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Dolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia

14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

umorzyc post~powanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez przedsi~biorc~:

;e niezgodnej z

art. 94a ustawy Prawo farmaceutycznego reklamy apteki og6lnodost~pnej 0 nazwi€

" zlokalizowanej w oraz jej dzia~alnosci

w formie ulotek reklamowych, ktore odnoszq si~ do produkt6w leczniczych umieszczonych

na wykazach lek6w refundowanych oraz w czasopismie pt.:

przedsi~biorc~: __ .. ~~_

~ na podstawie zezwolenia znak:

. zmienione zezwoleniem 'znak:

zmienione zezwoleniem znak:

zezwoleniem z

. prowadzona jest przez

z siedzibq w

W dniu 8.12.2011 r. do Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrodawiu

wp~yn~~adrogq elektronicznq informacja 0 prowadzeniu przez aptek~ w

niedozwolonej reklamy produkt6w leczniczych podlegajqcych refundacji.

W zatqczeniu zostata dostarczona kserokopia ulotki reklamowej wraz z Iistq lek6w.

(dow6d: pismo przes~ane drogq elektronicznq do DWIF)

W dniu 22.12.2011 r. Dolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrodawiu

WSZCZq~post~powanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez stron~ niedozwolonej

~\)



reklamy dzia~alnosci apteki. Zawiadomienie zosta~o dorE?czonew dniu 27.12.2011 r. na adres

strony.

(dow6d: zawiadomienie znak

potwierdzeniem odbioru)

Dnia 28.02.2012r. do DWIF wptynE?tadrogq elektronicznq informacja ze zdjE?ciami gazetki

reklamoweJ t6ra wg podanej informacji zosta~a rozesfana 1/'.

R6wnoczesnie w tym samym dniu wp~ynq~od anonimowego nadawcy orygina~ gazetki pt.

'. Jest to 8 stronicowy bez~atny egzemplarz nr 1(1)02/2012 w

formie miesiE?cznika. Na pierwszej stronie pod tytu~em gazetki umieszczone jest hasto'

"Rewolucja cenowa w aptekach" Pod tym has~em umieszczone jest zdjE?ciewejscia do apteki

" Juz od 27 lutego Tanie Leki wracajq do aptek!!! " oraz has~o;

" Czy ta apteka rozdaje pieniqdze?" Obok hase~ umieszczono nastE?PujqCqtresc: " Co roku

jestesmy biernymi swiadkami wzrostu cen wszystkich d6br konsumpcyjnych. W tym roku

poza tradycyjnymi jut podwytkami cen tywnosci, paliwa czy energii zmuszeni jestesmy

zap/aci6 wiftcej r6wniet za leki!!! A te droteja, w zastraszaja,cym tempie!!! Ootyczy to przede

wszystkim pacjent6w chorych przewlekle m. In. Na: -cukrzycf?, astmf?, nadcisnienie, choroby

serca, choroby urologiczne, schorzenie psychiatryczne, choroby metaboliczne. Leki za

grosz zniknf?/Y z rynku, ale pojawily sif? nowe promocje w aptekach.." oraz has/o: " Pacjencie

jeteli cierpisz na kilka chor6b przewlek/ych, motesz otrzyma6 nawet do 100 zlf!! Wystarczy

wype/ni6 kr6tka, ankietf? waptece!!!

W dniu 2.03.2012r Dolnoslqska Izba Aptekarska przes~a~a pismo z zatqczonq gazetkq

reklamowq'.Jest to ta sama gazetka ,

kt6rq juz wczesniej dysponowa~ DWIF.

(dow6d: Pismo DIA wraz z gazetkq)

W dniu 2.03.2012r. DWIF otrzyma~ telefonicznq informacjE? od vice-prezesa zarzqdu

Aptekarskiego Zwiqzku Pracodawc6w ze posiada broszurE?

zatytu~owanq ~" zawierajqcq niedozwolonq reklamE?

.. _'J ; oraz 0 dokonaniu przez niego zakupu produktu Gardloseptin

otrzymaniu paragonu fiskalnego z apteki.

(dow6d notatka s~uzbowa DWIF z dnia 2.03.2012r.)

W tym samym dniu strona, telefonicznie wyjasnia~a, ze przekazano firmie wydajqcej gazetE?

-lane teleadresowe apteki i nie ma wp~ywu na tresc pozosta~ych

informacji tam zawartych oraz dystrybucjE? gazetki. DWIF poinformowa~ przedsiE?biorcE?,ze

odpowiada za prowadzenie niedozwolonej reklamy apteki i powinien podjqc dziatania

zmierzajqce do jej usuniE?cia.

(dow6d: notatka s~uzbowa DWIF z dnia 2.03.2012r.)



W dniu 2.03.2012r. DWIF zawiadomH stronE~ 0 zamiarze zakonczenia post~powania

wszcz~tego w dniu 22.12.2011 r

(dow6d zawiadomienie znak WIF-Wr-1.8523.23.2012 z dnia 2 marca 2012r. wraz z

potwierdzeniem odbioru)

W dniu 7.03.2012r vice-prezes zarzqdu Aptekarskiego Zwiqzku Pracodawc6w

" przekazat broszur~ rozprowadzanq przez

zatytutowanq ", kt6ra zawiera niedozwolonq reklam~ apteki. Do

broszury dotqczono zakupione w tej aptece opakowanie suplementu diety Gardloseptin

reklamowanego na pierwszej stronie broszury wraz paragonem fiskalnym zawierajqcym

cen~ leku 0,99 zt oraz informacj~ 0 udzielonym rabacie 9.16zt.

(dow6d: notatka stutbowa zast~pcy DWIF z dnia 7.03.2012r.)

W dniu 7.03.2012r. DWIF wezwat stron~ do ztotenia wyjasnien w sprawie prowadzenia

niedozwolonej reklamy dziatalnosci apteki w postaci ulotki reklamowej w gazetce

(dow6d: Pismo znak WIF-WR-1.8523.23.2012 z dnia 7.03.2012r wraz z potwierdzeniem

odbioru)

W dniu 19.03.2012 strona przestata odpowiedi: na wezwanie. W odpowiedzi ztotono

oswiadczenie odnosnie poszczeg61nych punkt6w wezwania, a ponadto: - wniesiono °
przeprowadzenie dowod6w wskazanych w tresci pisma na okolicznosci przytoczone w tresci

pisma, oraz wniesiono 0 ustanowienie dla strony petnomocnika z urz~du, jako, te strona nie

jest w stanle POkiy"C koszt6w ustanowienia profesjonainego petnomocnika prawnego.

Pona(jto strona zwr6cHa si~ 0 wyznaczenie terminu ostatecznego zapoznania si~ z aktami

sprawy w siedzibie organu i wyznaczenie terminu do sktadania ostatecznych wniosk6w

dowodowych. 0 zawiadamianie ° przeprowadzanych czynnosciach i dowodach oraz ztotono

wniosek 0 wytqczenie z udziatu w post~powaniu DWIF. Strona w pismie z 19.03.2012r.

zarzucHa, it "prowadzi aptekf? pod nazwc - oraz te w takiej formie i tresci

wykupiona byla informacja w czasopismie og6/nopo/skim I". Strona

zdecydowanie zaprzeczyta, it jakakolwiek reklama jest prowadzona. "Apteka wykupila w

czasopismie " powierzchnif? na informacjf? 0 aptece. Czasopismo

jest zarejestrowane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Prasowe. Osobami

odpowiedzia/nymi za trese artykul6w i zawartose czasopisma odpowiada wydawca i redaktor

nacze/ny. Pomif?dzy aptekq a wydawcq , redaktorami nie ma tadnych powiqzan

kapitalowych, zawodowych osobistych." Strona nie miata wiedzy ani woli czy w czasopismie

b~dq umieszczane reklamy lek6w, a takte nie miata tadnego wptywu na tresc artykut6w. Wg

strony ceny podane przez redakcj~ Sq ustalone na podstawie sporzqdzanego przez

dziennikarzy raportu cenowego.

(dow6d pismo przedsi~biorcy z dnia 19.03.2012)



Gfowny Inspektor Farmaceutyczny odm6wH wnioskowanego wY~qczenia DWIF we Vlfrodawiu

z prowadzonego postE?Powania.

(dowod pismo znak ( z dnia 28 marca 2012r.)

DWIF wykonujqc dyspozycjE? art.10§1 KPA, pismem z dnia 30.03.2012 znak WIF-WR-

1.8523.23.2012 poinformowaf stronE? 0 zakonczeniu postE?powania wyjasniajqcego

zakreslajqc stosowny termin do zapoznania siE?z zebranym materiafem dowodowym i

wypowiedzenia siE?w jego przedmiocie. Zawiadomienie zostafo skutecznie dorE?czonednia

4.04.2012r.

(dow6d: pismo znak WIF-WR-1.8523.23.2012 wraz z dowodem dorE?ezenia)

Dnia 7.05.2012r. DWIF na podstawie art. 94a ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 129b ust.1, 2,4

ustawy Prawo farmaceutyczne wydaf deeyzjE?nakazujqcq stronie zaprzestania prowadzenia

niezgodnej z art.94a ustawy Prawo farmaeeutyeznego reklamy aptek oraz jej dziafalnosci

(dowod: decyzja WIF-WR-1.8523.23.2012 z dnia 7 maja 2012r. wraz potwierdzeniem odbioru

z dnia 15.05.2012r.)

Dnia 10.08.2012r GIF uehylif zaskarz:onq przez stronE?decyzjE?w eafosci i przekazaf sprawE?

do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji w uzasadnieniu swej decyzji GIF

nakazaf DWIF co nastE?puje:"Rozpatrujqc ponownie sprawf? organ / instancji powinien zatem'

rozszerzyc prowadzone postf?powanie wyjasniajqce i usta/ic, kto i w Jakim zakresie

form ulowal tresc artykulu, w szczeg6/nosci z uwagi na fakt, it strona twierdzi, it nie

konsu/towano z niq tresci artykulu. "

(dowod: decyzja ( ._ z dnia 10.08.2012r.)

W tym stanie rzeczy DWIF podjqf ezynnosci wyjasniajqce majqce na celu ustalenie kto i w

jakim zakresie formufowaf tresc artykufu w ezasopismie

wydawanego przez . DWIF wystqpif kilkakrotnie, a to

6.09.2012r. 25.09.2012r, 1.10.2012r, 12.12.2012r, 12.02.2013r, 13.11.2013r, 31.01.2014rdo

Redaktora Naezelnego ," bE?dqcego wydawcq

przedmiotowej gazetki pt. , w ktorym zadaf nastE?pujqce pytania:

1. Czy wfaseiciel apteki 0 nazwie zleeif wydawcy lub

redaktorowi umieszezenie w ezasopismie hasef " Rewolueja cenowa w aptekach" " Apteka

Tanieh Lek6w" -'- " Juz od 27 lutego Tanie Leki wracajq do aptek" "

Czy ta apteka rozdaje pieniqdze" " Paejeneie jesli cierpisz na kilka ehor6b przewlekfych

mozesz otrzymac nawet do 100 zt" " Nowa rewolueja w aptekach wystarezy zrobic zakupy i

w zamian za wypefnienie kr6tkiej ankiety mozna otrzymac np1Ozf. ezy nawet 1DOzt"

2. Czy wfasciciel apteki ma lub miaf wpfyw na tresc wskazanych wyzej hasef, reklamE?apteki

i dystrybuejE?gazetki"

Pismo nie zostafo podjE?tew terminie i zostafo zwr6cone do nadawcy.

(dowod: pismo WIF-WR-1.8523.23.2012 z dnia 6.09.2012r.)



lutego 2012r. z aptekq pod

czasopismie ,

(dow6d: pismo WIF-WR-1.8523.23.2012 z dnia 25.09.2012r)

(dow6d: pismo WIF-WR-1.8523.23.2012 z dnia 28.09.2012r wraz z potwierdzeniem odbioru z

dnia 1.10.2012r. )

(dow6d: pismo WIF-WR-1.8523.23.2012 z dnia 12.02.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru

z dnia 15.02.2013r.)

(dow6d: pismo WIF-WR-1.8523.23.2012 z dnia 13.11.2013r.wraz z potwierdzeniem odbioru z

dnia 2.12.2013r

(dow6d: pismo z dnia 31.01.2014r.)

przy czym pismo 0 tresci z dnia 6.09.2012r zostafo skierowane takze do strony.

(dow6d; pismo WIF-WR-1.8523.23.2012 z dnia 6.09.2012r wraz z potwierdzeniem odbioru z

dnia 10.09.2012r.)

Dnia 13.09.2012r. wpfyn~to do DWIF pismo strony: " w zwiqzku z decyzjq GIF uchylajqcq

decyzjrt DWIF w sprawie apteki przedkladam oswiadczenie wydawcy

czasopisma oraz autora spornych artykul6w, z kt6rych jednoznacznie wynika, it strana nie

brala w ich tworzeniu udzialu a byly one wynikiem jedynie wolnej dzialalnosci dziennikarza

czasopisma " Do pisma zostafo dofqczone oswiadczenie Prezesa

Zarzqdu " I w kt6rym przytoczono " w imieniu

oswiadczam, it zawarlismy umowrt w dniu 20

na wynajem powierzchni informacyjnej w
WIw umowa byla dlugoterminowa z 3 miesirtcznym

okresem wypowiedzenia(. . .) Nasza redakcja sarna decyduje a tytulacli oraz 0 rek/amie. Nikt

na niq nie ma tadnego wplywu(. ..r
(dow6d: pismo strony z dnia 1.09.2012r wraz z zafqcznikiem)

Dnia 2.1 0.2012r. DWIF wezwaf stron~ do zfozenia umowy zawartej pomi~dzy przedsi~biorcq

a V wydajqcym gazetk~ pt.

takZe ponownie wezwat do zfozenia w terminie 7 dni od daty otrzymania

niniejszego pisma odpowiedzi na pytania wskazane w pismie WIF-WR-1.8523.23.2012 z dnia

6.09.2012r. a skutecznie dor~czone w dniu 10.09.2012r.

(dow6d pismo WIF-WR-1.8523.23.2012 z dnia 2.10.2012r wraz z potwierdzeniem odbioru z

dnia 5.10.2012r. )

Dnia 9.10.2012r. wpfyn~fa do DWIF odpowiedz prezesa

W pismie tym wskazano, it "celem miesirtcznika jest sledzenie cen lek6w i

dzielenie sirt tymi informacjami z naszymi czytelnikami. Namawiamy aby apteki same

podawaly ceny wybranych przez nas pradukt6w (. . .) Nikt nam niczego nie narzucal(..) Tytuly

prasowe Sq przygotowywane przez redakcjrt aby byly ciekawe i przykuwaly aka czytelnika"

(dow6d; pismo prezesa zarzqdu " z: dnia 3.10.2012)



Jednoczesnie dnia 22.10.2012r. strona przesfafa nast~pujqce wYJasnlenia; "nie kaza/em

zamiesci6 redakcji ani tez redaktorom hasel nie mia/em i nie mam wplywu na tres6 hasel

zamieszczonych w gazecie ani tet nic mi nie wiadomo 0 dystrybucji gazetki. Przesylam

zlecenie 0 zamieszczeniu informacji 0 aptece w gazetce" W zafqczeniu przedstawiono

umow~ zlecenia zawartq w dniu 20-02-2012r w Warszawie pomi~dzy._ ,- -."""1 - -J-_ ••.•. __.. -

_ _r' - -. ' zwanq dalej wydawcq a stronq.

przedmiot zlecenia stanowit zam6wienie_ w czasopismie Wydawcy

__ .._.._ umieszczenie informacji 0 aptece w cyklach miesi~cznych 0 tresci }

(dow6d: pismo strony z dnia 18.10.2012r wraz z zafqcznikiem)

Dnia 27.12.2012r. wpfyn~to pismo - . -.....-----r- ..-"'-
zawarto oswiadczenie, iz "na dziefJ dzisiejszy nie wsp61pracujemy z

(dow6d: pismo \ -- ,J Z dnia 18.12.2012)

Dnia 4.03.2013r. wpfyn~to do DIF Wrodaw pismo od I w kt6rym

poinformowano, iz "mielismy podpisanq jednq umowf? z pan em

Wsp61praca miala by6 dlugoterminowa jednakte klient wycofal sif? z dalszej wsp6lpracy. Jesli

chodzi 0 produkty lecznicze to powierzchnie reklamowe byly pozyskane przez

reklamodawc6w raport cenowy zostal przygotowany przez firm( .). na podstawie

analiz wybranych aptek oraz hurtowni. Podana cena miafa charakter tylko informacyjny i

(dow6d: pismo wydawnictwa z dnia 21.02.2013r.)

Dnia 13.11.2013r. Dolnoslqski Wojew6dzki lnspektor Farmaceutyczny w ramach wszcz~tego

post~powania administracyjnego wezwaf kierownika apteki przy

w terminie 7 dni od daty dor~czenia niniejszego pisma do zfozenia

szczeg6towych wyjasnien oraz dokument6w dotyczqcych rozpowszechniania gazetki

pt. "

Pismo zostato przesfane do wiadomosci strony.

(dow6d pismo WIF-WR-1.8523.23.2012 z dnia 13.11.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru z

dnia 18.11.2013r przez stron~ oraz przez kierownika apteki)

W dniu 26.11.2013r. strona ztozyfa zqdane wydruki rozchodu dla produkt6w leczniczych:

Lakcid 10 amputek i Supremin syrop 200 ml (wraz z informacjq 0 kwocie zaptaty) podpisane

i pod bite przez kierownika apteki

(dow6d: wydruki rozchodu dla Lakcid 10 amputek Supremin syrop 200 ml)

Dokonano analizy przedstawionych wydruk6w i stwierdzono, ze cena produktu leczniczego

Lakcid amp. W okresie od 23.02.2012 i Supremin syrop W okresie od 25.02.2012 byfa



(dow6d: notatka stuzbowa inspektora farmaceutycznego z dnia 27.11.2013r.)

Dnia 4.12.2013r skierowano do strony oraz kierownika apteki wezwanie do z!ozenia

wyjasnien oraz dokument6w na okolicznos6 rozpowszechniania gazetki pt

, w aptece oraz poza jej terenem.

(dow6d; pisma z dnia 4.12.2013r wraz potwierdzeniem odbioru przez aptek~)

Dnia 13.12.2013r. .... _... _ . przesta!o pismo, w kt6rym

poinformowano, te " redakcja ty/ko raz padpisala umawf? wsp61pracy z wlascicie/em apteki

mieszczqcej sif? na wydanie infarmacji adresawych tejte apteki w miesif?czniku

Artykuly araz materialy rek/amawe Sq usta/ane zgadnie z
wytycznymi redakcji i nikt pastronny nie ma na to tadnego wplywu"

(dow6d: pismo Wydawnictwa z dnia 4.12.2013r.)

DWIF zawiadomi! stron~ 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego post~powania i

poinformowa! stron~ 0 mozliwosci wypowiedzenia si~ co do zebranego materia!u w sprawie.

(dow6d: zawiadomienie W ia 14.03.2014r. skutecznie dor~czone

w dniu 28.03.2014 )

W odpowiedzi na zawiadomienie strona z!ozy!a pismo z dnia 4.04.2014r, dor~czone w dniu

7.04.2014, w kt6rym wnios!a 0: wyznaczenie terminu do zapoznania si~ z aktami na 13

kwietnia 2014r., oraz uwzgl~dnienie sk!adanych wczesniej wniosk6w dowodowych,

zatqczenie

akt sprawy dyscyplinarnej prowadzonej przed DIA a nast~pnie NIA.

(dow6d: pismo strony z dnia 4.04.2014r.)

DolnoslClski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny zwazyl, co nast~puje:

Podstaw~ prawnq wszcz~cia i prowadzenia przedmiotowego post~powania, kt6rego stronq

jest przedsi~biorca .

prowadzqcy aptek~ 0 nazwie potozona III

; stanowit art. 94a ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne.

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

reklama aptek i punkt6w aptecznych oraz ich dziatalnosci. Nie stanowi reklamy informacja 0

lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Wojew6dzki Inspektor

Farmaceutyczny sprawuje nadz6r nad przestrzeganiem przepis6w ustawy w zakresie

dziatalnosci 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

posfuzyc si~ nalezy w tym wzgl~dzie definicjq zawartq w wydanych opracowaniach

sfownikowych a takze orzecznictwem sqd6w administracyjnych. I tak wedfug Sfownika

Wyraz6w Obcych Wydawnictwo Naukowe PWN 1996, "za reklam~ nalezy rozumiec

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

mozliwosciach nabycia ... za pomocq plakat6w, ogfoszen w prasie, radiu i w telewizji

stanowiqce zach~t~ do nabywania towar6w lub korzystania z okreslonych usfug."

Podobna definicja zawarta jest w Mafym Sfowniku J~zyka Polskiego Wydawnictwo Naukowe

PWN 1996.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sqd6w administracyjnych, wydanym wprawdzie pod

rzqdami przepisu art. 94a ust.1 ustawy Prawo farmaceutyczne obowiqzujqcego do dnia

31.12.2011 r:

- za reklam~ dziafalnosci apteki nalezy uznac kazde dziafanie skierowane do publicznej

wiadomosci niezaleznie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz srodk6w

uzytych do jego realizacji, jesli jego celem jest zwi~kszenie sprzedazy produkt6w

leczniczych i wyrob6w medycznych oferowanych w danej aptece (wyrok WSA w

Warszawie z 14.05.2008r. sygn. akt VII SANVa 2215/07),

- reklamq dziafalnosci apteki jest dziafanie majqce na celu zach~cenie potencjalnych

klient6w do zakupu konkretnych towar6w lub do skorzystania z okreslonych usfug. (wyrok

WSA w Warszawie z 6.03.2008r. sygn. Akt VII SANVa 2216/07),

- iekiamCj, mote bye kazde dziafanie skierowane do publicznej wiadomosci, zmierzajqce do

zwi~kszenia sprzedazy produkt6w leczniczych i wyrob6w medycznych w niej

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

- reklamq dziafalnosci apteki jest kazde dziafanie, kazda jej dziafalnosc niezaleznie od

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

dziafalnosci jest zwi~kszenie 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),

- reklamq jest kazda wypowiedz skierowana do potencjalnych konsument6w, odnoszqca

si~ do towar6w, usfug, a takZe przedsi~biorcy oferujqcego towary lub usfug~ majqcq na

celu zach~cenie i skfonienie adresat6w do nabywania towar6w lub korzystania z usfug -

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

Podstawowym elementem reklamy, zgodnie z wykfadniq sqdu (wyrok WSA w Warszawie z

1.02.2008r. sygn. Akt VII SAIWa 1960/07) jest zamiar przyciqgni~cia potencjalnych klient6w

do dokonania zakupu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego w konkretnej aptece,

niezaleznie od formy i metody jej przeprowadzenia oraz uzytych do jej realizacji srodk6w,

jesli jej celem jest zwi~kszenie sprzedazy ww. produkt6w w danej aptece lub punkcie



aptecznym. Zatem powszechnie przyjmuje si~, ze reklamq Sq wszelkie formy przekazu, w

tym takze takie, kt6re nie zawierajqc w sobie element6w ocennych ani zach~cajqcych do

zakupu, mogq jednak zostae przyj~te przez ich odbiorc6w jako zach~ta do kupna. Wskazuje

na to m.in. takze art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., uznajqcy za czyn nieuczciwej konkurencji

wypowiedz, kt6ra zach~cajqc w istocie do nabycia towar6w lub us~ug, sprawia wrazenie

neutralnej informacji. Taka reklama wprowadza klienta w b~qd, sugerujqc mu, ze nie jest

reklamq, a jedynie neutralnq, rzetelnq informacjq. przy rozr6znieniu informacji od reklamy

trzeba miee na wzgl~dzie, ze podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie

tylko mniej lub bardziej wyrazna zach~ta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu

dokonujqcego przekazu oraz odbi6r przekazu przez podmioty, do kt6rych jest kierowany.

Wypowiedz jest reklamq, gdy nad warstwq informacyjnq przewaza zach~ta do nabycia

towaru - taki cel przyswieca nadawcy wypowiedzi i tak odbiera jq przeci~tny odbiorca, do

kt6rego zosta~a skierowana. Wszelkie promocje, w tym cenowe, Sq reklamq towaru i firmy,

kt6ra ich dokonuje. ( wyrok WSA VI SAM/a 457/13 z dnia 29.08.2013r). Podobne

stanowisko zajmowa~a takZe doktryna np. I w Komentarzu do art. 94a ustawy -

Prawo farmaceutyczne, LEX cz~ w glosie do wyroku do wyroku WSA

z dnia 6 marca 2008 L, VII SAM/a 2216/07 (teza 5): "nawet jesli uzna si~, iz okreslona

dzia~alnose nie stanowi reklamy produkt6w leczniczych np. ze wzgl~du na jedynie

informacyjny charakter przekazu, nie wyklucza to zakwalifikowania jej jako spe~niajqcej

cechy reklamy dzia~alnosci apteki.", LEXlel.2011, ( . . . , Zakaz reklamy towaru

w prawie europejskim i po!skim, Oficyna 2011, pkt. 3.2.1.3., LEX. W tym stanie rzeczy iiCi

gruncie obecnie obowiqzujqcego art. 94a ust.1 ustawy Prawo Farmaceutyczne nalezy

stwierdzie, ze reklamq apteki jest wszystko to, co nie jest informacjq 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 zawar~ wart. 94a ust.1

ustawy Prawo Farmaceutyczne zadnych wY~qczen, w przeciwienstwie do definicji reklamy

produktu leczniczego 0 jakim mowa wart. 52 tejze ustawy.

DWIF w niniejszym post~powaniu ustali~, ze nie jest mozliwe wykazanie - mimo podj~tych

czynnosci wyjasniajqcych, iz strona zleca~a

tresci 0 charakterze reklamowym umieszczanych w gazetce pt., -

Ponadto strona w trakcie prowadzonego postepowania oswiadcza, co zosta~o potwierdzone

przez ..... __.. _ . iz nie mia~a wp~wu na trese

dystrybuowanych gazetek Strona z~ozy~adowody na okolicznose

braku zlecenia reklamy dzia~alnosci apteki tq takze okolicznose potwierdzi~ swym

oswiadczeniem redaktor naczelny , DWIF wydajqc

przedmiotowq decyzj~ wziq~ pod uwag~ wszystkie dowody zebrane w sprawie, w tym

dowody zg~aszane przez stron~. DWIF nie uwzgl~dni~ wniosku dowodowego strony w pismie



z dnia 4.04.2014r .w postaci IV

_raz akt sprawy dyscyplinarnej prowadzonej przed DIA a nast~pnie NIA - bowiem

przedmiotem tych dowod6w nie by~aokolicznosc majqca znaczenie dla sprawy ( art. 78 §1 1

KPA ) . DWIF nie uwzgl~dni~ wniosku strony 0 wyznaczenie terminu do zapoznania si~ z

aktami na 13 kwietnia 2014r., a to z uwagi, iz dzien 13 kwietnia jest dniem wolnym od pracy

(niedziela). Jednoczesnie nalezy podniesc, iz strona ma prawo a nie obowiqzek

uczestniczyc w prowadzonym post~powaniu. Zatem, skoro strona mimo prawid~owego

powiadomienia nie zapoznania si~ z aktami sprawy w terminie okreslonym przez organ,

DWIF kieruje si~ wfasnymi ustaleniami i na ich podstawie wydaje decyzje. W tym stanie

rzeczy, majqc na uwadze zebrany obszerny materia~ dowodowy nalezy przyjqC, it brak jest

dowod6w na okolicznosci wskazane w uzasadnieniu decyzji GIF, a to lIkto i w jakim zakresie

formu~owa~tresc artyku~u". Z tych tez wzgl~d6w zgodnie z dyspozycjq art 105§1 KPA nalety

przyjqC, iz zachodzq przes~anki do umorzenia post~powania administracyjnego. Podstawq

umorzenia niniejszego post~powania jest bezprzedmiotowosc postepowania. Zgodnie z

wyrokiem NSA z dnia 21 czerwca 2006r sygn. akt I OSK 967/05: "Stosownie do dyspozycji

art. 105§1 KPA bezprzedmiotowosc post~powania ma miejsce w sytuacji, gdy istniejq

okolicznosci, czyniqce wydanie decyzji administracyjnej prawnie niemozliwym z uwagi na

brak przedmiotu post~powania. Tym przedmiotem jest zas konkretna sprawa, W kt6rej organ

administracji panstwowej jest w~adny i jednoczesnie zobowiqzany rozstrzygnqc na podstawie

przepis6w prawa materialnego 0 uprawnieniach lub obowiqzkach indywidualnego podmiotu.

element6w tego stosunku materialnoprawnego. Tym samym, sprawa administracyjna jest

bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 105§ 1 KPA wtedy, gdy nie ma materialnoprawnych

podstaw do w~adczej, w formie decyzji administracyjnej ingerencji organu administracyjnego.

W6wczas jakiekolwiek rozstrzygni~cie merytoryczne pozytywne, czy negatywne staje si~

prawnie niedopuszczalne." Majqc powyzsze na uwadze zgodnie z dyspozycjq art.105§1KPA

postanowiono jak w sentencji

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przys~uguje odwo~anie do G~6wnego Inspektora Farmaceutycznego za

Farmaceutycznego we

Dolno§l~ski Wojewfd.zld
Inspekto:r FarmaCeUljCZllj'

we Vif,oc12iWIU

Otrzymuja:

1.


