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DOLNOSLJ\SKI WOJEWODZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

WE WROCLA WIU

Na podstawie art. 105§ 1 Kodeku Postypowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2000r Nr
98, poz. 1071 ze zm.)

postanawiam
umorzyc postypowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez przedsiybiorcy:

niezgodnej z przepisami prawa reklamy apteki oraz jej dzialalnosci w aptece 0 nazwie:
1 polozonej' - przy ul. poprzez oferowanie w
formie sprzedazy wysylkowej produkt6w leczniczych poprzez serwis Intemetowy Allegro
pomimo, iz Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny podal do wiadomosci na stronach
intemetowych Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wroclawiu oraz
Dolnosl1fskiej Izby Aptekarskiej stanowisko Gl6wnego Inspektora Farmaceutycznego
zakazuj1fce takiej formy sprzeda:zy produkt6w leczniczych (pismo GIF-P-L-024/4-8/MZ/11 z
dnia 19.01.2011). Jednoczesnie prowadzenia niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki
poprzez umieszczenie na aukcjach intemetowych informacji -

W dniu 9 stycznia 2012r. do Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wroclawiu
wplynylo zawiadomienie, z kt6rego wynika, ze apteka prowadzi i reklamuje swoj1fdzialalnosc
na portalu aukcyjnym allegro oferuj1fc produkty lecznicze Diosminex oraz suplementy diety.
Do pisma zostala dol1fczona plyta, na kt6rej przedstawiono aukcje. W dniu 25.01.2012r.
zostalo wszczyte postypowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez apteky 0

nazwle: )olozonej VI przy . niedozwolonej
reklamy apteki i jej dzialalnosci polegaj1fcej na oferowaniu "sprzedazy wysylkowej
produkt6w leczniczych poprzez serwis Intemetowy Allegro pomimo, iz Wojew6dzki
Inspektor Farmaceutyczny podal do wiadomosci na stronach intemetowych Wojew6dzkiego
Inspektoratu Farmaceutycznego we Wroclawiu oraz Dolnosl1fskiej Izby Aptekarskiej
stanowisko Gl6wnego Inspektora Farmaceutycznego zakazuj1fce takiej formy sprzedazy
produkt6w leczniczych (pismo GIF-P-L-024/4-8/MZ/11 z dnia 19.01.2011). Jednoczesnie
prowadzona jest niedozwolona reklanla dzialalnosci apteki tj. umieszczenie na aukcjach
intemetowych informacji "Apteka Najtaniej." Pismo to zostalo odebrane pod wskazanym w
zezwoleniu adresem przez iu 30 stycznia 2012r. W odpowiedzi na
zawiadomienie do WIF Wroclaw w dniu 8 lutego 2012 wplynylo pismo



ctora powiadomila 0 braku mozliwosci doryczenia wezwania wlascicielowi
apteki, wskazujqc jednoczesnie aktualne miejsce zamieszkani adresata:

~> W dniu 29 lutego 2012r zostalo wyslane zawiadomienie na
adres apteki . Pismo to zostalo odebrane w
dniu 2 marca 2012r. Dodatkowo w dniu 9 marca 2012r. zostalo wyslane zawiadomienie na
adres podany przez . tj. l

Zawiadomienie zostalo odebrane 19 marca 2012r. W dniu 23 marca 2012r. wplynyla
odpowiedz od Pana . riadomienie. W pismie przedsiybiorca
odpowiedzial, ze stronq postypowania powinien byc podmiot dzialajqcy pod firmq

PodkreSlono, ze Przedsiybiorstwo
dzi sprzedaz tylko i wylqcznie suplementami

diety, preparat Diosminex zostal wystawiony na aukcji przez pracownika przedsiybiorstwa
omylkowo, -aukcja zostala zlikwidowana a produkt nie zostal finalnie sprzedany, zawarte
transakcje zostaly uniewaznione. Przedsiybiorca oswiadczyl, ze skany zdjyc intemetowych
zostaly zrobione przed 1 stycznia 2012r. a po tej dacie w zwiqzku ze zmianq przepisow
strona zmodyfikowala swoj portal intemetowy i zlikwidowala aukcje lekow usuwajqc z nich
elementy reklarnowe. Dodatkowo przedsiybiorca oswiadczyl, ze prowadzona jest jedynie
sprzedaz suplementow diety, poprzez firmy ] a w aukcjach usuniyto wszystkie
nawiqzania do odrybnej dzialalnosci apteki W dniu 03.04.2012r
inspektor farmaceutyczny sporzqdzil nastypujqcq notatky sluZbowq z czynnoscl
sprawdzajqcych strony intemetowq: www.allegro.pl rnspektor stwierdzil, ze sprzedajqcym
suplementy diety jest r ---

N dokumentacji wrF przedsiybiorcq prowadzqcym
~st

z danymi podawanyrni na stronie allegro. Apteka nie jest zgloszona w
wrF jako apteka prowadzqca sprzedaz wysylkowq. Do niniejszej notatki dolqczono wydruk
ze strony intemetowej. Dnia 05.04.2012r. Dolnoslqski Wojewodzki Inspektor
Farmaceutyczny we Wrodawiu na podstawie art.10§1 KPA zawiadomil strony 0 zamiarze
zakonczenia prowadzonego postypowania wszczytego dnia 25.01.2012r -w sprawie
naruszenia art. 94a ust 1 ustawy prawo farmaceutyczne przez apteky 0 nazwie:
polozonej w _ r _ W zawiadomieniu poinformowano
strony 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranego materialu dowodowego w terminie
do 16.04.2012r. Strona nie skorzystala z przyslugujqcego jej uprawnienia. W dniu
18.10.2012r inspektor farmaceutyczny sporz,!dzil nastypujqcq notatky sluzbow,! z czynnosci
sprawdzaj,!cych strony intemetowq: www.allegro.plInspektor stwierdzil, ze pod loginem

nie jest prowadzona sprzedaz produktow leczniczych przez

DwrF we Wrodawiu zwazyl, co nastypuje:
Zgodnie z brzmieniem art. 94a ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Farmaceutyczne zabroniona jest
reklama aptek i punktow aptecznych oraz ich dzialalnosci. Nie stanowi reklamy informacja
o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Wojewodzki Inspektor
Farmaceutyczny sprawuje nadzor nad przestrzeganiem przepisow ustawy w zakresie
dzialalnosci reklamowej aptek, punktow aptecznych i placowek obrotu pozaaptecznego. W

http://www.allegro.pl
http://www.allegro.plInspektor


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
posluzye siy nalezy w tym wzglydzie definicj'l- zawart'l- w wydanych opracowaniach
slownikowych a takZe orzecznictwem s'l-d6w administracyjnych. I tak wedlug Slownika
Wyraz6w Obcych Wydawnictwo Naukowe PWN 1996, za reklamy nalezy rozumiee
rozpowszeclmianie informacji 0 danych towarach, ich zaletach, wartosci, miejscach i
mozliwosciach nabycia... za pomoc'l- plakat6w, ogloszen w prasie, radiu i w telewizji
stanowi'l-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'l-d6w administracyjnych,
wydanym wprawdzie pod rZ'l-dami przepisu art. 94a ust.l ustawy Prawo farmaceutyczne
obowiqzuj'l-cego do dnia 31.12.2011r.
- za reklamy dzialalnosci apteki nalezy uznae kaMe 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 SAIWa 2215/07),

- reklam'l- dzialalnosci apteki jest dzialanie maj'j.ce na celu zachycenie potencjalnych
klient6w do zakupu konkretnych towar6w lup do skorzystania z okrdlonych uslug.
(wyrok WSA w Warszawie z 6.03.2008r. sygn. Akt VII SA/Wa 2216/07),
reklam'l- moze bye kazde dzialanie skierowane do publicznej wiadomosci, zmierzaj'j.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'j. dzialalnosci apteki jest kazde dzialanie, kazda jej dzialalnose niezaleznie od
formy i metody jej przeprowadzenia oraz u:zytych 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 SA/WA 1661/07),

- reklam'l- jest kazda wypowiedz skierowana do potencjalnych konsument6w, odnosz'j.ca siy
do towar6w, uslug, a takZe przedsiybiorcy oferuj'l-cego towary lub uslugy maj'j.c'j.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'j. s'j.du (wyrok WSA w Warszawie z
1.02.2008r. sygn. Akt VII SA/Wa 1960/07) jest zamiar przyci'j.gniycia potencjalnych klient6w
do dokonania zakupu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w konkretnej aptece,
niezalezrue od formy i metody jej przeprowadzenia oraz uzytych do jej realizacji srodk6w,
jesli jej celem jest zwiykszenie sprzedazy ww. produkt6w w danej aptece lub punkcie
aptecznym. Reklama moze przyjmowae r6znorodne formy: plakat6w, spot6w TV, ulotek,
billboard6w, folder6w czy gazetek. Istotnym elementem reklamy jest zamiar wywolania
okreslonej reakcji potencjalnych klient6w. Reasumuj'j.c naleZy stwierdzie, ze reklam'j. jest
kazdego rodzaju dzialanie zachycaj'j.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
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"starych klient6w". Na gruncie obecnie obowi'lzuj'lcego art. 94a ust. 1 ustawy Prawo
Farmaceutyczne nalezy stwierdzic, ze reklam'l apteki jest wszystko to, co nie jest informacj'l
o 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 wy1'lczen, w
przeciwienstwie do definicji reklamy produktu leczniczego 0 jakim mowa w art. 52 tejze
ustawy.
DWIF we Wroclawiu maj'lc powyzsze na uwadze oraz zgromadzony material dowodowy
ustalil, iz apteka 0 nazwie: - iozona w I - ~---J __•

prowadzona przez przedsiybiorcy: nie prowadzi dzialalnosci
byd'lcej przedmiotem wszczytego postypowania poprzez oferowanie w formie "sprzedazy
wysylkowej produkt6w leczniczych poprzez serwis Internetowy Allegro oraz umieszczenie na
aukcjach internetowych reklamy: "Apteka Najtaniej" Z tych tez wzglyd6w, zachodz'l
przeslanki do umorzenia postepowania administracyjnego z uwagi na brak przedrniotu
postepowania. Zgodnie bowiem z wyrokiem Naczelnego S'ldu Administracyjnego z dnia
21 czerwca 2006r .sygn. akt I OSK 967/05: "Stosownie do dyspozycji art. 105 § 1 KPA
bezprzedmiotowosc postypowania ma miejsce w sytuacji, gdy istniej<t okolicznosci, czyni<tce
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¥any rozstrzygn'lc na podstawie przepis6w
prawa materialnego 0 uprawnieniach lub obowi<tzkach 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<tc powyzsze na uwadze zgodnie z dyspozycj'l art. 105 §
1KPA postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysruguje odwolanie do G16wnego Inspektora Farmaceutycznego za
posrednictwem Dolnosl<tskiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we WrocIawiu
w terminie 14-tu dni od daty otrzymania.


