
OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY
WE WROClAWIU

I. art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania administracyjnego

(Oz. U. z 2013 r. poz. 267), umarza post~powanie administracyjne w cz~sci dotyczqcej

nakazania przedsi~biorcy:

I prowadzqcego reklam~ apteki og6lnodost~pnej 0 nazwie '

\i _ ----r _' i jej dziatalnosci - polegajqcej na udziale w programie

oraz wynaj~cie powierzchni w lokalu, w kt6rym prowadzona jest

ii. art. i29b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Oz.U. z
.' --,.

2008 r. Nr 45, poz. 271 z p6in. zm.), art. 104 oraz art. 107 § 1 i § 3 Kodeksu post~powania

administracyjnego, naktada kar~ pieni~znq na' przedsi~biorc~:

_,.-_..,_ prowadzqcego reklam~ apteki

j jej dziatalnosciog6lnodost~pnej 0 nazwie

- polegajqcej na udziale w programie

powierzchni w lokalu, w kt6rym prowadzona jest apteka.

w kwocie: 3500 zt( s~ownie trzy tysiqce pi~6set z~otych:), kt6rq nalezy wp~aci6 na konto

Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrodawiu, PI. Powstaric6w Warszawy

1, 50-153 Wrodaw, nr 37 10101674 0070 4122 3100 0000, w terminie 7 dni od dnia

W dniu 16 maja 2012r. zosta~a przeprowadzona kontrola planowa w

'. W trakcie kontroli Inspektor farmaceutyczny stwierdzi~, ze w

dniu 2 stycznia 2012r. zosta~a podpisana umowa wynajmu powierzchni pomi~dzy I



~VIJ :;u, zwanq w umowie "partnerem" a

1 zwanq w umowie "organizatorem" dotyczqca

programu : przedmiotem umowy wedtug §1 byto:

przystqpienie partnera do og61nopolskiego programu promocji wydawnictwa L

organizowanego i zarzqdzanego przez Organizatora na warunkach

okreslonych w dalszej cZE?sciumowy. W celu prowadzenia przez organizatora dziatan

upowszechniajqcych wydawnictwo promujqce zdrowy tryb zycia

Partner oddaje organizatorowi do odptatnego korzystania powierzchnie w lokalu,

w kt6rym prowadzona jest apteka Partnera (Iokal Partnera) obejmujqce:

a) Powierzchnie zewnE?trzne-witryny, drzwi wejsciowe oraz miejsca w poblizu szyldu i drzwi

wejsciowych

b) Powierzchnie wewnqtrz lokalu- miejsca przy stanowiskach kasowych, powierzchnie zajE?te

przez meble i wyposazenie dostarczone przez Organizatora w szczeg61nosci regaty, szafy z

p6tkami, stolik, standy

c) Inne powierzchnie wewnqtrz lokalu wyzej nie okreslone-zwanych dalej "Powierzchnie"

§ 2 umowy wskazuje na obowiqzki organizatora tj: organizator zapewnia, iz b~dzie korzystat

z powierzchni w celu umieszczenia na nich oznaczen wydawnictwa

, zawierajqcych w szczeg61nosci znaki towarowe, logo, tytuf wydawnictwa a takze w

ceiu umieszczenia broszur, materiat6w informacyjnych, ekspozycji i innych element6w

wyposazenia powiqzanych z wydawnictwerr

d) Zapewnienie pracownikom Partnera nieodptatnego szkolenia prowadzonego przez

przedstawiciela Organizatora majqcego na celu podnoszenie renomy wydawnictwa -

Organizator zapewnia, iz dostarczane oznaczenia, materiaty informacyjne, ekspozycje i inne

elementy wyposazenia nie bE?dqzawieraty tresci niezgodnych z obowiqzujqcymi przepisami

prawa a takze z og61nie przyjE?tymi normami wsp6tzycia spotecznego lub dobrymi

obyczajami. Dostarczane przez Organizatora oznaczenia, materiaty informacyjne,

ekspozycje i inne elementy wyposazenia nie bE?dqodnosic siE?do produkt6w leczniczych,

(Iek6w), wyrob6w medycznych, srodk6w spozywczych specjalnego przeznaczenia

zywieniowego objE?tych refundacjq ze srodk6w publicznych ( Produkty Refundowane) Dla



cel6w niniejszej umowy strony ustalajq, iz za "Produkty" uwazac b~dq produkty lecznicze

(Ieki), wyroby medyczne, srodki spozywcze specjalnego przeznaczenia zywieniowego,

suplementy diety oraz inne preparaty farmaceutyczne nie b~dqce produktami

refundowanymi.

W § 3 Okreslono obowiqzki Partnera:

a) Dba~osc 0 pe~nq widocznosc umieszczonych na Powierzchniach oznaczen i materia~6w

informacyjnych, oraz nie zas~anianie i nie zastawianie powierzchni w spos6b utrudniajqcy ich

widocznosc

b) Zapewnienie prawid~owej ekspozycji broszur, czasopism i innych materia~6w powiqzanych

z wydawnictwem :

c) Wymiana oznaczen i materia~6w informacyjnych zgodnie z planem przedstawionym przez

Organizatora

d) Wdrazanie zalecen i wskaz6wek Organizatora zwiqzanych z promocjq wydawnictwa

e) Uczestnictwo w akcjach organizowanych przez wydawnictwo -.

a zlecenie producent6w- akcje te nie b~dq dotyczyc Produkt6w Refundowanych

f) Zapewnienie prawid~owej ekspozycji w odniesieniu do produkt6w przedstawianych w

broszurach, czasopismach i innych materia~ach informacyjnych na zlecenie producent6w

produkt6w

W przypadku gdy oznaczenia, materia~y informacyjne ekspozycje i inne elementy

Organizator ma prawo do zqdania od Partnera pomniejszenia kwoty czynszu okreslonego w

niniejszej umowie 0 okres braku widocznych oznaczen, materia~6w informacyjnych lub

ekspozycji. Utrudnienia lub braki widocznosci oznaczen, materia~6w informacyjnych lub

ekspozycji oraz okres ich wyst~powania zostanie stwierdzony protoko~em podpisanym przez

przedstawicieli obu stron. Partner jest zobowiqzany niezw~ocznie powiadomic Organizatora 0

uszkodzeniu lub zniszczeniu wszelkich oznaczen, materia~6w informacyjnych ekspozycji lub

innego wyposazenia umieszczonego na Powierzchniach.

W § 4 okreslono wynagrodzenia i o~aty z tytu~u korzystania z Powierzchni. Organizator

b~dzie p~aci~Partnerowi miesi~czny czynsz najmu w kwocie letto powi~kszonej 0

nalezny podatek VAT w wysokosci obowiqzujqcej w dacie wystawienia faktury. Strony

dopuszczajq, ze Organizator moze wynajmowac dodatkowe powierzchnie lokalu lub zlecac

partnerowi inne us~ugi za zap~atq dodatkowego czynszu lub wynagrodzenia 0 ile swiadczenie

takich us~ug b~dzie zgodne z obowiqzujqcymi przepisami prawa. Partner uprawniony jest do

wystawienia faktury bez podpisu najemcy. Strony zawar~y umow~ na czas nieokreslony od

dnia jej podpisania tj. 2.01.2012r.

( dow6d: umowa wynajmu powierzchni zawarta w dniu 2.01.2012r.



W trakcie kontroli stwierdzono takZe, iz w aptece dost~pna by~a gazetka pt. ~.

, ). W gazetce tej umieszczone by~y produkty lecznicze,

suplementy diety wraz z opisem produkt6w a pod produktami duzymi cyframi wskazana by~a

cena.

(Dowod: protok6~z kontroli z dnia 15.05.2012r. wraz z za~qcznikami)

W zwiqzku z powyzszym w dniu 12.06.2012r. DWIF zawiadomH przedsi~biorc~

, .. '_ ~ ~.~ __ .__, ._ .. _J 0 wszcz~ciu post~powania

administracyjnego w sprawie naruszenia art. 94 a Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo

Farmaceutyczne/ tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 45 paz. 271 z pozn. zmianami

polegajqcego na prowadzeniu przez aptek~

.niedozwolonej reklamy dzia~alnosci apteki poprzez udzia~ w programie

" oraz wynaj~cie powierzchni w lokalu, w kt6rym prowadzona

jest apteka. Jednoczesnie wezwano stro!l~ do udziatu w toczqcym si~ post~powaniu,

sktadania wyjasnien, wniosk6w i dowod6w terminie_do 23 czerwca 2012r.

(Dowod: zawiadomienia z dnia 12.06.2012r. wraz z potwierdzeniami odbioru z dnia

15.06.2012r)

W dniu 21.06.2012r. wptyn~ta odpowiedz na zawiadomienie 0 wszcz~ciu post~powania, w

ktorym strona podniosta, ze: "apteka przestrzega okreslonego w Ustawie PF zakazu i nie

prowadzi reklamy apteki ani jej dziafalnosci, nie bierze udzia~u w jakimkolwiek programie

reklamujqcym aptek~ lub jej dziatalnosci, w szczegolnosci nie prowadzi ani nie uczestniczy w

zakresie sta~ejobs~ugi operacyjnej i strategicznej ze sp6~kq . .._..._...

u, kt6rej elementem jest promocja wydawnictwa

Apteka nie wydaje ani nie udost~pnia pacjentom jakichkolwiek

materiatow reklamowych w tym kart, gazetek, broszur, ulotek i innych materiat6w

informujqcych pacjentow 0 dziatalnosci lub ofercie handlowej apteki. Apteka ogranicza si~ do

podnajmowania powierzchni swojego lokalu w celu promowania przez podmiot tresci

wydawnictwa :", ktorego wydawcq jest sp6tka "

Na koncu pisma podkreslono, ze

apteka nie narusza okreslonego wart. 94a Ustawy PF zakazu reklamy apteki i jej

dziatalnosci a zatem nie istniejq podstawy prawne do wydania w niniejszej sprawie decyzji z

art. 94a i art. 129b Ustawy PF oraz wniesiono 0 umorzenie post~powania.

( Dowod: pismo strony z dnia 19 czerwca 2012r.)

W dniu 11.07.2012r. zawiadomiono stron~ 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego

post~powania, jednoczesnie poinformowano 0 mozliwosci wypowiedzenia si~ co do

zebranego materiatu dowodowego w terminie do 20 czerwca 2012r.

(Dowod: zawiadomienia znak WIF-WR-1.8523.51.2012 z dnia 10.07 .2012r. wraz z



potwierdzeniami odbioru z dnia 13.07.2012)

Strona nie skorzysta~a z przys~ugujqcej jej uprawnien i nie zlozyla wniosk6w, dowod6w ani

uwag na tym etapie post~powania.

DWIF w dniu 1.10.2012r. zawiadomi~ stron~ 0 zamiarze wszcz~cia kontroli w zakresie

zgodnosci prowadzenia apteki z art. 94a P.F. w zwiqzku z wszcz~tym post~powaniem

administracyjnym w zakresie udzia~u apteki w programie - oraz

wynaj~ciem powierzchni w lokalu, w kt6rym prowadzona jest apteka.

(Dow6d: zawiadomienie znak - dnia 28.09.2012r. wraz z

potwierdzeniem odbioru z dnia 2.10.2012)

W dniu 18.10.2012r. przeprowadzono kontrol~ w przedmiotowej aptece i stwierdzono, ze:

Apteka oznakowana jest szyldem J oraz oznakowaniem w witrynach

apteki w formie tzw. logo" i". W aptece stwierdzono gazetki

____ . _ W gazetkach tych umieszczone byly

produkty lecznicze, suplementy diety, kosmetyki wraz z cenami. Na drzwiach izby

ekspedycyjnej umieszczony byl plakat reklamowy r zgodny z

elementami zawartymi w gazetce a ceny na plakatach byly zgodne z cenami w gazetkach.

W celu weryfikacji informacji 0 cenach wybrano z gazetki nast~pujqce produkty lecznicze do

kontroli.

1. Essentiale forte kaps. 0,3 9 50 szt.

2. Herrbapect syrop 150 ml

3. Haiset tabi do ssania 24 tab!.

4. Choligrip HOT

5. Sudafed 60 mg 12 tab!.

6. Ibum Forte O,4g 12 kaps.

7. Tab!. uspokajajqce 60 szt.

8. Sachol zel

9. Raphacholin C 30 szt.

10. Rennie Antacidum 24 tab!.

11. Bioprazol Bio 0,01 9 14 kaps.

12. Procto-Glyvenol czopki 0,4 9 10 szt.

13. Naproxen Plus zel

14. Naproxen Emo zel 0,1g/1 9 55 9

15. Rutinoscorbin tabl pow!. 90 tab!.

Sporzqdzono wydruki rozchod6w dla ww. produkt6w leczniczych na wydrukach tych

wskazana by~a cena detaliczna produkt6w. Ceny te byly zgodne z cenami wskazanymi w

gazetce

(Dow6d: protok6~ z kontroli z dnia 18.10.2012 znak IIIrazz



dokumentacjq zdj~ciowq)

W dniu 26.10.2012r. zawiadomiono stron~ 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego

post~powania, jednoczesnie pouczono 0 mozliwosci wypowiedzenia si~ co do zebranego

materiafu dowodowego w terminie 7 dni od daty dor~czenia niniejszego pisma.

(Dow6d: zawiadomienia znak WIF-WR-1.8523.50.2012 z dnia 26.1 0.2012r. wraz z

potwierdzeniami odbioru z dnia 29.10.2012)

Strona nie skorzystafa z przysfugujqcej jej uprawnien i nie zfozyfa wniosk6w, dowod6w ani

uwag na tym etapie post~powania.

W tym stanie rzeczy DWIF dnia 10.01.2014 w ramach prowadzonego post~powania

administracyjnego wezwaf stron~ w terminie 7 dni od daty dor~czenia niniejszego wezwania

do z{ozenia wyjasnien w zakresie wskazanym ponizej oraz dokument6w, tj: Czy nadal

obowiqzuje umowa wynajmu powierzchni pomi~dzy i .

dotyczqca programu lojalnosciowego _.._..._... _._. ~ w ramach, kt6rej

rozpowszechniana jest gazetka oraz widoczne Sq plakaty

Jednoczesnie wezwano stron~ w przypadku rozwiqzania umowy do zfozenia dowodu

potwierdzajqcego powYZSZq okolicznosc wraz ze wskazaniem daty ostatecznego

zakonczenia wsp6{pracy

(Dow6d: pismo WIF-WR-1. 8523.50.2012 z dnia 9.01.2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru

z dnia 11.01.2014.)

pazdziernika 2012r. rozwiqzafa za porozumieniem stron przedmiotowq umow~ wynajmu

powierzchni ze ! .. Na mocy zawartego

porozumienia umowa ta wygasfa ze skutkiem natychmiastowym tj. z dniem 19 pazdziernika

2012r. Dodatkowo podano ze uzyskano informacj~, iz na skutek zmiany nazwy firmy

pOCZqwszyod dnia 8.02.2012 dziafa ona pod firmq

. .. Pozostafe dane rejestrowe sp6fki pozosta{y bez zmian.

Jednoczesnie sp6fka ta prowadzi dziafalnosc wydawniczq jako wydawnictwo _.

J i funkcjonuje jako wydawca informatora r-
Strona podniosfa dodatkowo, ze "apteka nie prowadzifa i nie prowadzi

jakiejkolwiek reklamy apteki ani jej dziafalnosci oraz ze w tym zakresie w pe{ni przestrzega

ona okreslonego wart. 94a Ustawy Prawo Farmaceutyczne zakazu reklamy aptek i ich

dziafalnosci". Strona podtrzymafa swoje stanowisko, ze "apteka nie brafa udzia{u w

jakimkolwiek programie reklamujqcym aptek~ lub jej dziatalnosc dodatkowo, ze apteka nie

wydawafa ani nie udost~pniafa pacjentom jakichkolwiek w{asnych materia{6w reklamowych,

w tym kart, gazetek, broszur, ulotek, plakat6w, czasopism i innych materiaf6w informujqcych

pacjent6w 0 dziafalnosci lub ofercie handlowej apteki". Ponadto strona zarzucifa, ze "apteka



dotqd nie prezentowafa na zewnqtrz lokalu jakiegokolwiek oznakowania odnoszqcego siE?do

rzekomego programu lojalnosciowego;' w tym w szczeg61nosci

w witrynach, oknach i innych powierzchniach zewnE?trznych lokalu apteki". Na dow6d

powyzszego strona wskazafa nastE?pujqcetwierdzenia, wnioski i dowody: "Gazetki .

pazdziernik 2012 oraz plakat " a". na

pazdziernik 2012 zostafy wprawdzie udostE?pnione w lokalu Apteki w miesiqcu pazdzierniku

2012- jednakze Apteka nie brafa przy tym czynnego udziafu ( materiafy te zostafy

udostE?pnione w lokalu Apteki przez wydawnictwc '). "W lokalu

Apteki prowadzona byfa wyfqcznie dziafalnosc zgodna z obowiqzujqeymi przepisami prawa

farmaceutycznego. Apteka ograniezafa siE? w tym zakresie jedynie do podnajmowania

wydzielonej powierzchni swojego lokalu sp6ke t. z siedzibq

w celu prowadzenia przez wydawnietwo "

swoJeJ dziafalnosei wydawniezej zwiqzanej z oehronq zdrowia ludzkiego w tym poprzez

informowanie 0 zdrowym trybie zyeia i profilaktyee zdrowotnej. Wydawnietwo realizuje

powyzszy eel miE?dzy innymi poprzez wydawanie informator6w, plakat6w i czasopisma

prozdrowotnego" ". Strona podkreslita, ze "WW. gazetki, plakaty

i czasopisma nie zawierafy jakichkolwiek odniesien do Apteki lub jej dziafalnosei w tym w

szezeg61nosei do oferty handlowej ezy informaeji 0 lokalizacji lub godzinaeh otwareia Apteki.

Materiafy te adresowane byfy przez ww. sp6fkE?do szerokiego grona odbiore6w (Czytelnik6w

wydawnietwa .) albowiem ieh wydawea tj. sp6fka I

ale takZe w plac6wkaeh obrotu pozaapteeznego". W dalszej eZE?scipisma strona podniosfa

co nastE?puje: "umieszezone w lokalu Apteki w miesiqcu pazdziernik 2012 materiafy odnosify

siE?wyfqcznie do wydawnietwa .-Apteka nie drukowafa, nie

kolportowafa, ani nie udostE?pniafa zar6wno w lokalu jak i poza lokalem Apteki ww.

materiaf6w. (..) Gazetki i plakaty stanowify reklamE? produkt6w leezniczyeh. Apteka nie

zajmowafa siE?drukiem, kolportazem ani innego rodzaju udostE?pnianiem gazetek i plakat6w "

".-zar6wno w lokalu Apteki jak i poza lokalem Apteki. Apteka

nie zleeafa r6wniez wydawnietwu " . jakiehkolwiek akeji w

postaci wydruku, kolportazu lub innego rodzaju udostE?pnienia ww materiaf6w. Z informaeji

uzyskanyeh od sp6fki , - ) wynika, ze gazetki i plakaty

sp6fka adresowafa do szerokiego grona odbiorc6w, albowiem ieh wydawca tj. sp6fka "

udostE?pniafa je nie tylko w lokalaeh

og6lnodostE?pnyeh aptek ale takZe w plae6wkach obrotu pozaapteeznego (sklepy

og6InodostE?pne, zielarsko-medyezne, speejalistyeznego zaopatrzenia medyeznego, drogerie

i inne)." "Za wydruk i kolportaz gazetek i plakat6w "

odpowiada sp6fka



"Apteka, wtasciciele i pracownicy apteki nie mieli wglqdu do tresci ww. materiat6w przed ich

opublikowaniem. Nie mieli oni zatem wptywu na tresc zawartosc czy tez dob6r

zamieszczonych w nich reklam. Materiaty te stanowity zestawienie reklam ww produkt6w

leczniczych i nieleczniczych, kt6rych forma i tresc przygotowana byta przez producent6w

tych produkt6w lub na ich zlecenie co jak kazda reklama miato stuzyc zaprezentowaniu

produktu konsumentowi oraz wskazaniu mozliwosci zakupu wybranego produktu po

okreslonej sugerowanej cenie. Wskazane zas w gazetkach czy na plakatach paidziernik

2012 ceny to ceny sugerowane a nie ceny obowiqzujqce w konkretnych aptekach.

Stosowane bowiem w aptece ceny nie byty cenami wskazanymi w gazetkach i plakatach

Cena wskazana w tych materiatach byta cenq sugerowanq przez sp6tkE? "

o dziatajqcq jako podmiot trzeci na zlecenie podmiot6w

odpowiedzialnych oraz innych uprawnionych podmiot6w. W rzeczywistosci ceny stosowane

w Aptece-w zaleznosci od rodzaju okreslonego produktu-byty wyzsze bqdi: nizsze w

stosunku do cen wskazanych ww materiatach. Ponadto cz~sc produkt6w wskazanych w

tych materiatach, w og61e nie wyst~powata w ofercie handlowej Apteki"

W pismie tym podniesiono, ze przepisy Prawa Farmaceutycznego nie przewidujq zakazu

podnajmowania powierzchni lokalu apteki.

Apteka podtrzymuje jednoczesnie wszelkie dotychczasowe wnioski, twierdzenia i dowody

zawarte w dotychczasowych pismach skierowanych do tut. Organu.

(Dow6d: pismo strony z dnia 17.01.2014 wraz z zatqczonym porozumieniem w sprawie

W dniu 3.02.2014r zawiadomiono stron~ 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego

post~powania, jednoczesnie pouczono 0 mozliwosci wypowiedzenia si~ co do zebranego

materiatu dowodowego w terminie 7 dni od daty dor~czenia niniejszego pisma.

(Dow6d: zawiadomienia znak WIF-WR-1.8523.50.2012 z dnia 3.02.2014r. wraz z

potwierdzeniami odbioru z dnia 5.02.2014r.)

Strona nie skorzystata z przystugujqcej jej uprawnien i nie ztozyta wniosk6w, dowod6w ani

uwag na tym etapie post~powania.

Dolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny zwazyt, co nast~puje:

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

jest przedsi~biorca a __. _.... _. _..

prowadzqcy aptek~ 0 nazwie " , '- )wi 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 dziafalnosci. 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. 52 ust1 ustawy jest dziatalnosc

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

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

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

produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomosci. Ustawodawca za reklam~

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

wytqcznie nazw~ wtasnq, 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 wtasciwosci

produkt6w leczniczych. w tym do wskazan terapeutycznych.". Dodatkowo ustawa Prawo

farmaceutyczne wart. 57 ust 1 pkt 3 i ust 1a wprowadzita 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

ustawy zabrania ponadto kierowania do publicznej wiadomosci reklamy produkt6w

leczniczych zawierajqcych srodki odurzajqce i substancje psychotropowe.

Przepis art. 94a Prawa farmaceutycznego zostat 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). Sformutowany

pierwotnie w jego tresci zakaz dotyczyt reklamy dziatalnosci 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 zostat 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 jut wytej

wskazano - 0 zakazie reklamy aptek i punkt6w aptecznych oraz ich dziatalnosci. 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 samo 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

sfownikowych a takze orzecznictwem sqd6w administracyjnych. I tak wedfug Sfownika

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

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

mozliwosciach nabycia... za pomocq plakatow, 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.lgodnie z utrwalonym orzecznictwem sqdow 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 ad sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz srodkow

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

leczniczych i wyrobow medycznych oferowanych w danej aptece - wyrok sygn. akt VII

SANVa 2215/07,

klient6w do zakupu konkretnychtowarow lub do skorzystania z okreslonych usfug -.

wyrok sygn. Akt VII SANVa 2216/07,

- reklamq maze bye kazde dziafanieskierowane do publicznej wiadomosci, zmierzajqce do

zwi~kszenia sprzedazy produktow leczniczych i wyrob6w medycznych w niej

oferowanych - wyrok sygn. akt VII SANVa 1960107,

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

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

dziafalnosci jest zwi~kszenie sprzedazy produktow leczniczych lub wyrobow medycznych

w danej aptece lub punkcie aptecznym - wyrok sygn. akt VII SANVA 1661/07,

- reklamq jest kazda wypowiedz skierowana do potencjalnych konsumentow, odnoszqca

si~ do towarow, usfug, a takze przedsi~biorcy oferujqcego towary lub usfug~ majqcq na

celu zach~cenie i skfonienie adresatow do nabywania towar6w Iub korzystania z usfug -

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

- reklama nie musi zawierac w sobie wyraznych elementow ocennych ani zachE?cajqcych

do zakupu. Wystarczy, ie wywota u odbiorc6w zainteresowanie produktem i chE?cjego

nabycia - wyrok sygn. akt VI SAlWa 458/13



- programy lojalnosciowe zapewniajq nie tylko podniesienie sprzedazy i cz~sto ostabienie

pozycji konkurencji, ale i bezptatnq reklam~, gdyz przyciqgajq klient6w do konkretnych

aptek zach~cajqc ich w ten spos6b do nabywania produkt6w leczniczych - wyrok sygn .

.akt VI SAIWa 1660/13 - Wyrok

reklama moze przyjmowac r6zne formy zach~cania: poprzez ulotki, foldery, czy gazetki

temu stuzqce. - wyrok sygn. akt VI SA/Wa 449/13

Podstawowym elementem reklamy, zgodnie z opiniq 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. Reklama moze przyjmowae r6znorodne formy: plakat6w, spot6w TV, ulotek,

billboard6w, folder6w czy gazetek. Istotnym elementem reklamy jest zamiar wywofania

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

kazdego rodzaju dziafanie zach~cajqce do nabycia oferowanych przez aptek~ towar6w i

kt6re w taki spos6b jest odbierane przez pacjent6w. Za dziafania reklamowe winny bye

uznane wszystkie te dziafania, 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

skieFowana do publicznej wiadomosci. Za szerokim rozumieniem reklamy przemawia fakt, ze

ustawodawca nie zawart wart. 94a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne zadnych wyfqczen,

w przeciwienstwie do definicji reklamy produktu leczniczego 0 jakim mowa wart. 52 tejze

ustawy. Podobne stanowisko zajmowafa takze doktryna np.: w Komentarzu do

art. 94a ustawy - Prawo farmaceutyczne, LEX czy w glosie do

wyroku do wyroku WSA z dnia 6 marca 2008 r., VII SAIWa 2216/07 (teza 5): "nawet jesli

uzna si~, iz okreslona dziafalnose nie stanowi reklamy produkt6w leczniczych np. ze wzgl~du

na jedynie informacyjny charakter przekazu, nie wyklucza to zakwalifikowania jej jako

spefniajqcej cechy reklamy dziatalnosci apteki.", LEXle1.2011, czy I ., Zakaz

reklamy towaru w prawie europejskim i polskim, Oficyna 2011, pkt. 3.2.1.3., LEX.

DWIF na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego ustalH, ze strona prowadzqca

aptek~ 0 nazwie I prowadzHa dziafalnose

reklamowq apteki w okresie od 02.01.2012r do 19.1 0.2012r. Dziafalnose ta polegafa na

uczestnictwie apteki w programie 0 nazwie " oraz wynaj~cie

powierzchni w lokalu, w kt6rym prowadzona jest apteka dla potrzeb prowadzonej dziafalnosci



reklamowej organizatorowi Pi Jgramu. Wobec kategorycznego brzmienia przepisu art. 94a pf

oraz literalnej wyk~adni jego tresci, wyjasnienia strony, iz:

cyt. "apteka nie bierze udzia~u w jakimkolwiek programie reklamujqcym aptek~ lub jej

dzia~alnosci, w szczeg61nosci apteka nie prowadzi ani nie uczestniczy w tego typu programie

oraz

cyt: "Apteka wsp6~pracuje wprawdzie w zakresie stalej obs~ugi operacyjnej i strategicznej ze
c::r--''' ,~_. . ,... - - I kt6rej elementem

jest promocja wydawnictwa -

nie sa wiec trafne. Nie mozna tez zgodzic si~ ze stronq, ze to wY~qcznie Wydawnictwo

prowadzi~o dziatalnosc reklamowq a nie apteka. Przeczy temu ustalony stan faktyczny

sprawy, umowa zawarta pomi~dzy stronq a organizatorem, udost~pnienie organizatorowi

programu powierzchni apteki, logo Programu " " w witrynie

apteki. Takze stwierdzone podczas kontroli w aptece, gazetki i plakaty z umieszczonymi w

nich produktami leczniczymi wraz z cenami, kt6re odpowiada~y cenom produkt6w

oferowanych w aptece. B~~dny jest takZe wniosek strony utozsamiajqcy reklam~ wY~qczniez

prowadzeniem jej na zewnqtrz apteki, bowiem nie jest istotne z punktu widzenia zakazu

reklamy aptek, miejsce jej prowadzenia .. Jak wskazano w oparciu 0 bog ate juz orzecznictwo

dzia~alnosc reklamowa apteki moze przejawiac si~ w r6znych formach, tak we wn~trzu lokalu

aptecznego, jak i poza nim. Przepis art. 94a pf nie wyznacza granic miejscowych reklamy.

form reklamy. Dzia~ania tego rodzaju S~UZqbowiem przyciqgni~ciu nowych klient6w i

zatrzymaniu starych, a w rezultacie majq za zadanie doprowadzenie do wzrostu sprzedazy.

Dzia~ania te zapewniajq nie tylko podniesienie sprzedazy i cz~sto os~abienie pozycji

konkurencji, ale i bezp~atnq reklam~, gdyz przyciqgajq klient6w do konkretnych aptek

zach~cajqc ich w ten spos6b do nabywania produkt6w leczniczych. Oferowany program

poprzez zach~t~ do kupna produkt6w we wskazanych, oznaczonych znakiem- logo:

...,. ma na celu zwi~kszenie obrot6w uczestniczqcych w nim

aptek; jednoczesnie posiada r6wniez walor informacyjny. Informacja 0 aptece, poprzez

dzia~ania wskazane powyzej, jest jednoczesnie zach~tq do skorzystania z jej us~ug. Z kolei

aprobata dla dopuszczenia organizowania program6w poprzez oznaczenie aptek, kt6re biorq

w nim udzia~,jest omini~ciem zakazu, 0 kt6rym mowa wart. 94a ust. 1 pf.

DWIF dokona~ ustalenia, iz strona prowadzqca aptek~ poprzez udostepnianie w

aptece gazetek reklamowych i uwidocznienie plakatu w powiazaniu z uzewnetrznieniem w

witrynie apteki logo programu ' mia~a na celu dzia~ania

reklamowe. Bezspornie zatem stwierdzona powyzej dziafalnosc apteki oznacza reklam~

apteki i jej dzia~alnosci poprzez uczestnictwo apteki w tym programie. Nie budzi zas



wqtpliwosci, ze strona przystqpHa do programu 0 nazwie " w

celu komercyjnym. eel ten zostat okreslony m.in. w umowie na podstawie kt6rej strony

ustality wzajemnie swoje zobowiqzania.. W swietle powyzszego nie spos6b podzielic

stanowiska strony, iz dziatanie przedsiEilbiorcy nie narusza przepisu art. 94a pf.

Jak juz wskazano powyzej apteka zaprzestata prowadzenia reklamy i jej dziatalnosci

z dniem 19.10.2012r w spos6b stanowiqcy podstawEil wszczEiltego postepowania

administracyjnego. Z tych tez wzglEild6w zachodzq przestanki do umorzenia postEilpowania

administracyjnego z uwagi na brak przedmiotu postEilPowania. Zgodnie z wyrokiem

Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2006r sygn. akt I aSK 967/05:

"Stosownie do dyspozycji art. 105 § 1 KPA bezprzedmiotowosc postEilPowania ma miejsce w

sytuacji, gdy istniejq okolicznosci, czyniqce wydanie decyzji administracyjnej prawnie

niemozliwym z uwagi na brak przedmiotu postEilPowania. Tym przedmiotem jest zas

konkretna sprawa, w kt6rej organ administracji panstwowej jest wtadny i jednoczesnie

zobowiqzany rozstrzygnqc na podstawie przepis6w prawa materialnego 0 uprawnieniach lub

obowiqzkach indywidualnego podmiotu. PostEilpowanie w takiej sprawie staje siEil

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 wtadczej, w formie decyzji

administracyjnej ingerencji organu administracyjnego. W6wczas jakiekolwiek rozstrzygniEilcie

merytoryczne pozytywne, czy negatywne staje siEilprawnie niedopuszczalne."

II.

Wedtug art.129b ust.1 Prawa farmaceutycznego, karze pieniEilznej w wysokosci do

50000 ztotych podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamEil apteki, punktu

aptecznego, plac6wki obrotu pozaaptecznego oraz ich dziatalnosci. KarEil pieniEilznq,

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

129b ust. 2 Prawa farmaceutycznego). przy ustalaniu wysokosci kary uwzglEildnia siEilw

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 dziatalnosci; jest bezposredniq konsekwencjq tych ustalen. Kary

pieniEilzne uiszcza siEilw terminie 7 dni od dnia, w kt6rym decyzja stata siEilostateczna. Od

kary pieniEilznej nieuiszczonej w terminie nalicza siEil odsetki ustawowe (art. 129b ust. 4

Prawa farmaceutycznego). Egzekucja kary pieni~znej wraz z odsetkami za zwtokE?nastEilPuje

w trybie przepis6w 0 postEilpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 129b ust. 5 Prawa



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

farmaceutycznego, jest sankcjq administracyjnq za popefnienie 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 sfowy,

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

wytqcznie automatycznq konsekwencjq naruszenia prawa w przesztosci, ma tez ona

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

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

zagwarantowanie zgodnego z prawem prowadzenia dziaralnosci gospodarczej polegajqcej

na prowadzeniu apteki og6Inodost~pnej. Kara pieniE?zna stanowiqca konsekwencj~

nieprzestrzegania zakazu prowadzenia reklamy aptek i ich dziatalnosci ma na celu

zapobieganie ewentualnym kolejnym naruszeniom w tym zakresie, dlatego zamiarem

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

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

farmaceutycznego sformufowania "karze pieni~znej [... ] podlega ten kto wbrew przepisom

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

ich dziaralnosci" zobowiqzuje uprawniony organ do narozenia takiej kary w kazdym

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

konsekwencji finansowych za poperniony delikt administracyjny jest niezalezny od obowiqzku

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

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

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

ani tym bardziej odstraszajqca. Wskazae trzeba, ze umorzenie postE?powania

administracyjnego w cZE?sci dotyczqcej natozenia kary pieniE?znej, pomimo stwierdzenia

naruszenia art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, prowadzHoby 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 r., VII SAIWa 2100/11,

http://orzeczenia.nsa.qov.p/). Majqc na uwadze powyzsze umorzenie post~powania

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

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

za prowadzenie reklamy ww. apteki i jej dziatalnosci W okresie od dnia 02.01.2012r do dnia

19.10.2012r. Nalezy w tym miejscu podniese, iz VVojew6dzki Sqd Administracyjne \AI

Warszawie uznat w swych wyrokach, iz decyzje umarzajqce postE?powania w sprawie



naruszenia art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego i jednoczesnie nak~adajqce na stronE?

karE?pieniE?znqSq zgodne z prawem.( wyroki WSA: sygn ..akt VI SAJWa 451/13, VI SAJWa

453/13, VI SAJWa 456/13

Zwazywszy, ze:

- Strona przyznafa, ze zawarfa w dniu 2.01.2012r. umowE? wynajmu powierzchni z

"organizatorem programu" - , . jotyczqca programu

- wykazano dowodami uczestnictwo strony w programie

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

jest znac przepisy prawa, w tym ustawE?- Prawo Farmaceutyczne i zawarty w tym akcie

normatywnym przepis stanowiqcy 0 zakazie prowadzenia reklamy apteki i jej dziafalnosci,

i je stosowac/przestrzegac,

- okres trwania reklamy apteki i jej dziafalnosci - to okres od dnia 02.01.2012r do dnia

19.10.2012r.

DWIF uznaf, ze na~ozona kara pieniE?zna- w kwocie 3500 zt- jest adekwatna do okresu,

stopnia oraz okolicznosci prowadzenia reklamy ww. apteki i jej dziafalnosci. Kara w

wysokosci okreslonej w pkt. II rozstrzygniE?cia, w ocenie Organu, spefni takZe sw6j skutek

prewencyjny.

wskazane w pkt. II rozstrzygniE?cia.

Majqc powyzsze na uwadze nalezafo orzec, jak na wstE?pie.

Dolnosl~ski Wojew6dzki
Inspektor Farmaceutyczny

we Wrodawiu
Cj-n~.~~

mgrjarml Urszula Slawili~-Zag6rsko.Otrzymuj§:
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