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Dolnosl~ski Wojew6dzkl Inspektor Farmaceutyczny na podstawie: '" C z. ~
I. art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postE?powania administracyjnego

(Oz. U. z 2013 r. poz. 267), umarza postE?powanie administracyjne w cZE?scidotyczqcej

nakazania przedsiE?biorcy: _ zaprzestania

prowadzenia reklamy apteki ogolnodostE?pnej 0 nazwie: pofozonej

przy ul. 1. i jej dziafalnosci - polegajqcej na dystrybuowaniu

gazetki reklamowej pt. , ,/' wraz ze wskazaniem adresu

apteki na ostatniej stronie

I!. art. 12gb ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Oz.U. z

2008 r. Nr 45, poz. 271 z poin. zm.), art. 104 oraz art. 107 § 1 i § 3 Kodeksu postE?powania

administracyjnego, nakfada karE?pieniE?znqna przedsiE?biorcE?: z siedzibq .

za prowadzenie reklamy apteki ogolnodostE?pnej 0 nazwie

pofozonej przy ul. ~. i jej dziafalnosci - polegajqcej na

dystrybuowaniu gazetki reklamowej pt wraz ze

wskazaniem adresu apteki na ostatniej stronie w kwocie: 2 OOOzf( sfownie: dwa tysiqce

zfotych), ktorq nalezy wpfaci6 na konto Wojewodzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we

Wrodawiu, PI. PowstancowWarszawy 1, 50-153 Wrodaw, nr 3710101674007041223100

0000, w terminie 7 dni od dnia uostateczniecznia siE?decyzji.

W dniu 26.03.2012r. do Wojewodzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we

Wrodawiu wpfynE?fopismo z Oolnoslqskiej Izby Aptekarskiej z informacjq 0 naruszaniu prawa

zabraniajqcego reklamy aptek i ich dziafalnosci z zafqczonymi folderami reklamowyllll.

Wsrod wielu folderow zafqczony zostaf katalog handlowy pt.



· W katalogu przedstawione zosta{y produkty lecznicze,

suplementy diety, srodki kosmetyczne wraz z opisem artyku{6w, wskazaniem podmiotu

odpowiedzialnego obok produkt6w umieszczone by{y ceny zaznaczone na kolor r6zowy a na

ostatniej stronie gazetki wskazano adresy, m. innymi adres: I, ". Pod

tym adesem zlokalizowana jest prowadzona przez przedsiE?biorcE?

(Dow6d: pismo DIN560/12 z dnia 22.03.2012r.wraz z za{qcznikiem)

W dniu 11.04.2012r Dolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we

Wrodawiu zawiadomi{ stronE? 0 wszczE?ciu postE?powania administracyjnego w sprawie

niedozwolonej reklamy dziaralnosci apteki poleqajqcej na prowadzeniu przez aptekE?0

nazwie . po{ozonej I tj. dystrybuowanie gazetki

reklamowej pI. wraz ze wskazaniem adresu apteki na

ostatniej stronie.

(Dow6d: zawiadomienia WIF-WR-1.8523.27.2012 wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia

24.04.2012r.)

W dniu 18.04.2012r. Kierownik Apteki przes{a{ pismo , iz ulega zmianie adres do

korespondencji oraz podano nowy adres:

(Dow6d: pismo kierownika apteki z dnia 10.04.2012r.)

W dniu 27.04.2012r. strona postE?powania przes{a{a wYJasnlenia; w kt6rych

przytoczono brzmienie art. 94a usI. 1 znowelizowanej od 1 stycznia 2012r. Ustawy Prawo

Faimaceutyczne "Zabroniona Jest rekiama aptek i punkt6w aptecznych oraz ich dziarainosci.

Nie stanowi reklamy informacja 0 lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego".

Dalej w pismie wskazano jako pierwszq s{ownikowq definicjE? reklamy tj. "reklama to

rozpowszechnianie informacji 0 towarach, ich zaletach, wartosciach i mozliwosciach nabycia,

chwalenie kogos, zalecanie czegos przez prasE?,radio, telewizjE? inne srodki s{uzqce temu

celowi ( np. plakaty, napisy, og{oszenia). Jako drugq podano definicj~

specjalisty z zakresu socjologii kultury) piszqc, ze reklamq jest kazdy pratny spos6b

nieosobistego prezentowania i popierania zakupu towar6w ( us{ug, ide i) przy pomocy

srodk6w, w okreslonych ramaCr. prawnych i w okreslonych warunkach wraz z podawaniem

informacji 0 samych towarach, ich zaletach ewentualnie cenie, miejscach i mozliwosciach

realizacji zakupu. Strona w pismie wyraznie podkreslHa, iz reklamq jest taki komunikat, kt6ry

jest W swym zamierzeniu skierowany do szerokiej publicznosci niezaleznie czy ma on

charakter informacji kierowanej do wielu indywidualnych odbiorc6w( np. akcja mailingowa,

roznoszenie ulotek, kierowanie indywidualnych list6w do potencjalnych klient6w czy tez do

wiE?kszejgrupy niezdefiniowanych odbiorc6w( reklama telewizyjna, prasowa, bilboardy) 0 ile

ma za zadanie zainteresowanie ofertq osoby emitujqcej taki przekaz w celu zachE?cenia

potencjonalnego nabywcy i doprowadzenia W efekcie do zintensyfikowania sprzedazy



towar6w lub usfug.( ... )" Strona w pismie tym podniosfa, ze "praktyka polegajqca na

umieszczeniu na terenie apteki katalog6w zawierajqcych jedynie informacje 0 ofercie

produktowej producent6w lek6w oraz ich cen nie spefnia wypracowanych powyzej definicji

reklamy-nie nosi cech powszechnosci z uwagi na miejsce ich udostE?pniania i nie zawiera w

sobie element6w zachE?ty."Stanowi jedynie informacjE? produktowq a powiqzanie jej z cenami

wychodzi naprzeciw obowiqzkom rozporzqdzenia z 10 czerwca 2012r. w sprawie

szczeg6towych zasad uwidaczniania cen towar6w i usfug oraz sposobu oznaczania cenq

towar6w przeznaczonych do sprzedaty. Kazdorazowo w odniesieniu do indywidualnych

przejaw6w potencjalnych naruszeri art. 94a konieczne jest badanie istoty i celu

wprowadzenia danych dziatari r6wniez przez pryzmat faktu czy Sq one postrzegane przez

jego odbiorc6w jako zachE?tado sprzedazy czy przedsiE?biorca apteczny kieruje go do blizej

nieokreslonego publicznego odbiorcy poprzez srodki powszechnego przekazu w jaki spos6b

konsument dowiaduje siE?0 fakcie istnienia dziatan, czy dziatania zachE?cajq konsument6w

do aktywizowania zakup6w wyfqcznie w danej aptece bqdi: grupie aptek oraz przede

wszystkim przez pryzmat wystE?powania najistotniejszej dla reklamy przestanki, Mianowice

faktu inwestowania naktad6w przedsiE?biorcy prowadzqcego aptekE? w celu stosowania

zachE?tywobec pacjenta."

W dniu 15.05.2012r. do DWIF wpfynE?fo pismo z Dolnoslqskiej Izby Aptekarskiej z

informacjq 0 naruszaniu prawa zabraniajqcego reklamy aptek i ich dziatalnosci z

zatqczonymi folderami reklamowymL Sposr6d wielu folder6w zafqczony byt katalog handlowy

zostafy produkty lecznicze, suplementy diety, srodki kosmetyczne wraz z opisem artykut6w,

wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego, obok produkt6w umieszczone byfy w r6zowym

k6fku ceny a na ostatniej stronie gazetki umieszczono adresy, m. innymi adres:

(Dow6d: pismo DIN853/12 z dnia 14.05.2012r.wraz zafqcznikiem)

W dniu 29.05.2012r DWIF na podstawie art ..10§1 KPA zawiadomif 0 zamiarze

zakonczenia prowadzonego postE?Powaniaadministracyjnego wszczE?tego dnia 11 kwietnia

2012r.- w sprawie niedozwolonej reklamy dziafalnosci apteki , potozonej

:. Poinformowano stronE?0 mozliwosci wypowiedzenia siE?co do zebranego

materiatu dowodowego w terminie do 6 czerwca 2012r.

(Dow6d: zawiadomienia WIF-WR-1.8523.27.2012 oraz potwierdzenie odbioru z dnia

1.06.2012r.)

Strona skorzystafa z mozliwosci wypowiedzenia siE?co do zebranego materiatu i w dniu 8

czerwca 2012r. zfozyfa pismo, w kt6rym poinformowafa, ze "od 1 kwietnia 2012r. zostafy

usuniE?teadresy aptek z ostatniej strony katalogu handlowego a od 1 czerv~ca 2012r zostafy

usuniE?tenazwa i logo aptekL"



(Dow6d: pismo strony z dnia 4.06.2012r)

\!II dniu 19 czerwca 2012r. inspektor farmaceutyczny przybyf na

;;Jdzie pofozona jest apteka -. w celu dokonania lustracji lokalu w

zakresie reklamy dziafalnosci apteki. W lokalu apteki nie stwierdzif cech reklamy, nie byfy

wyfozone gazetki pt. .bE?dqceprzedmiotem wszczE?tego postE?Powania.

( Dow6d notatka sfuzbowa inspektora z dnia 19.06.2012r.)

W dniu 2.01.2014r. DWIF wezwaf kierownika apteki w ramach wszczE?tego

postE?powania administracyjnego dotyczqcego naruszenia art. 94a ust. 1 Ustawy Prawo

farmaceutyczne do zfozenia szczeg6fowych wyjasnien dotyczqcych rozpowszechniania

Katalogu Handlowego .'. Lwano do

1. Wskazania okresu w jakim rozpowszechniany byf przedmiotowy katalog.

2. Okreslenia czy ceny umieszczane w gazetkach Sq lub byfy cenami obowiqzujqcymi

waptece?

3. przedstawienia wydruku sprzedazy za okres styczen 2012r. wraz z cenami dla

nastE?pujqcych produkt6w leczniczych:

a. Dexapico syrop 115 ml

b. Supremin syrop 200 ml

c. Neoafrin 8 tabletek

d. Voltaren Acti Forte 10 tabletek

oraz za okres marzec 2012r wraz z cenami dla nastE?pujqcych produkt6w leczniczych:

b. Aspirin Complex 10 saszetek

c. Ibuprom Sprint Caps 24 kapsufki

d. Cebion krople 30 ml

Pismo zostafo przesfane do wiadomosci przedsiE?biorcyprowadzqcego aptekE?

( Dow6d; wezwanie WIF-WR-1.8523.27.2012 z dnia 2.01.2014r. wraz potwierdzeniami

odbioru w aptece z dnia 7.01.2014r. oraz przez przedsiE?biorcE?z dnia 5.01.2014r.)

W dniu 15.01.2014r. kierownik apteki zfozyf odpowiedi: na wezwanie i oswiadczyf, ze

" przedmiotowe katalogi byfy umieszczone na terenie apteki do 31.05.2012r. Ceny w nich

wymienione byfy cenami obowiqzujqcymi w aptece". Do pisma zafqczono zqdane wydruki

sprzedazy:

( Dow6d: pismo kierownika apteki z dnia 13.01.2014r. wraz z wydrukami sprzedazy)

W dniu 24.02.2014r. Dolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we

Wrodawiu na podstawie art.10§1KPA zawiadomif stronE? 0 zamiarze zakonczenia

prowadzonego postE?powania administracyjnego wszr.7:etego dni::l 11 [,'AJiAtnia 2012r.- w

spiawie niedozwolonej reklamy dziafalnosci apteki



, poinformowano, stron~ a mozliwosci wypowiedzenia si~ co do

zebranego materia~u dowodowego w terminie 7 dni ad dnia dor~czenia pisma.

(Dow6d; zawiadomienie znak WIF-WR-1.8523.27.2012 z dnia 24.02.2014r. wraz z

potwierdzeniem odbioru z dnia 28.02.2014)

Strona nie skorzysta~a z przys~ugujqcej jej mozliwosci nie z~ozyfa wyjasnieri, skarg ani

dowod6w na tym etapie post~powania.

Dolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny zwazyl, co nast~puje:

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

jest przedsi~biorca " prowadzqcy aptek~

po~ozonq we ' . przy . stanowi 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 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 wytej wymienionego przepisu Wojew6dzki Inspektor

Farmaceutyczny nakazuje w drodze decyzji zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.

Zas reklamq produktu leczniczego stosownie do tresci art. 52ust1 ustawy jest dziafalnosc

polegajqca na informowaniu lub zach~caniu do stosowania produktu leczniczego, majqca na

celu zwi~kszenia: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedazy lub konsumpcji

produkt6w leczniczych. Reklama w mysl art. 52ust 2 obejmuje w szczeg61nosci reklam~

produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomosci. Ustawodawca za reklam~

produkt6w leczniczych nie uwaza " katalog6w handlowych lub list cenowych, zawierajqcych

wY~qcznie nazw~ wfasnq, nazw~ powszechnie stosowanq, dawk~, postac i cen~ produktu

leczniczego, a w przypadku produktu leczniczego obj~tego refundacjq - cen~ urz~dowq

detalicznq, pod warunkiem ze nie zawierajq tresci odnoszqcych si~ do w~asciwosci

produkt6w leczniczych, w tym do wskazari terapeutycznych.". Dodatkowo ustawa Prawo

farmaceutyczne wart. 57ust 1 pkt 3 i ust 1a wprowadzHa zakaz reklamy kierowanej do

publicznej wiadomosci dotyczqcej produkt6w leczniczych umieszczanych na wykazach

lek6w refundowanych, zgodnie z odr~bnymi przepisami, oraz dopuszczonych do wydawania

bez recepty 0 nazwie identycznej z umieszczonymi na tych wykazach. Zakaz powyzszy

dotyczy r6wniez reklamy produktu leczniczego, kt6rego nazwa jest identyczna z nazwq

produktu leczniczego wydawanego wyfqcznie na podstawie recepty. Art. 57 ust 1 pkt. 2

ustawy zabrania ponadto kierowania do publicznej wiadomosci reklamy produkt6w

leczniczych zawierajqcych srodki odurzajqce i substancje psychotropowe.



Przepis art. 94a Prawa farmaceutycznego zostaf wprowadzony do porzqdku prawnego

ustawq z dnia 30 marca 2007r. 0 zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz 0 zmianie

niekt6rych innych ustaw (Dz.U. Nr 75, poz.492), na skutek implementacji - m.in. - dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. (2004/27/WE). Sformufowany

pierwotnie w jego tresci zakaz dotyczyf reklamy dziafalnosci aptek lub punkt6w aptecznych,

skierowanej do publicznej wiadomosci, kt6ra w spos6b bezposredni odnosi si~ do produkt6w

leczniczych lub wyrob6w medycznych umieszczonych na wykazach lek6w refundowanych,

lub produkt6w leczniczych lub wyrob6w medycznych 0 nazwie identycznej z nazwq

produkt6w leczniczych lub wyrob6w medycznych umieszczonych na tych wykazach. Przepis

ten zostaf jednak zmieniony z dniem 1 stycznia 2012r. (zob. art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 12

maja 2011 r. 0 refundacji lek6w, srodk6w spozywczych specjalnego przeznaczenia

zywieniowego oraz wyrob6w medycznych; Dz.U. Nr122, poz.696). Obecnie, tj. w dniu

wydania niniejszej decyzji, art.94a ust.1 Prawa farmaceutycznego stanowi - jak juz wyzej

wskazano - 0 zakazie reklamy aptek i punkt6w aptecznych oraz ich dziafalnosci. Oznacza

to, ze zakaz ten zostaf rozszerzony w kierunku jakiejkolwiek reklamy aptek, punkt6w

aptecznych oraz - co wazne - ich dziafalnosci. Spostrzec trzeba, ze w aktualnym w sprawie

stanie prawnym, tak same jak przed dniem 1 stycznia 2012r., brak jest definicji reklamy

apteki i jej dziafalnosci.

Z uwagi na fakt, ze ustawa Prawo farmaceutyczne nie zawiera legalnej definicji reklamy

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

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

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 uznae 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 SAIWa 2215/07),

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

klient6w do zakupu konkretnych towar6w lub do sko~ystania Z okreslonych usfug. (wyrok

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



- reklamq moze bye kazde dzia{anie 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 dzia{alnosci apteki jest kazde dzia{anie, kazda jej dzia{alnose niezaleznie ad

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

dzia{alnosci 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 wypowiedi skierowana do potencjalnych konsument6w, odnoszqca

si~ do towar6w, ustug, a takze przedsi~biorcy oferujqcego towary lub us{ug~ majqcq na

celu zach~cenie i sk{onienie adresat6w do nabywania towar6w lub korzystania z ustug -

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

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

1.02.2008r. sygn. Akt VII SAIWa 1960/07) jest zamiar przyciqgnit?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 zwit?kszenie sprzedazy ww. produkt6w w danej aptece lub punkcie

aptecznym. Reklama maze przyjmowae r6znorodne formy: plakat6w, spot6w TV, ulotek,

billboard6w, folder6w czy gazetek. Istotnym elementem reklamy jest zamiar wywo{ania

okreslonej reakcji potencjalnych klient6w. Reasumujqc nalezy stwierdzie, ze reklamq jest

kt6re w taki spos6b jest odbierane przez pacjent6w. Za dzia{ania reklamowe winny bye

uznane wszystkie te dzia{ania, kt6rych zamierzonym celem jest pozyskanie nowych lub

zatrzymanie "starych klient6w". Na 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 na podstawie zgromadzonego materia{u dowodowego ustali{, ze Apteka .

po{ozona - _prowadzHa dziatalnose reklamowq apteki w

okresie ad 01.01.2012r do 31.05.2012r i zaprzesta{a prowadzenia niedozwolonej reklamy

apteki i jej dzia{alnosci w zakresie prowadzonego post~powania administracyjnego.

Niedozwolona reklama dzia{alnosci apteki polega{a na dystrybuowaniu gazetek reklamowych

pI. wraz ze wskazaniem adresu apteki na ostatniej

stronie. Dodatkowo DWIF dokona{ oceny z{ozonych przez stront? dowod6w w sprawie, i



uznaf, bezspornie, ze: gazetki reklamowe byfy dost~pne w lokalu apteki. Zatem pacjenci

szukajqcy pomocy lekarskiej oraz nabywajqcy leki po zapoznaniu si~ z gazetkq reklamowq z

cenami lek6w i miejscu ich sprzedazy mogli dokonae por6wnania z cenami tych samych

lek6w sprzedawanymi w innych aptekach i zdecydowae si~ na ich zakup w przedmiotowej

aptece, jezeli ceny te okazafy si~ korzystniejsze niz te oferowane w innych aptekach. Z tych

tez wzgl~d6w nalezafo uznae, ze zakwestionowana ulotka z podanymi cenami lek6w i

adresami aptek w tym Apteki pofozonej . , w kt6rych

mozna nabye te leki po wskazanych cenach stanowi form~ przekazu mogqcq bye

potraktowanq przez odbiorc6w jako zach~ta do kupna.

Jak juz wskazano powyzej apteka zaprzestafa prowadzenia reklamy i jej dziafalnosci w

spos6b stanowiqcy podstaw~ wszcz~tego postepowania administracyjnego. Z tych tez

wzgl~d6w zachodzq przesfanki do umorzenia post~powania administracyjnego z uwagi na

brak przedmiotu post~powania. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sqdu Administracyjnego z

dnia 21 czerwca 2006r sygn. akt I OSK 967/05 : "Stosownie do dyspozycji art. 105 § 1 KPA

bezprzedmiotowose 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 wfadny i jednoczesnie zobowiqzany rozstrzygnqe na podstawie przepis6w

prawa materialnego 0 uprawnieniach lub obowiqzkach indywidualnego podmiotu.

Post~powanie w takiej sprawie staje si~ bezprzedmiotowe, jezeli braknie kt6regos z

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

podstaw do wfadczej, 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.

II. Wedfug art.129b ust.1 Prawa farmaceutycznego, karze pieni~znej w wysokosci do

50000 zfotych podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklam~ apteki, punktu

aptecznego, plac6wki obrotu pozaaptecznego oraz ich dziafalnosci. Kar~ pieni~znq,

okreslonq w ust. 1, nakfada Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji (art.

129b ust. 2 Prawa farmaceutycznego). przy ustalaniu wysokosci kary uwzgl~dnia si~ w

szczeg61nosci okres, stopien oraz okolicznosci naruszenia przepis6w ustawy, a takze

uprzednie naruszenie przepis6w (art. 129b ust. 2 Prawa farmaceutycznego). Oznacza to, ze

wymiar kary jest scisle uzalezniony od ustalen faktycznych zwiqzanych z naruszeniem

zakazu reklamy apteki i jej dziafalnosci; jest bezposredniq konsekwencjq tych ustalen. Kary



art. 94a prowadzi reklam~ apteki, punktu aptecznego, plac6wki obrotu pozaaptecznego oraz

ich dziatalnosci" zobowiqzuje uprawniony organ do natozenia takiej kary w kazdym

przypadku ustalenia, ze doszto do naruszenia tego zakazu. Organ ma jedynie mozliwose

miarkowania wysokosci kary. Co warte podkreslenia, obowiqzek poniesienia ujemnych

konsekwencji finansowych za popetniony delikt administracyjny jest niezalezny od obowiqzku

zaprzestania reklamy aptek (-i) i ich UeD dziatalnosci. Gdyby bowiem uznae, ze kara

pieni~zna, 0 kt6rej mowa w 129b Prawa farmaceutycznego, moze bye wymierzona wytqcznie

dop6ty, dop6ki naruszenie nie zostato usuni~te, w6wczas sankcja nie bytaby ani skuteczna,

ani tym bardziej odstraszajqca. Wskazae trzeba, ze umorzenie post~powania

administracyjnego w cz~sci dotyczqcej natozenia kary pieni~znej, pomimo stwierdzenia

naruszenia art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, prowadzitoby do skutk6w niemozliwych

do zaakceptowania z punktu widzenia zasad praworzqdnego panstwa, poniewaz

podwazatoby skutecznose systemu prawa (zob. w tym zakresie wyrok Wojew6dzkiego Sqdu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 L, VII SAIWa 2100/11,

http://orzeczenia.nsa.gov.pf). MajCic na uwadze powyzsze umorzenie post~powania

administracyjnego w cz~sci dotyczqcej nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy ww.

pieni~zne uiszcza si~ w terminie 7 dni od dnia, w kt6rym decyzja stata si~ ostateczna. Od

kary pieni~znej nieuiszczonej w terminie nalicza si~ odsetki ustawowe (art. 129b ust. 4

Prawa farmaceutycznego). Egzekucja kary pieni~znej wraz z odsetkami Z8 zwtok~ nast~puje

w trybie przepis6w 0 post~powaniu egzekucyjnym w administracji (art. 129b ust. 5 Prawa

farmaceutycznego). Kara pienl~zna, 0 kt6rej mowa w art.129b ust.1 Prawa

farmaceutycznego, jest sankcjq administracyjnq za popetnienie deliktu administracyjnego, a

zatem kara ta jest wynikiem nielegalnych dziatan. Odpowiedzialnose zagrozona karq

pieni~znq jest tzw. odpowiedzialnosciq obiektywnq, a nie na zasadzie winy. Innymi stowy,

odpowiedzialnose ta uzalezniona jest od obiektywnego naruszenia normy zakazujqcej

prowadzenia reklamy aptek i ich dziatalnosci, a nie od jednej z form winy w rozumieniu

prawa cywilnego czy karnego. Nie mozna zapominae tez 0 celu tej kary. Nie jest ona

wytC}cznie automatycznq konsekwencjq naruszenia prawa w przesztosci, ma tez ona

oddziatywae na zachowania w przysztosci, "przymuszajqc" niejako do przestrzegania

zakazu, 0 kt6rym wart. 94a ust.1 Prawa farmaceutycznego. Celem kary pieni~znej jest

zagwarantowanie zgodnego z prawem prowadzenia dziatalnosci gospodarczej polegajqcej

na prowadzeniu apteki og6Inodost~pnej. Kara pieni~zna stanowiqca konsekwencj~

nieprzestrzegania zakazu prowadzenia reklamy aptek i ich dziatalnosci ma na celu

zapobieganie ewentualnym kolejnym naruszeniom w tym zakresie, dlatego zamiarem

ustawodawcy byto nadanie karze pieni~znej, 0 kt6rej mowa wart. 129b ust.1 Prawa

farmaceutycznego, charakteru obligatoryjnego. Uzycie wart. 129b ust.1 Prawa



apteki i jej dziafalnosci, nie stoi zatem na przeszkodzie natozeniu na Stron~ kary pieni~znej

za prowadzenie reklamy ww. apteki i jej dziafalnosci w okresie ad dnia 01.01.2012r do dnia

31.05.2012r. Nalezy w tym miejscu podniesc, iz Wojew6dzki Sqd Administracyjne w

Warszawie uznat w swych wyrokach, iz decyzje umarzajqce post~powania w sprawie

naruszenia art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego i jednoczesnie nakfadajqce na stron~

kar~ pieni~znq Sq zgodne z prawem.(VI SANVa 451/13, VI SAlWa 453/13, (VI SANVa 456/13

Zwazywszy, ze:

-Strona przyznata, ze przedmiotowe gazetki wraz z adresem

. dost~pne byty w lokalu apteki a ceny produkt6w leczniczych z katalog6w

handlowych byty cenami obowiqzujqcymi w aptece.

- Strona jako podmiot, kt6ry uzyskat zezwolenie na prowadzenie ww. apteki zobowiqzana

jest znac przepisy prawa, w tym ustaw~ - Prawo Farmaceutyczne i zawarty w tym akcie

normatywnym przepis stanowiqcy a zakazie prowadzenia reklamy apteki i jej dziafalnosci,

i je stosowac/przestrzegac,

- okres trwania reklamy apteki i jej dziafalnosci - to okres ad dnia 01.01.2012r do dnia

31.05.2012r.

DWIF uznat, ze natozona kara pieni~zna - w kwocie 2000 zt.( stownie: dwa tysiqce ztotych )

- jest adekwatna do okresu, stopnia oraz okolicznosci prowadzenia reklamy ww. apteki i jej

dziafalnosci. Kara w wysokosci okreslonej w pkt. II rozstrzygni~cia, w ocenie Organu, spetni

Kar~ pieni~znq nalezy uiscic w terminie 7 dni ad dnia uostateczniecznia si~ decyzji na konto

wskazane w pkt. II rozstrzygni~cia.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przystuguj ; odwotanie do Gt6wnego Inspektora Farmaceutycznego za

posrednictwem Dolnoslqskiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we

Wrodawiu w terminie 14-tu dni ad daty dor~czenia.

Otrzymuj§:

1. strena-·

2. ala

Dolnoshtski Wojew6dzki
Inspcktor Farmaceutyczny

we Wroctawiu
~ -;-__,-,,-2c-((-~

mgrfarpl. Urszula Slawil~:a-Zag6rska


