi na fakt, iz Sp6lka nie znajduje siC( w posiadaniu takich informacji. Danymi

dotyczqcymi zarejestrowanych uczestnik6w moze dysponowac administrator

danych osobowych a sp6lka takiego statutu me posiada. jest programem

prowadzonym przez przy wsp6lpracy z innymi podmiotami, w tym-

.., kt6ra jest administratorem bazy danych osobowych uczestnik6w

,~pteki nie rejestrujq w zaden spos6b uczestnik6w • i nie przetwarzajq

innych danych osobowych. Zlozono w formie zalqcznika dokumenty: ofertC( udzialu w

oraz deklaracjC( uczestnictwa w 'wraz z zalqcznikiem

obejmujqcych wykaz aptek objC(tych . .W ocenie strony apteka uczestl1jcZqCw

nie wykracza poza ramy podstawowej dzialalnosci apteki okreslonej w art. 86

ust.1mstawy Prawo Farmaceutyczne. Uczestnictwo to wyraza siC(wylqcznie w dokonywaniu

na rzecz jego uczestnik6w sprzedazy okreSlonych produkt6w dostC(pnych w asortymencie

apteki, w promocyjnych cenach. Apteka nie dokonuje w ramach uczestnictwa w programie

jakichkolwiek dodatkowych dzialaiL i nie spelnia funkcji wykraczajqcych poza swiadczenie

uslug farmaceutycznych opisanych art.86 ust.1 i 2 -Prawa Farmaceutycznego.

( dow6d : kserokopia pisma z dnia 12.03.20212r. )

( dow6d: oferta udzialu

(dow6d: deklaracja uczestnictwa w 1 _

( dow6d: wykaz aptek objC(tych.

Dnia 27.03.2012r. DWIF na podstawie art.61 ustA KPA i art.10 §1 KPA, zawiadomil

przedsiC(biorcC(, 0 zamiarze zakonczenia postC(powania administracyjnego wszczC(tego dnia

25.01.2012r.- w sprawie niedozwolonej reklamy dzialalnosci aptek 0 nazwie

'. znajdujqcych siC(na terenie Dolnego Slqska

(dow6d: kserokopia zawiadomienia DWIF z dnia 27.03.2012r. )



D\VIF wydal decyzjy nakazuj<j.c<j.odrybnie dla apteki polozonej

) nadaj<j.ctej decyzji inny numer postypowania. Powyzsze zostalo uznane

przez GIF za naruszenie przepisow KPA. W tym stanie rzeczy, maj,!c na uwadze zalecenia

GIF w decyzji uchylaj,!cej - DWIF kontynuowal jedno postypowanie administracyjne

dotycz,!ce wszystkich aptek objytych zawiadomieniem 0 wszczyciu postepowania z dnia

25.01.2012r.

Z tych tez wzglydow DWIF dnia 1.10.2012r wezwal przedsiybiorcy do zlozenia wyjaSnien i

dokumentow , i tak:

1.

potwierdzenie, b,!dz nie, udzialu apteki w programie

- potwierdzenie posiadania w systemach komputerowych funkcjonuj,!cych w aptece,

zainstalowanych programow umozliwiaj,!cych, pacjentom posiadaj,!cym karty lub

legitymacje naliczanie punktow za zakupione w aptece produkty oraz ich

sumowanie, a takZe korzystanie z innych upustow i rabatow;

- wyjasnienie zasad zasady wydawania kart czy legitymacji oferowanych·

przez apteky

- zlozenie kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem programu lub regularninu

wyjaSnienie, kto rozprowadza karty lub legitymacje • ., czy s'! to pracownicy

apteki;

- wyjasnienie, ktory z podmiotow uczestnicz,!cych w Programie finansuje wydawanie kart,

legitymacji i broszur oraz wydaje produkty po obnizonych cenach i pokrywa roZnicy

pomiydzy cen'! detaliczn<j.,a obnizon,! cen'! placon,! przez pacjenta;

- zlozenie kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem urnowy l'!cz'!cej Sporky z

organizatorem programu i/lub innymi podmiotami byd,!cymi

wspolorganizatorami ww. programu.

2.

- potwierdzenie posiadania w systemach komputerowych funkcjonuj,!cych w aptece,

zainstalowanych programow urnozliwiaj,!cych, pacjentom posiadaj,!cym karty lub

legitymacje programu: naliczanie punktow za

zakupione w aptece produkty oraz ich sumowanie, a takze korzystanie z innych upustow i

rabatow;



wyjasnienie zasad programu: t, zasady wydawania

kart czy legitymacji oferowanych przez apteky w ramach tego programu

zlozenie kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem programu lub regulaminu

programu:

- wyjaSnienie, kto rozprowadza karty lub legitymacje programu:

czy s'! to pracownicy apteki;

wyjaSnienie, kt6ry z podmiot6w uczestnicz,!cych w programle:

J - ---- N finansuje wydawanie kart, legitymacji i broszur oraz wydaje produkty

po obnizonych cenach i pokrywa r6i:nicy pomiydzy cen'! detalicZll,!, a obnizon,! cen'!

placon,! przez pacjenta;

zlozenie kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem umowy l'!cz'!cej

organizatorem programu: - - - -- - 1. i/lub

innymi podmiotami byd,!cymi wsp610rganizatorami ww. programu.

3.

potwierdzenie, b,!dZ rue, udziaru apteki w

,. realizowanym wsp6lnie

- potwierdzenie posiadania w systemach komputerowych funkcjonuj,!cych w aptece,

zainstalowanych program6w umozliwiaj,!cych, pacjentom posiadaj,!cym karty lub

produkty oraz ich sumowanie, a takZe korzystanie z innych upust6w i rabat6w;

- wyjasnienie zasad , zasady wydawania kart czy

legitymacji oferowanych przez apteky w ramach tego programu

- zlozenie kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem programu lub regulaminu

wyjasnienie, kto rozprowadza karty lub legitymacje - .1,

czy s'! to pracownicy apteki;

- wyjaSnienie, kt6ry z podmiot6w uczestnicz,!cych w

fmansuje wydawanie kart, legitymacji i broszur oraz wydaje produkty po obnizonych

cenach i pokrywa r6znicy pomiydzy cen'! detalicZll,!, a obnizon,! cen'! placon,! przez

pacjenta;

- zlozenie kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem umowy l'!cz'!cej Sp6lky z

organizatorem i/lub innymi podmiotami byd,!cymi

wsp610rganizatorami ww. programu.

4.



W odpowiedzi na wezwarue strona oswiadczyla, iz uczestniczy w

uczestniczy w systemie I, uczestniczy v.

lie uczestniczy w

.. - jednakZe w przypadku tego Programu "apteka akceptujq.

platnosci dokonywane przez za posrednictwem sp6lki I za

potwierdzenie posiadania w systemach komputerowych funkcjonujq.cych w aptece,

zainstalowanych program6w umozliwiajq.cych, pacjentom posiadajq.cym karty lub

legitymacje Programu

, naliczanie punkt6w za zakupione w aptece produkty oraz ich sumowanie, a takZe

korzystanie z innych upust6w i rabat6w;

wyjasnienie zasad Programu . . .. '"_ __.•

_ .. _, zasady wydawania kart czy legitymacji oferowanych przez apteky w ramach

tego programu

- zlozenie kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem programu lub regulaminu

wyjasnienie, kto rozprowadza karty lub legitymacje

, .' .. __ , 1..., czy sq.to pracownicy apteki;

wyjaSnienie, kt6ry z podmiot6w uczestniczq.cych w

. _. 1 .------- - -----,. -r-----, . frnansuje wydawanie kart, legitymacji i broszur

oraz wydaje produkty po obnizonych cenach i pokrywa r6Znicy pomiydzy cenq.detaIicZllq.,

a ObniZOllq.cenq. placollq. przez pacjenta;

- zlozenie kserokopii poswiadczollej za zgodnosc z oryginalem umowy lqczqce

i/lub innymi podmiotami bydq.cymi wsp6lorganizatorami ww. programu

(dow6d: wezwania w zakresie aptek:



zakupy lekow dokonywanych przez osoby ubezpieczone w tym zakladzie ubezpieczen w

razie zdarzenia losowego zgodnie z umoW1:l ubezpieczenia zawart1:l z tym zakladem

ubezpieczen." "Apteka - jako podmiot wspolpracuj1:lcy ze ~ l. - korzysta z

systemu komputerowego, ktorego funkcjonalnosc pozwala na dokonanie platnosci przez

.. za posrednictwem . Nie S1:lw tym przypadku naliczane zadne

punkty, ani tez nie s1:ludzielane zadne rabaty lub upusty" ..

(dowod: pismo przedsiybiorcy z dnia 19.1O.2012r).

Do pisma dol1:lczono:

1) opiniy sporz1:ldzon1:lna zlecenie

adwokat

. sporZ1:ldzon1:lprzez adwokat _

__________."__ z kancelarii prawnej ~

z dn:a 25.06.2012r ,

j sporz1:ldzon1:lprzez adwokata

3) opiniy z kancelarii

4) opiniy prawn1:lradcy prawnegc -

6) umowy z dnia 17.08.2009r zawartl:l pomiydz~ _

w zakresie stosowania systemu obsluguj,!-cego

proces prywatnych refundacji if dofinansowanial przekazywania rabatow do zakupu

produkt6w leczniczych, wyrob6w medycznych, suplement6w diety i innych

produkt6w dopuszczonych do sprzedazy w aptece w relacji pacjent-instytucja

refunduj1:lcaldofinansuj1:lcalrabatuj1:lca wraz z zal1:lcznikami do umowy : zal1:lczniknr

1 - Regulamin Funkcjonowania - wykaz apteki , nr 3 - Tabela

oplat i prowizji.

7) deklaracjy uczestnictwa w z dnia 01.10.2010r,

8) zal1:lcznikdo deklaracji uczestnictwa

9) regularnin uczestnictwa Apteki

10)zmiana zasad uczestnictwa w programach dedykowanych dla osob

urodzonych po 60 roku zycia

11) umowy 0 wsp6lpracy okreslaj,!-ca zasady obslugi w ramach

, wraz zal1:lcznikiem nr 1 - wykazem apteki zal1:lcznikiem nr 2

Regulaminem w ramach systemu

zal,!-cznikiem do Regulaminu - Tabela Oplat i prowizji



Itak :

1) w zakresi{ oswiadczono, iz apteki jako podmiot wsp6lpracujCj.cyz

organizatorem -J' _~_ - korzystajCj. z systemu

komputerowego, kt6rego funkcjonalnosc pozwala na ustalenie maksymalnej

wysokosci ceny danego produktu nierefundowanego , jakCj.apteka maze zaoferowac

uczestnikowi programu. W ramach tego programu nie SCj.naliczane zadne punkty ani

tez nie sCj.udzielane zadne rabaty lub upusty.Apteki s'!-podmiotami uczestniczCj.cymi

i dokonujCj.csprzedaz okreslonych produkt6w nierefundowanych ze

srodk6w publicznych honoruje uprawnienia uczestnik6w tego programu do

skorzystania z przypisanych do tych produkt6w cen maksymalnych. Apteki mogCj.

sprzedac dany produkt nierefundowany uczestnikowi programu taniej, niz przypisana

cena maksymalna. Osoba zainteresowana rejestruje SH( do programu za

posrednictwem strony intemetowej lub infolinii organizatora. Po zarejestrowaniu

osoba ta otrzymuje od organizatora legitymacjy programu. Apteki honorujCj.c

uprawnienia uczestnik6w - u.JrzedajCj.produkty nierefundowane po cenie

maksymalnej ustalonej dla danego produktu lub taniej.

2) w zakresie podano, iz apteki nie

uczestniczCj.w programie 0 tej nazwie.

3) w zakresie -- realizowanym wsp61nie 2

oswiadczono, iz apteki korzystajCj.z systemu komputerowego, kt6rego funkcjonalnosc

pozwala na naliczanie " plus6w" oraz wysokosci rabat6w, z kt6rego skorzystac moze

uczestnik Programu na podstawie rejestrowanej w tym systemie liczby "plus6w". Z

uwagi na specyfiky tego programu wydaje siy w aptece przez farmaceuty

zainteresowanym pacjentom karty i formularze rejestracyjne. Apteki sprzedaj,!-

uczestnikom tego programu produkty po cenach zwyklych cenach stosowanych w

aptece. W przypadku sprzedazy pacjentowi produktu z rabatem, apteki sprzedajCj.mu

wybrany produkt za 1 zl.

4) w zakresie l c> _ _ ' ." • - .-

" podano, iz apteki nie uczestniczCj.w programie 0 tej nazwie. JednakZe dalej

strona oswiadczyla, iz Apteki akceptujCj.platnosci dokonywane przez

.a posrednictwem sp6lki ..Ia zakupy lek6w dokonane przez osoby

ubezpieczone w tym zakladzie ubezpieczeii w razie zajscia zdarzenia losowego

zgodnie z umowCj.ubezpieczenia zawartCj.z tym zakladem ubezpieczeii. Apteki - jako

podmiot wsp6lpracujCj.cy ze sp6lkCj. - korzystajCj. z systemu



komputerowego, kt6rego funkcjonalnosc pozwala na dokonanie platnosci przez

, za posrednictwem . Nie s'! w tym przypadku

naliczane zadne punkty, ani tez me s'! udzielane zadne rabaty lub upusty. Karty

pozwalaj,!ce na obci'lZenie . __ .>.. kosztami wydanych lek6w wydaje

ubezpieczonym zaklad ubezpieczen na podstawie umowy ubezpieczenia. Koszty

organizacyjne ponosi zaklad ubezpieczen. Apteka wydaje ubezpieczonemu produkty

po zwyklych cenach stosowanych przez apteky.

Na podstawie art. 10 § 1 KPA pismem z dnia 12.11.2012r, doryczonym w dniu 14.11.2012r.,

organ zawiadomil strony 0 zamlarze zakonczenia prowadzonego postepowania

administracyjnego wszczytego dna 25.01.2012r w sprawie niedozwolonej reklamy aptek i

ich dzialalnosci dotycz,!cego aptek:

P6uczono strony 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranych dowod6w i materia16w

oraz zgloszenia z'!dail w terminie 1Odni od dnia otrzymania niniejszego pisma oraz prawa

wgl,!du w akta sprawy.

(dow6d: zawiadomienie z dnia 12.11.2012r)

Pismem z dnia 21.11.2012r. strona zlozyla do akt sprawy celem uzupelnienia materialu

dowodowego opinie prawne maj,!ce wykazac zgodnosc uczestnictwa w ww. programach z

obowi'!Zuj,!cym prawem. Powyzsze opinie dol,!czono do sprawy na Zyczenie strony, jako jej

stanowisko, i tak:

1) Oplilly z dnia 21.12.2011r z

2) .. k 1'"0plmy z ance arn. ,/__

3) opiniy sporz,!dzon,! na zlecenie - sporz,!dzon,! przez adwokat ,

i adwokat



DWIF zwazyl, co nastepuje:

Podstaw,!- wszczecia i prowadzenia przedmiotowego postypowania, kt6rego stron,!- jest

__ . prowadzC!ca ww. apteki

jest art. 94a ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz stwierdzenie, ze w.w apteki

uczestnicz,!- w

Niniejszym post~powaniem obj~ty jest wylqcznie z uwagi na zakres wszcz~tego

dnia 25.01.201 21'post~powania. Pozostale programy sq przedmiotem postepOWa11odr~bnych

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

reklama aptek i 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 farmaceutycznenie zawiera legalnej defmicji reklamy

posluzyc siy nalezy w tym wzglydzie deflnicjCl zawartCl w wydanych opracowaniach

slownikowych a takZe orzecznictwem SCld6wadministracyjnych.

I tak wedlug Nowego Slownika jyzykapolskiego PWN Wydawnictwo Naukowe PWN 2002,

za reklamy nalezy rozumiec rozpowszechnianie informacji 0 danym towarze w celu

zwr6cenia na niego uwagi i zachycenia do zakupu, takZe srodki slUZClcedo tego celu, np.

plakaty, ogloszenia w prasie, radiu i w telewizji ". Podobna deflnicja zawarta jest w Malym

Slowniku Jyzyka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem s,!-d6w administracyjnych, wydanym wprawdzie pod

rZCldamiprzepisu art. 94a ust.1 ustawy Prawo farmaceutyczne obowiC!Zuj,!-cegodo dnia

31.l2.2011r.

- 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 SAJWa 2215/07),



reklam'}. dzialalnosci apteki jest dzialanie maNce na celu zachycenie potencjalnych

klientow do zakupu konkretnych towarow lub do skorzystania z okreslonych uslug.

(wyrok WSA w Warszawie 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 produktow Ieczniczych 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 niezalezrue od

formy i metody jej przeprowadzenia oraz uzytych do jej realizacji srodk6w, jesli celem tej

dzialalnosci jest zwiykszenie sprzedazy produktow Ieczniczych Iub wyrobow medycznych

w danej aptece Iub punkcie aptecznym (wyrok WSA w Warszawie z 00. 22.11.2007r.

sygn. akt VII SA/W A 1661/07),

- reklam'}.jest kazda wypowiedz skierowana do potencjalnych konsument6w, odnosz'}.ca siy

do towarow, uslug, a takze przedsiybiorcy oferuj'}.cego towary Iub uslugy maj'}.c'}.na celu

zachycenie i sldonienie adresat6w do nabywania towar6w Iub korzystania z uslug - wyrok

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

P04stawowym 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 Ieczniczego Iub wyrobu medycznego w konkretnej aptece,

ni~zalezrue od formy i metody jej przeprowadzenia oraz uzytych do jej realizacji srodk6w,

jesli jej celem jest zwiykszenie sprzedazy ww. produktow w danej aptece Iub punkcie

aptecznym.

Reklama moze przyjmowae r6znorodne formy: plakatow, spot6w TV, ulotek, billboard6w,

folder6w czy gazetek. Istotnym elementem reklamy jest zamiar wywolania okreslonej reakcji

potencjalnych klient6w.

Reasumuj'}.c nalezy stwierdzie, ze reklam'}. jest kazdego rodzaju dzialanie zachycaj'}.ce do

nabycia oferowanych przez apteky towarow i ktore w taki sposob jest odbierane przez

pacjent6w. Za dzialania reklamowe winny bye uznane wszystkie te dzialania, kt6rych

zamierzonym celemjest pozyskanie nowych lub zatrzymanie "starych klientow".

Na gruncie obecnie obowi'lzuj'lcego art. 94a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne nalezy

stwierdzie, ze reklam'l apteki jest wszystko to, co nie jest informacj'}. 0 Iokalizacji 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 zawar! wart. 94a ust.

1 ustawy Prawo Farmaceutyczne zadnych wyl'lcien, w przeciwienstwie do definicji reklamy

produktu Ieczniczego 0 jakim mowa w art. 52 tejze ustawy.



DWrF na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego ustalil, ze:

1) apteka 0 nazwie •

prowadzona na podstawie zezwolenia

__' uczestniczy w .

2) apteka 0 nazw:'

prowadzona na podstawie zezwolenia

, uczestniczy w

3) apteka 0 nazwie i _' -

prowadzona na podstawie zezwolenia

uczestniczy v.

4) apteka 0 nazwie polozona'

na podstawie zezwolenia

r uczestniczy w

polo zona \.5) apteka 0 nazwie

I prowadzona na podstawie zezwolenia

:r uczestniczy w ~

polozona

podstawie zezwolenia

uczestniczy w

polozona \7) apteka 0 nazwle

prowadzona na podstawie zezwolenia 2

uczestniczy \

8) apteka 0 nazwie

prowadzona na podstawie zezwolenia

uczestniczy w

Powyzsze ustalenia dokonano na podstawie dokument6w : deklaracji uczestnictwa z dnia

01.10.2010r i zahtcznika ill 1 do tej deklaracji zawieraj'lcej wykaz aptek wstypuj'lcych do.
tego programu. W wykazie tym wskazane S'l wszystkie apteki objyte niniejszym

postepowaniem. Z oferty Udzialu wynika, ze apteka bior'lca udzial w

programie, wydaje pacjentowi -- uprawniaj'lC't do nabywania produkt6w

leczniczych wydawanych na recepty z uwzglydnieniem sugerowania poziomu odplatnosci dla

danego produktu. Osoby posiadaj'lce . byd'l dokonywaly r6wniez zakup6w

innego asortymentu dostypnego w danej aptece. Reklama - projekt bydzie naglosniony w



prasie poprzez zamieszczenie materia16w informacyjnych, w Intemecie, w instytucjach,

firmach, organizacjach, gdzie byd~ zamieszczone plakaty i ulotki informacyjne. Dokonano

sprawdzenia strony intemetowej . _ i programu prowadzonego przez wskazane

apteki. W linku 'r umieszczono zapis "Od 1 stycznia 2012 roku, opr6cz

nizszych cen wielu lek6w na recept£}, specjalnie dla Panstwa przygotowalismy nowe

przywileje- dostf/pne tylko z legitymacjq Programu". Natomiast w linku '-

lek6w .zapis,· " Z kartq uczestnika i _,-ceny lek6w na recepty nizsze! "

W ocenie DWIF udzial w.w aptek 0 nazwie" ' polozonej na terenie

Dolnego Sl¥ka w' , .' zachyca osoby uczestnicz~ce w programie do dokonywania

zakup6w w tej aptece. W zamian bowiem za udzial w tych Programach osoby te uzyskuj~

okreslone korzysci - obnizenie ceny produkt6w oferowanych w aptece. Ponadto

lferuje swoim uczestnikom pakiet przywilej6w. Jednym z nich jest mozliwosc zakupu

lek6w, wydawanych na podstawie recepty lekarskiej, w nizszych cenach. Uczestnik

programu, na podstawie legitymacj moze zakupic r6wniez po obnizonych

cenach wybrane leki, wydawane bez recepty lekarskiej, Produkty 0 obnizonych cenach

uwzglydniaj~, jak zawarto w wyjasnieniach strony, kalkulacjy ekonomiczn~ apteki. W tym

stanie rzeczy nalezy podkreslic, it oferuj~cy wybrany asortyment po

promocyjnych cenach tylko swoim uczestnikom, ma za zadanie przyci~gniycie szerszego

grona,.klient6w ,_ i ich opiekun6w, tj. dzieci i wnuki - vide Oferta

udzialu oraz zachyca uczestnik6w program6w do dokonywania dalszych

zakup6w w tej aptece. Dzialalnie zas polegaj~ce na zachycaniu do zakup6w ponadto

oferuj~ce pacjentom korzysci finansowe, nalezy uznac za reklamy apteki i jej dzialalnosci.

Program ten stwarza warunki zwi~ania klient6w z aptek~ i ma na celu zwiykszenie

sprzedazy w aptece uczestnicz~cej w programie. Zatem tego typu dzialanie, maj~ce na celu

przyci~gniycie klient6w, naleZy uznac za reklamy dzialalnosci apteki. Program lojalnosciowy

w kt6rym uczestniczy przedmiotowa apteka wbrew stanowisku wyrazanym przez strony

dowodzi jednoznacznie, iz zamiarem tego programu jest reklama konkretnej apteki, a celem

tych program6w jest, poprzez zachyty w postaci rabat6w, obnizenie cen, zwiykszenie

sprzedazy produkt6w leczniczych i wyrob6w medycznych w aptece. Powyzsze dzialania

(zamiar, zachyta i cel) zwlaszcza w kontekscie om6wionych wyzej stanowisk, doktryn,

s~d6w i literatury, nie budz~ w~tpliwosci w zakresie definicji reklamy.

W tym stanie rzeczy nalezy przyj~c, iz w oparciu 0 dowody zebrane w sprawie, w tym

stanowisko strony - bezspomym jest, iz w.w apteki poprzez uczestnictwo w programie

, prowadz~ niedozwolon~ reklamy apteki i jej dzialalnosci. Program w

kt6rym uczestnicz~ przedmiotowe apteki miesci siy w pojyciu niedozwolonej reklamy z art.



94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, bowiem stwarza warunki przymuszania do

zwiqzania siy z aptek,! oraz maj,! na celu zwiykszenie obrotu w aptece w nich uczestniczCj.cej.

Z tych tez wzglyd6w informacje 0 programach i 0 warunkach uczestniczenia w programie

umieszczone na stronie intemetowej oraz stronach internetowych innych

przedsiybiorc6w - organizator6w program6w wraz z udostypnionymi danymi aptek w nich

uczestniczCj.cych,w tym apteki 0 nazwie , polozonych na terenie

wojew6dztwa dolnosl,!skiego prowadzone przez przedsiybiorcy stanowiCj.

reklamy aptek i ich dzialalnosci. W ocenie DWIF - oraz kazdy inny program

lojalnosciowy, podobnie jak wszelkiego rodzaju akcje promocyjne, rabatowe czy

rozpowszechnianie informacji 0 promocjach cenowych muszCj.bye traktowane jako forma

reklamy apteki czy jej dzialalnosci apteki w rozumieniu art. 94a ust. 1 ustawy Prawo

farmaceutyczne. Bowiem sam fakt realizacji program6w lojalnosciowych w aptece czyni z

nich reklamy tej apteki i jej dzialalnosci.

Organ nie kwestionuje prowadzenia przez apteky uslug farmaceutycznych, polegajCj.cychna

udzielaniu informacji 0 produktach leczniczych i wyrobach medycznych, 0 kt6rych mowa w

art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, jak i na sprawowaniu opieki

farmaceutycznej polegaj,!cej na dokumentowanym procesie, w kt6rym farmaceuta,

wsp61pracuj,!c z pacjentem i lekarzem, a w· razie potrzeby z przedstawicielami innych

zawod6w medycznych, czuwa nad prawidlov.rym przebiegiem far~Llakoterapii w celu

uzyskania okreslonych jej efekt6w poprawiaj,!cych jakose zycia pacjenta, 0 kt6rej mowa w

art. 2a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. 0 izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. z

2008r. Nr 136 poz. 856) jest to bowiem obowiqzek kazdego farmaceuty. Zauwazye jednak

nalety, ze katalog uslug swiadczonych przez apteky, 0 jakim mowa w art. 86 ust. 2. ustawy

Prawo farmaceutyczne jest katalogiem zamkniytym. Nie moma zatem zgodzie SH( ze

stanowiskiem strony, iz prowadzona dzialalnose w zakresie programu

mieSci siy w granicach art. 86 ust 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Wykonywanie zatem

przez apteky uslug polegaj,!cych na wydawaniu pacjentom kart do Program6w

lojalnosciowych, informowania pacjent6w 0 szczeg61ach program6w, wprowadzenie do

wlasnych komputer6w program6w, obslugujqcych programy, kt6rych organizatorami Sq inni

przedsiybiorcy stanowi'l naruszenie tego przepisu, a takze warunk6w udzielonego zezwolenia

na prowadzenie apteki Z podstawowych warunk6w prowadzenia dzialalnosci, zawartych w

udzielonym stronie zezwoleniu wynika, ze podjycie dzialalnosci okreslonej w zezwoleniu i jej

prowadzenie musi bye zgodne z przepisami dotyczqcymi produkt6w leczniczych, wyrob6w

medycznych i innego asortymentu, kt6ry moze bye przedmiotem obrotu w aptece, przepisami

dotyczCj.cymiaptek oraz Pailstwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Dzialalnose gospodarcza w



tym handlowa czy usrugowa jest dzialalnosci,! zarobkow,!. Prowadzenie apteki do takiej

dzialalnosci zarobkowej, nakierowanej na osi,!ganie zyskow, rowniez siy zalicza.

Uczestnictwo apteki w ww. programach zmierza zdaniem organu do zwiykszenia zysku

poprzez przywi'l-Zanie pacjentow uczestnicz,!cych w Programie do dokonywania zakupow

okreslonych produkt6w leczniczych w tej aptece, proponuj,!c ich sprzedaz po obnizonych

cenach.

DWIF zapoznal siy ze zlozonymi i wskazanymi powyzej opiniami prawnymi, jednakZe nie

podziela przedstawionego w nich stanowiska. Dodatkowo nalezy podniesc, iz opinie te

stanowi,! opinie prywatne sporz,!dzone na zlecenie strony , zatem wszelkie argumenty w nich

przytaczane stanowi6 musz'! obrony stanowiska przedsiybiorcy zlecaj,!cego ich wykonanie.

Maj,!c powyzsze na uwadze DWIF uwaza, ze uczestnictwo w programie .

aptek 0 nazwle , . polozonych:

stanowi r...iedopuszczaln,! reklamy apteki i jej dzialalnosci, a tym samym narusza art. 94a

ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne w obowi¥uj,!cymjej brzmieniu.

II.

Zgodnie z art. 129b ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne karze pieniyZllej w

wysokosci do 50.000 zl podlega ten, kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi m.in. reklamy

apteki oraz jej dzialalnosci. Kary pieniyZll,! naklada wojewodzki inspektor farmaceutyczny w

drodze decyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokosci kary uwzglydnia siy w

szczegolnosci okres, stopien oraz okolicznosci naruszenia przepisow ustawy, a takZe

uprzednie naruszenie przepisow.

Przepisy ustawy nie zaWleraJ'! jednak przypadkow naruszen, ktore uzasadnialyby

zastosowanie kary pieniyznej w konkretnej wysok::osci.

Nalozenie kary pieniyznej jest obligatoryjne. Wynika wprost z przepisow ustawy.



Organ stwierdzaj,!c prowadzenie zakazanej reklamy apteki jest zatem zobowi,!zany nalozyc

na przedsiybiorcy naruszaj,!cego powolany przepis stOSOWll,!kary pieniyzn,!.

Strona przyznala, ze prowadzona przez ni,! apteki uczestnicz,! 'v

Organ w ramach prowadzonego postypowania stwierdzil, ze udzial aptek w programie, kt6ry

w istocie swej poprzez odnoszenie korzysci (otrzymywanych rabat6w) przez uczestnicz,!cych

w nim pacjent6w zachyca do dokonywania zakup6w w prowadzonej przez strony aptece

stano wi niedozwolon,! reklamt( dzialalnosci apteki.

Bior'!c pod uwagt( fakt, ze:

.przedsiybiorca . lzie byla uprzednio karana, za

naruszenie art. 94a ust.l ustawy Prawo Farmaceutyczne,

naruszenie art. 94a llSt.1 ustawy Prawo Farmaceutyczne przez strony stwierdzone

zostalo po raz pierwszy, po wejsciu w Zycie zmienionych od dnia 1.01.2012r.

przepis6w,

reklama aptek i ich dzialalnosci trwa przez okres ponad 11 miesiycy,

nalozona w wysokosci 12 OOOzl kara pienit(zua jest adekwatna do okolicznosci i czasu

prowadzenia reklam) i ich dzialalnosci.

Kart( pienit(zn,! uiszcza sit( na wskazane w rozstrzygnit(ciu decyzji konto w terminie 7dni od

dnia, w kt6rym decyzja stala sit( ostateczna. Od kary pienit(zuej nieuiszczonej w terminie

nalicza sit( odsetki ustawowe.

Egzekucja kary pienit(znej wraz z odsetkami za zwloky nastypuje w trybie przepis6w

o postt(powaniu egzekucyjnym w administracji.

Poniewaz przedsiybiorca jest zobowi¥any spelniac okreSlone przepisanli prawa warunki

wykonywania dzialalnosci gospodarczej, naruszaj'}c obowi¥uj,!ce przepisy prawa winien

liczyc sit( z konsekwencjami, kt6re w niniejszej sprawie polegaj'} na ukaraniu go kar'}

pienit(zu,!.

III.

Zgodnie z art. 94a ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne decyzji nakazuj,!cej zaprzestanie

prowadzenia reklamy aptek i punkt6w aptecznych oraz ich dzialalnosci nadaje sit( rygor

natychmiastowej wykonalnosci. Zapis ten stanowi 0 obligatoryjnym charakterze nadania

przez wojew6dzkiego inspektora farmaceutycznego takiej decyzji rygoru natychmiastowej

wykonalnosci.

W przypadku wydania przez wojew6dzkiego inspektora farmaceutycznego decyzji
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nakazujqcej zaprzestanie prowadzenia reklamy apteki oraz jej dzialalnosci organ zmuszony

jest decyzji taki rygor nadac w przeciwienstwie do uregulowan zawartych w art. 108 § 1 kpa,

kt6re organ stosuje w przypadku, gdy spelnione Sq przeslanki z niego wynikajqce m.in. ze

wzglydu na ochrony zdrowia lub Zycia ludzkiego.

Art. 94a ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne mozliwosci fakultatywnych nadania decyzji

rygoru natychmiastowej wykonalnosci nie przewiduje.

Biorqc powyzsze pod uwagy na podstawie art. 94a ust. 1 i 2, 3, 4, art. 129b ust.1, 2, 4 ustawy

z dnia 6 wrzesnia 2001r.- Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz.

271 z p6z. zm.) oraz art.104 kpa w zwiqzku z art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

kodeksu postypowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)

postanowiono jak na wstypie.

Od decyzji niniejszej sluZy stronom odwolanie do Gl6wnego Inspektora Farmaceutycznego

za moim posrednictwem w terminie cztemastu dni od daty otrzymania decyzji.

Dol.l'losliilSki Wojew6dzk

I·~~~~zny
we Wro~",'iU

mgr farm. UrszullJ Slawinska-Za~6rsb

Otrzymuja:
1.

2. ala


