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Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na pOdst~~i~~:":::'::::':':":':-:::'::.J~z·X~'1J...::.·i

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:

prowadzqcego reklam~ apteki ogolnodost~pnej 0 nazwie

i jej dzia~alnosci - polegajqcq na dystrybuowaniu folderu informacyjnego

Ii. natozyc kar~ pieni~znq na przedsi~biorc~: "

rowadzqcego reklam~ apteki ogolnodost~pnej 0 nazwie

i jej dzia~alnosci - polegajqcq na dystrybuowaniu folderu

informacyjnego 0 programie pomocy finansowej przy zakupie lekow

nierefundowanych w aptece . w kwocie: 5000 z~ ( pi~c tysi~cy z~otych)

ktorq nalezy wp~acic na konto Wojewodzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we

Wroc~awiu, PI. PowstancowWarszawy 1, 50-153 Wrodaw, nr 3710101674007041223100

0000, w terminie 7 dni od dnia uostateczniecznia si~ decyzji.

: w pawilonie

prowadzona jest na podstawie udzielonego zezwolenia .

. w\jdanego na wniosek przedsi~biorcy . _

Onia 14.03.2012r. do WIF Wrodaw wp~yn~~o pismo od Prezesa Zarzqdu Aptekarskiego

Zwiqzku Pracodawcow w ktorym wniesiono 0 wszcz~cie



postE?powania w sprawie dziafan prowadzonych w Aptece w

Poinformowano, iz " na stojqcych w aptece podswietlanych reklamach eksponowane Sq

reklamy lek6w z cenq uzupefnionq dopiskiem Ceny po dofinansowaniu przez "

Identyczne zapisy znajdujq siE? na kolportowanym w aptece

(dow6d: pismo z dnia 12.03.2012)

Dnia 19.03.2012r. kierownik de!Gg? ' stwierdzH, ze w Izbie ekspedycyjnej

apteki na stoliku dla pacjent6w rozfozone sa n::m:~tkireklamowe, .. _ _

Dotyczy produkt6w nierefundowanych) W gazetce przedstawione byfy

produkty lecznicze, suplementy diety, kosmetyki wraz z opisem produktu: skfadem,

wskazaniem do stosowania, przeciwwskazaniami, wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego

oraz cenq na czerwonym tie. Obok ceny umieszczone byfo oznakowanie ,,** " Na dole kazdej

strony gazetki rlrobnym drukiem znajdowafo siE?wyjasnienie ,,**Cena po dofinansowaniu

prze: Dofinansowanie produktow obowiqzuje w okresie ad 1.03.2012r. do

31.03.2012. lub do wyczerpania zapasow."" *przed utyciem zapoznaj sif? z tresciq ulotki

bqdi skonsultuj sif? z lekarzem lub farmaceutq, gdyt katdy lek niewlasciwie stosowany

zagrata Twojemu tyciu lub zdrowiu." "Niniejszy folder ma charakter informacyjny nie stanowi

oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wlasciwych

przepisow prawnych". Na ostatniej stronie foideru l1mieszczono wvkaz c:ptek w kt6ry'ch

obowiqzuje dofinansowanie w ramach

. Wsr6d aptek wymieniona zostata przedmiotowa apteka 0 nazwie

(dow6d: notatka stuzbowa z dnia 19.03.2012 wraz z zafqcznikiem)

Dnia 20.03.2012r kierownik apteki , ! przestat do DWIF pismo, jakie skierowat

do zarzqdu sp6fki prowadzqcej aptekE?w zwiqzku z prowadzonq w aptece reklamq oraz

pisemnq odpowiedz od przedsiE?biorcyjakq otrzymat.

(dow6d: pismo z adresu mailowego ~z dnia 20.03.2012)

W dniu 26.03.2012r wpfyn~to pismo z Dolnoslqskiej Izby Aptekarskiej, do kt6rego zatqczona

byta miE?dzyinnymi gazetki ~wewnqtrz, kt6rej na jednej ze stron umieszczone

Sq hasta r
Dotyczy produkt6w nierefundowanych) W gazetce

przedstawione Sq zdjE?cia produkt6w leczniczych, suplement6w diety, wraz z opisem

produktu: sktadem, wskazaniem do stosowania, przeciwwskazaniami, wskazaniem podmiotu

odpowiedzialnego oraz cenq na czerwonym tie. Obok ceny umieszczone jest oznakowanie

,,** " Na dole kazdej strony gazetki drobnym drukiem znajduje siE?wyjasnienie ,,**Cena po



dofinansowaniu pf7ez . Dofinansowanie produkt6w obowiqzuje w okresie od

12.01.2012r. do 18.01.2012. lub do wyczerpania zapas6w."" *Pf7ed utyciem zapoznaj sif? z
tresciq ulotki bqdi skonsultuj sif? z lekaf7em lub farmaceutq, gdyt katdy lek niewlasciwie

stosowany zagrata Twojemu tyciu lub zdrowiu." "Niniejszy folder ma charakter informacyjny

nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych

wlasciwych pf7epis6w prawnych A taki:e ten sam rodzaj gazetki r6i:niqcy si~ jedynie

produktami wskazanymi w gazetce a taki:e datq obowiqzywania oferty od 16.02.2012 do

22.02.2012 lub do wyczerpania zapas6w.Trzeci ;;:atqcznik stanowit

Dotyczy produkt6w nierefundowanych) W gazetce przedstawione

byty produkty lecznicze, suplementy diety, kosmetyki wraz z opisem produktu: sktadem,

wskazaniem do stosowania, przeciwwskazaniami, wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego

oraz cenq na czerwonym tie. Obok ceny umieszczone byto oznakowanie ,,** " Na dole kai:dej

strony gazetki drobnym drukiem znajdowato si~ wyjasnienie ,,**Cena po dofinansowaniu

pf7ez . Dofinansowanie produkt6w obowiqzuje w okresie od 1.01.2012r. do

31.01.2012. lub do wyczerpania zapas6w." " *Pf7ed utyciem zapoznaj sif? z tresciq utotki

.bqdi skonsultuj sif? z lekaf7em lub farmaceutq, gdyt katdy lek niewlasciwie stosowany

zagrata Twojemu tyciu lub zdrowiu." "Niniejszy folder ma charakter informacyjny nie stanowi

.oferty handtowej w rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywitnego oraz innych wlasciwych

pf7epis6w prawnych". Na ostatniej stronie folderu umieszczono wykaz aptek w kt6rych

obowiqzuje dofinansowanie w ramach

'':';-6d aptek wymieniona zostata przedmiotowa apteka 0 nazwie

(dow6d: pismo DIA z dnia 22. 03.2012r wraz z zatqcznikami)

W dniu 2.05.2012r. wptyn~to pismo z DIA, do kt6rego zatqczona byta mi~dzy innymi gazetki

wewnqtrz, kt6rej na jednej ze stron umieszczone Sq hasta :

.. (*** Dotyczy produkt6w nierefundowanych) W gazetce przedstawione Sq

zdj~cia produkt6w leczniczych, suplement6w diety, wraz z opisem produktu: sktadem,

wskazaniem do stosowania, przeciwwskazaniami, wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego

oraz cenq na czerwonym tie. Obok ceny umieszczone jest oznakowanie ,,** " Na dole kai:dej

strony gazetki drobnym drukiem znajduje si~ wyjasnienie ,,**Cena po dofinansowaniu pf7ez

. Dofinansowanie produkt6w obowiqzuje w okresie od 15.03.2012 do

21.03.2012r. tub do wyczerpania zapas6w." " *Pf7ed utyciem zapoznaj sif? z tresciq utotki

bqdi skonsuttuj sif? z lekaf7em lub farmaceutq, gdyt katdy tek niewlasciwie stosowany

zagrata Twojemu tyciu tub zdrowiu." "Niniejszy folder ma charakter informacyjny nie stanowi

oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wlasciwych



przepis6w prawnych. A takze ten sam rodzaj gazetki r6zniqcy si~ jedynie produktami

wskazanymi w gazetce a takze datq obowiqzywania oferty od 12.042012 do 18.04.2012r.)

(dow6d: pismo DIA z dnia 25.04.2012r wraz z za{qcznikiem)

Dnia 11.05.2012r. kierownik delegatury t.

ekspedycyjnej apteki .

na stoliku dla pacjent6w roz{ozone

.. Wrodaw stwierdzH, ze w Izbie

. mieszczqcej si~ w pawilonie

Sq gazetki reklamowe.

Dotyczy produkt6w nierefundowanych) W gazetce przedstawione

by{y produkty lecznicze, suplementy diety, kosmetyki wraz z opisem produktu: sk{adem,

wskazaniem do stosowania, przeciwwskazaniami, wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego

oraz cenq na czerwonym tie. Obok ceny umieszczone by{o oznakowanie ,,** II Na dole kazdej

strony gazetki drobnym drukiem znajdowa{o si~ wyjasnienie ,,**Cena po dofinansowaniu

przez. .. Dofinansowanie produkt6w obowiqzuje w okresie od 1.05.2012r. do

31.05.2012. lub do wyczerpania zapas6w." " *przed utyciem zapoznaj sift z tresciq ulotki

bqdt skonsultuj sift z lekarzem lub farmaceutq, gdyt katdy lek niewlasciwie stosowany

zagrata Twojemu tyciu lub zdrowiu." "Niniejszy folder ma charakter informacyjny nie stanowi

oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wlasciwych

przepisow prawnych". Na ostatniej stronie folderu umieszczono wykaz aptek w kt6rych

obowiazuje dofinansowanie w ramach

. Wsr6d aptek 'vvymieniona zQstara przedmiotowa apteka 0 nazwie

DWIF w dniu 15.05.2012r. pismem znak WIF-WRI.8523.71.2012 zawiadomi{ stron~ 0

wszcz~ciu post~powania administracyjnego w sprawie naruszenia art.94a ustawy Prawo

Farmaceutyczne polegajqcym na prowadzeniu przez aptek~ 0 nazwie •

niedozwolonej reklamy dzia{alnosci apteki tj. dystrybuowanie folderu

informacyjnego . 0 programie pomocy finansowej przy zakupie lek6w

nierefundowanych. Folder przedstawia ceny produkt6w leczniczych suplement6w diety oraz

kosmetyk6w po dofinansowaniu przez ~.Jednoczesnie wezwano stron~ do

udzia{u w toczqcym si~ post~powaniu.

(dow6d: zawiadomienie znak WIF-WRI.8523.71.2012 z dnia 14.05.2012r wraz z

potwierdzeniem odbioru z dnia 17.05.2012r.)

W dniu 30.05.2012r. pe{nomocnik strony w odpowiedzi na zawiadomienie 0 wszcz~ciu

post~powania wskaza{, iz ..to organ kontroli jest gospodarzem post~powania

administracyjnego i to na nim spoczywa obowiqzek podejmowania czynnosci i gromadzenia



materiatu dowodowego. W tym zakresie, DWIF nie moze przerzucac spoczywajqcego na nim

ci~zaru na kontrolowany podmiot, kt6ry jest wszakze jedynie uczestnikiem post~powania.

Wobec powyzszego wszelkie niezb~dne wyjasnienia zostanq ztozone a dokumenty

przedstawione niezwfocznie po sprecyzowaniu pytan w spos6b umozliwiajqcy odniesienie

si~ do nich".

(dow6d: pismo petnomocnika strony z dnia 23.05.2012r.)

W dniu 1.06.2012r. wptyn~to pismo z Dolnoslqskiej Izby Aptekarskiej, do kt6rego zatqczona

byta mi~dzy innymi gazetki ' vVewnqtrz, kt6rej na jednej ze stron umieszczone

Sq hasta

Dotyczy produkt6w nierefundowanych) W gazetce

przedstawione Sq produkty lecznicze, suplementy diety, wraz z opisem produktu: sktadem,

wskazaniem do stosowania, przeciwwskazaniami, wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego

oraz cenq na czerwonym tie. Obok ceny umieszczone jest oznakowanie ,,** " Na dole kazdej

strony gazetki drobnym drukiem znajduje si~ wyjasnienie ,,**Cena po dofinansowaniu przez

Dofinansowanie produkt6w obowiqzuje W okresie od 17.05.2012 do

23.05.2012r. lub do wyczerpania zapas6w."" *przed utyciem zapoznaj sift z tresciq ulotki

bqdi skonsultuj sift z lekarzem lub farmaceutq, gdyt katdy lek niewlasciwie stosowany

zagrata Twojemu tyciu lub zdrowiu." "Niniejszy folder ma charakter informacyjny nie stanowi

oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wlasciwych

przepis6w prawnych. A takze FOLDER iNFORMACY JNY r

Dotyczy produkt6w

nierefundowanych) W gazetce przedstawione byty produkty lecznicze, suplementy diety,

kosmetyki wraz z opisem produktu: sktadem, wskazaniem do stosowania,

przeciwwskazaniami, wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego oraz cenq na czerwonym tie.

Obok ceny umieszczone byto oznakowanie ,,** " Na dole kazdej strony gazetki drobnym

drukiem znajdowato si~ wyjasnienie ,,**Cena po dofinansowaniu przez I

Dofinansowanie produkt6w obowiqzuje w okresie od 1.05.2012r. do 31.05.2012. lub do

wyczerpania zapas6w."" *przed utyciem zapoznaj sift z tresciq ulotki bqdi skonsultuj sift z
lekarzem lub farmaceutq, gdyt katdy lek niewlasciwie stosowany zagrata Twojemu tyciu

lub zdrowiu." "Niniejszy folder ma charakter informacyjny nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wlasciwych przepis6w prawnych".

Na ostatniej stronie folderu umieszczono wykaz aptek w kt6rych obowiqzuje dofinansowanie

w ramach

wymieniona zostata przedmiotowa apteka 0 nazwi

(dow6d: pismo DIA z dnia 29.05.2012r wraz z zatqcznikiem)



W dniu 18.06.2012r. wp~ynE?~opismo z Dolnoslqskiej Izby Aptekarskiej, do kt6rego za~qczona

by~a miE?dzyinnymi gazetki ~ nd wewnqtrz, kt6rej na jednej ze stron umieszczone

Dotyczy produkt6w nierefundowanych) W gazetce

przedstawione Sq produkty lecznicze, suplementy diety, wraz z opisem produktu: sk~adem,

wskazaniem do stosowania, przeciwwskazaniami, wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego

oraz cenq na czerwonym tie. Obok ceny umieszczone jest oznakowanie ,,** " Na dole kazdej

strony gazetki drobnym drukiem znajduje siE?wyjasnienie ,,**Cena po dofinansowaniu przez

Dofinansowanie produkt6w obowiqzuje w okresie od 10.05.2012 do

16.05.2012r. lub do wyczerpania zapas6w." 11 *przed utyciem zapoznaj sif? z tresciq ulotki

bqdi skonsultuj sif? z lekarzem lub farmaceutq, gdyt katdy lek niewlasciwie stosowany

zagrata Twojemu tyciu lub zdrowiu." "Niniejszy folder ma charakter informacyjny nie stanowi

oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych wlasciwych

przepis6w prawnych.

(dow6d: pismo DIA z dnia 14.06.2012r wraz z za~qcznikiem)

DWIF w dniu 28.06.2012r. na podstawie art.10§1KPA zawiadomH stronE? 0 zamiarze

zakonczenia prowadzonego postE?powania administracyjnego WszczE?teoo dnia 15 maja

2012r.- w sprawie niedozwolonej reklamy dzia~alnosci apteki Z tych tez

wzglE?d6w poinformowano, stronE? 0 mozliwosci wypowiedzenia siE? co do zebranego

materiatu dowodowego w terminie do dnia 15 iipca 2012r.

(dow6d: zawiadomienie znak: WIF-WR.1.8523.71.2012 z dnia 28.06.2012r wraz z

potwierdzeniem odbioru z dnia 2.07.2012r.)

Strona nie z~ozy~a zadnych wyjasnien w sprawie, nie skorzysta~a z przys~ugujqcego jej

uprawnienia, lecz z~ozy~a dnia 13.07.2012r wniosek a wY~qczenie Dolnoslqskiego

Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego. G~6wny Inspektor Farmaceutyczny nie uzna~

wniosku strony za zasadny.

DWIF z uwagi na tresc uzasadnienia decyzji w sprawie dotyczqcej

a prowadzonej przez stronE? i przy tym samym stanie prawnym i

faktycznym - dnia 8.1 0.2012r. wezwa~ pe~nomocnika strony w terminie 7 dni ad daty

otrzymania pisma do z~ozenia nastE?pujqcych wyjasnien i dokument6w:

1. Czy nadal umieszczany jest stand przed wejsciem do apteki i jakq zawiera tresc

2. Potwierdzenie bqdz nie, udzia~u w programie oraz w innych

programach



Petnomocnik strany w pismie z dnia 16.1O.2012r. wni6st 0 umorzenie post~powania "bowiem

niezaletnie od oceny prawnej aktywnosci bfidqcej przedmiotem Postfipowania-dzia/alnosc

owa nie jest jut prowadzona. Dlatego tet niniejsze Postfipowanie winno ulec umorzeniu jako

bezprzedmiotowe". W tym samym pismie wniesiono 0 sprecyzowanie co WIF rozumie przez

okreslenie stand oraz wyjasnienie jakie " inne programy" D'v"v'IFma na mysli. Podniesiono,

ze sp6tka nie bierze czynnego udziatu w oraz ze za

dystrybucj~ folderu informacyjnego odpowiada

Zarzucono ponadto, iz skora sp6tka nie uczestniczy w

nie spos6b zadoscuczynic wezwaniu do przedstawienia um6w tqczqcych

organizatorem. Dodatkowo oswiadczono, ze sp6tka nie wie kto jest

to

sp6tk~ z jego

organizatorem

3. Potwierdzenie posiadania w systemach komputerowych funkcjonujqcych w aptece,

zainstalowanego programu umozliwiajqcego oznaczonym pacjentom korzystanie z

upust6w i rabat6w

4. Czy folder 0 o' jest dystrybuowany w aptece, jesli tak to na jakiej

podstawie i na czyje zlecenie. Jesli tak, to wzywa si~ 0 ztozenie umowy w zakresie

dystrybucji folderu ,..

5. Wyjasnienie, kto zajmuje si~ dystrybucjq folderu r

6. Wyjasnienie, kt6ry z podmiot6w uczestniczqcych w program ie, finansuje wydawanie

folder6w

7. Ztozenie kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem wszystkich um6w

tqczqcych Sp6tk~ z organizatorem 0 oj czy innymi

programami, w kt6rych uczestniczy apteka . .. 0 :-"'

2 lub innymi podmiotami b~dqcymi wsp6torganizatorami program6w

(dow6d: znak WIF-WRI.8523.71.2012 z dnia 8.10.2012r wraz z potwierdzeniem odbioru z

dnia 11.10. 2012r)

DWIF w pismie z dnia 26.1 O.2012r. wyjasnH stronie, ze stowo "stand" oznacza stojak, podest,

"potykacz" przenosnq form~ reklamy, kt6rego obecnosc stwierdzono przed wejsciem do Izby

ekspedycyjnej ! _ ..:w dniu 11.05.2012r. Dalej DWIF

w zwiqzku z oswiadczeniem strony z dnia 9 marca 2012r dotyczqcym rozpocz~cia udziatu

Sp6tki w ' _. z dniem 1 stycznia 2012r., kt6ry strona ztozyta w

sprawie znak \i ( dotyczy

ponownie wezwat petnomocnika strony do ztozenia odpowiedzi na pytania

zawarte w pismie z dnia 8.1 O.2012r. W przypadku zakonczenia udziatu apteki w programie



poproszono 0 zfozenie oswiadczenia 0 terminie, w kt6rym sp61ka

zakonczyfa udziaf w tym programie. Dodatkowo w pismie tym DWIF wyjasnif, ze: w zakresie

pytania dotyczqcego system6w komputerowych nalezy wprost odpowiedziec czy w aptece

zainstalowany jest funkcjonujqcy program umozliwiajqcy oznaczonym pacjentom korzystanie

z upust6w i rabat6w?

(dow6d: pismo WIF-WR.1.8523.71.2012 z dnia 26.10.2012r wraz z potwierdzeniem odbioru z

dnia 30.10. 2012r.)

Strona ani jej pefnomocnik nie zfozyli w zakresie objE?tym pismem z dnia 26.10.2012r

zadnych wyjasnien i dokument6w. DWIF w dniu 10.10.2013r. skierowaf wezwanie do

- ; w kt6rym zwr6cif siE?z prosbq 0

podanie informacji jaki podmiot zleca umieszczanie w gazetce zawierajqcej ofert~ handlowq

3 oferty J : dost~pnej w aptece

na terenie ) wraz z przesfaniem

dokumentu, na podstawie kt6rego zlecane Sq ww. informacje. Jednoczesnie wniesiono 0

podanie informacji gdzie Sq rozpowszechniane przedmiotowe gazetki.

(dow6d: pismo WIF-WR-1. 8523.71.2012 z dnia 10.1O.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru

z dnia 14.10.2013r.)

W zwiqzku z brakiem zfozenia zqdanych dokument6w i wyjasnien DWIF dnia 10.10.2013r.

ponownie wezwaf pefnomocnika strony do zfozenia nastE?pujqcych wyjasnien i dokument6w

1. Umowy uczestnictwa apteki w .

2. StatutLi

3. Pisemnej informacji w zakresie mechanizm6w i zasad ,

. :'ealizowanego w aptece .

4. Sprawozdania z dziafalnosci finansowej ,

5. Umowy na podstawie, kt.::-ej prowadzona jest dopfata do lek6w i suplement6w diety

sprzedawanych w aptece .

(dow6d: pismo WIF-WR.1.8523.73.2012 z dnia 10.1O.2013r wraz z potwierdzeniem odbioru z

dnia 14.10. 2013r.

Pefnomocnik strony w swym pismie z dnia 17.10.2013r wskazaf, iz dysponentem statutu

oraz sprawozdan z dziafalnosci finansowej : jest wfasnie ten podmiot i to w

jego stronE?kierowac nalezy wezwania do zfozenia dokument6w wymienionych w pkt 2 oraz

4 otrzymanych wezwan. Ponadto podni6sf, iz do zfozenia dokument6w i wyjasnien w

pozostafym zakresie tj. pkt 1,3 oraz 5 otrzymanych wezwan wfasciwym jest organizator



programu to w jego stron~ kierowac nalezy wezwania do ich

przedtozenia.

(dow6d: pismo petnomocnika z dnia 17.10.2013r.)

W tym stanie rzeczy DWIF ponownie wezwat stron~ w terminie 7 dni od daty dor~czenia

niniejszego wezwania do ztozenia wyjasnien i dokument6w okreslonych w pkt 1,pkt 3 i pkt 5

wezwania z dnia 10.10.2013r oraz odpowiedzi na pytania zawarte w pismie z dnia

8.10.2012r. Jednoczesnie DWIF pragnqc ustosunkowac si~ do zarzut6w zawartych w pismie

z dnia 17.10.2013r - wyjasnit, iz zqdanie ztozenia dokument6w i wyjasnier't w zakresie pkt 1,

pkt 3 oraz pkt 5 skierowane do prowadzqcych aptek~ jest catkowicie zasadne - bowiem to

wtasciciel apteki zawart umow~ z organizatorem . przy

•. "i to apteka realizuje ten Program. W tym stanie rzeczy

zqdanie Organu w zakresie obj~tym niniejszym pismem, skierowane do przedsi~biorcy

prowadzqcego aptek~ wbrew twierdzeniom strony jest oczywiscie zasadne. Dodatkowo

pouczono stron~ reprezentowanq przez profesjonalnego petnomocnika, w nawiqzaniu do

zarzutu strony w zakresie obowiqzku organu gromadzenia materiatu dowodowego, ze strona

post~powania administracyjnego zobowiqzana jest do wsp6tdziatania z organem

administracji w zakresie wyjasnier't stanu faktycznego sprawy przywotujqC odpowiednia tez~

wyroku NSA..

(dow6d: pismo WIF-WR-1.8523.71.2012 z dnia 23.1 0.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru

z 25.1 0.2013r.)

W dniu 23.1 0.2013r do WIF we Wrodawiu wptyn~ta odpowiedz

w pismie tym poinformowano, iz podmiotem zlecajqcym zamieszczenie informacji Fundacji

Gazety Sq dostarczane zainteresowanym zakupami w

mieszkar'tcom . ; okolic, bezposrednio do ich gospodarstw domowych. W zatqczeniu

przedstawiono kopie dokumentu , na podstawie kt6rego wykonywane jest zlecenie

zamieszczania materiat6w informacyjnych otrzymanych do publikacji w gazecie tygodniowej

(dow6d pismo z dnia 23.1 0.2013r wraz z zatqcznikami)

Jednoczesnie w celu weryfikacji zgodnosci cen podanych w folderach informacyjnych z

cenami obowiqzujqcymi w aptece wezwano kierownika apteki do ztozenia wyjasnier't w

zakresie: Czy ceny umieszczone w gazetce pt. ,

przy zakupie lek6w i suplement6w diety" Sq lub byty cenami obowiqzujqcymi w

aptece? Dodatkowo wezwano do ztozenia wydruku sprzedazy potwierdzonego za zgodnosc

z oryginatem. dla produkt6w, kt6re wskazane byty w przedmiotowych gazetkach.



za okres 1-31 stycznia 2012r. wraz z cenami dla nastE?pujqcych produkt6w leczniczych:

a. Gripex Hotactiv proszek do sporzqdzania roztwor6w

b. Afrin aerozol do nosa

za okres 16 luty-22 luty 2012r. wraz z cenami dla nast~pujqcych produkt6w leczniczych:

c. Ibum 30 kaps.

d. UroFuraginum 30 tab!.

za okres 15 marca-21 marca 2012r. wraz z cenami dla nast~pujqcych produkt6w

leczniczych:

e. Coldrex Max Grip 0 smaku cytrynowym 5 saszetek

f. Aspirin Complex 10 saszetek

za okres 1 maj-31 maj 2012r. wraz z cenami dla nast~pujqcych produkt6w leczniczych

g. Aspirin Ultra Fast 12 tab!. musujqcych

h. Supremin syrop 200 ml

(dow6d: pismo WIF-WR-!.8523.71.2013 z dnia 20.11.2013r. wraz z potwierdzeniem odbioru

z dnia 25.11.2013r.przez kierownika apteki oraz z dnia 25.11.2013r. przez

petnomocnika strony)

W dniu 14.11.2013r. petnomocnik strony ponownie wskazat, iz do ztozenia dokument6w i

wyjasnien w pozostatym zakresie tj. pkt 1,3 oraz 5 otrzymanych wezwan wfasciwym jest

organizator programu . i to w jego stron~ kierowac nalezy wezwania do ich

Dnia 21.11.2013 DWIF wezwat stron~w terminie 7 dni od daty dor~czenia niniejszego pisma

do ztozenia dokumentu na podstawie kt6rego apteka bierze udziat w ~ ¥

(dow6d: pismo WIF-WR.1.8523.71.2012 z dnia 20.11.2013r wraz z potwierdzeniem odbioru z

dnia 25.11. 2013r.)

W tym miejscu nalezy zaznaczyc, iz kierownik przy u!.

nie odpowiedziat na wezwanie, natomiast petnomocnik strony w dniu

6.12.2013r przestat odpowiedz na pismo skierowane do kierownika apteki. przy czym do

pisma nie zostat dotqczony wydruk sprzedazy zqdanych preparat6w a jedynie informacja 0

nazwie produktu leczniczego, dacie wskazanej w pismie DWIF oraz ceny - jednakZe

informacja ta nie byfa podpisana a przede wszystkim brak byto wskazania apteki, kt6rej owa

informacja miafa dotyczyc, a to z uwagi na pismo petnomocnika strony odnoszqce si~ tqcznie

do czerech prowadzonych w WIF Wrodaw post~powan administracyjnych w sprawie



naruszenia art. 94a ust. 1 Ustawy Prawo Farmaceutyczne dla aptek prowadzonych przez

stron€~pod wsp61nym logo.

(dow6d: pismo pe~nomocnika z dnia 30.11.2013r. )

W tym stanie rzeczy, DWIF dnia 6.12.2013r. wezwa~ pe~nomocnika w terminie 7 dni od daty

dor~czenia niniejszego pisma do:

1. przedstawienia daty zakonczenia wsp6~pracy w ramach ..

_,przy zakupie lek6w i suplement6w diety"

2. zhzenia dokument6w potwierdzajqcych powYZSZq okolicznosc.

3. z~ozenia pe~nej informacji 0 cenach wraz ze wskazaniem nazwy i adresu apteki, kt6rej

ceny dotyczq wraz z podpisem na z~ozonych dokumentach

(dow6d: WIF-WRI.8523.71.2012 z dnia 6.12.2013r wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia

11.12.2013r.)

Pe~nomocnik strony nie z~ozy~zadnej informacji i dokument6w wskazanych w pismie DWIF z

dnia 6.12.2013r

W dniu 23.01.2014r. pe~nomocnik strony przes~a~pismo, w kt6rym zawiadomH ze r

zakonczy~a swojq dzia~alnosc.

(dow6d; pismo pe~nomocnika z dnia 20.01.2014r.)

Dnia 23.01.14r. zweryfikowano powYZSZq informacj~ analizujqc KRS Fundacji 0 numerze

i nie stwierdzono w Dziale 6 Rubryka 1 wpis6w 0 iikwidacji oraz w Dziale 6

Rubryka 2 wpis6w dotyczqcych informacji 0 rozwiqzaniu organizacji.

(dow6d ' i notatka s~uzbowa inspektora)

DWIF dnia 24.02.2014r. zawiadomH pe~nomocnika strony 0 zamiarze zakonczenia

prowadzonego post~powania administracyjnego wskazujqc 7 dniowy termin od dnia

dor~czenia zawiadomienia 0 mozliwosci zapoznania si~ z materiafem dowodowym.

Zawiadomienie zosta~o dor~czone w dniu 26.02.2014r.

(dow6d; pismo znak WIF-WR-1.8523.71.2012 z 24.02.2014r. wraz z potwierdzeniem odbioru

z dnia 26.02.2014r.)

Strona nie skorzysta~a z przys~ugujqcego uprawnienia. w wyznaczonym terminie. JednakZe

pe~nomocnik strony dnia 05.03.2014r z~ozy~ przedmiotowe zazalenie na przewlek~osc

post~powania.

(dow6d; pismo pe~nomocnika z dnia 5.03.2014r.)

W tym stanie rzeczy dnia 14.03.2014r. DWIF przekaza~ pe~nq dokumentacj~ G~6wnemu

Inspektorowi Farmaceutycznemu.



W dniu 19.03.2014r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwosci sprawdzono KRS

i nie stwierdzono w Dziale 6 Rubryka 1 wpis6w 0 likwidacji oraz w Dziale 6

Rubryka 2 wpis6w dotyczqcych informacji 0 rozwiqzaniu fundacji.

Dolnosl,\ski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny

Podstaw~ prawnq wszcz~cia prowadzenia

administracyjnego, kt6rego stronq jest przedsi~biorca

, prowadzqcy apteki og6lnodost~pnej 0 nazwie

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 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.

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

dziatalnosc polegajqca na informowaniu lub zach~caniu do stosowania produktu

ustaIH , co nast~puje:

przedmiotowego post~powania

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 II 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 wskazar'l 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 produktu leczniczego wydawanego wytqcznie 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 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 juz wyzej

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

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

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

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

apteki i jej dziatalnosci.

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

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

stownikowych a takze orzecznicIwem sqd6w administracyjnych. I tak wed~ug Stownika

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, ogtoszeri w prasie, radiu i w telewizji

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

Podobna definicja zawarta jest w Matym Stowniku 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

31.12.2011r:

- za reklam~ dziatalnosci apteki nalezy uznac kazde dziatanie 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 SAlWa 2215/07),

- reklamq dziatalnosci apteki jest dziatanie majqce na celu zach~cenie potencjalnych

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



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

- reklamq moze bye kazde dziafanie skierowane do publicznej wiadomosci, zmierzajqce do

zwiE:?kszenia sprzedazy produkt6w leczniczych i wyrob6w medycznych w niej

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

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

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

dziafalnosci jest zwiE:?kszeniesprzedazy produkt6w leczniczych lub wyrob6w medycznych

w danej aptece lub punkcie aptecznym (wyrok WSA w Warszawie z dn. 22.11.2007r.

sygn. akt VII SANVA 1661/07),

- reklamq jest Kazda wypowiedz skierowana do potencjalnych konsument6w, odnoszqca

siE:?do towar6w, usfug, a takze przedsiE:?biorcyoferujqcego towary lub usfugE:?majqcq na

celu zachE:?ceniei 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 SANVa 1960/07) jest zamiar przyciqgniE:?ciapotencjalnych 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 zwiE:?kszenie sprzedazy ww. produkt6w w danej aptece lub punkcie

aptecznym.

Zatem powszechnie przyjmuje siE:?,ze rekiamq Sq wszeikie formy przekazu, w tym takze

takie, kt6re nie zawierajqc w sobie element6w ocennych ani zachE:?cajqcych do zakupu,

mogq jednak zostae przyjE:?teprzez ich odbiorc6w jako zachE:?tado kupna. Wskazuje na to

m.in. takZe art. 16 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., uznajqcy za czyn nieuczciwej konkurencji wypowiedz,

kt6ra zachE:?cajqc w istocie do nabycia towar6w lub usfug, sprawia wrazenie neutralnej

informacji. Taka reklama wprowadza klienta w bfqd, sugerujqc mu, ze nie jest reklamq, a

jedynie neutralnq, rzetelnq informacjq. przy rozr6znieniu informacji od reklamy trzeba miee

na wzglE:?dzie,ze podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej

lub bardziej wyrazna zachE:?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 zachE:?tado nabycia

towaru - taki cel przyswieca nadawcy wypowiedzi i tak odbiera jq przeciE:?tnyodbiorca, do

kt6rego zostafa skierowana. Wszelkie promocje, w tym cenowe, Sq reklamq towaru i firmy,

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

stanowisko zajmowafa takZe doktryna np.: I l/ Komentarzu do art. 94a ustawy -

Prawo farmaceutyczne, LEX czy , N glosie do wyroku do wyroku WSA

z dnia 6 marca 2008 r., VII SANVa 2216/07 (teza 5): "nawet jesli uzna siE:?,iz okreslona



dzia{alnos6 nie stanowi reklamy produkt6w leczniczych np. ze wzgl~du na jedynie

informacyjny charakter przekazu, nie wyklucza to zakwalifikowania jej jako spetniajqcej

cechy reklamy dziatalnosci apteki.", LEXlel.2011, czy [ ,_.:, Zakaz reklamy towaru

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

W tym stanie rzeczy na gruncie obecnie obowiqzujqcego art. 94a ust. 1 ustawy Prawo

Farmaceutyczne nalezy stwierdzic, ze reklamq apteki jest wszystko to, co nie jest informacjq

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 zawar{ wart. 94a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne zadnych wytqczen, w

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

ustawy.

Zgodnie takze z utrwalonym juz orzecznictwem WSA nalezy przyjqC, ze ulotka informacyjna

o cenach lek6w udost~pniona w aptece i zaopatrzona w nazw~ i logo tajze sieci aptek

stanowi de facto pr6b~ omijania zakazu, 0 kt6rym mowa wart. 94a ust 1 Prawa

farmaceutycznego. Jest ona reklamq gdyz podaje dane umozliwiajqce jej identyfikacj~

(wyrok WSA z dnia 27.06.2013r sygn. akt VI SNWa 456/13)

Podobnie nalezv zakwalifikowac 1!dzia{ apteki 0 w realizacji

..... - . . Zgodnie

bowiem z tresciq ulotki rozpowszechnianq na terenie apteki, na "stendach" ( stojakach) przed

wejsciem do apteki oraz w gazetkach dystrybuowanych na terenie

reklamuje wprost aptek~ 0 nawie

zlokalizowanq w Klient marketu, czy apteki zlokalizowanej w markecie

otrzymuje informacje 0 r V w tej konkretnej

aptece - co niewqtpliwie ma na celu zach~cenie do korzystania z us{ug konkretnej apteki,

zwi~kszanie obrotu apteki biorqcej udzia{ Programie .

Sp6r w niniejszej sprawie dotyczy kwestii czy: dystrybuowanie folderu informacyjnego

_ przy zakupie lek6w w aptecr;

wraz z ofert'! cenow'! apteki - stwierdzone w aptece '(, .

zlokalizowanej 'Iv ; stanowi zakazan,! reklam~ z art.

94a ust. 1 p.f. oraz kto dystrybuuje ulotki znajduj,!ce si~ na terenie apteki oraz w formie

plakatu na tzw. stendach przed wejsciem do apteki

DWIF ustalH, ze ulotki te wyraznie i wprost odnosi{y si~ do apteki 0 nazwie

zatem umozliwia{y bezposrednia identyfikacj~ tej konkretnej

apteki dziatajqcej pod naZWq, logo aptek: Ulotki te

dystrybuowane byty na terenie miasta oraz w



aptece i przed jej wejsciem na tzw "standach". Pefnomocnik strony podni6sf, iz apteka nie

brata "czynnego udziatu" w - j organizowanego przez ~j~

. jednakze z zebranego materiafU dowodowego wynika wprost, iz apteka , 1("

brafa udziat w realizacji a dowodza powyzszego ulotki

zatqczane do gazetki oraz plakaty : ~j przy

zakupie w aptece Ponadto pefnomocnik strony w sprawiA znak W

. ( dotyczy . . w pismie z

dnia 9.03.2012r przyznat jednak, iz strona rozpocz~ta udziat w tym Programie. Ponadto

petnomocnik potwierdzif tq okolicznosc w pismie z dnia 16.10.2012r oswiadczajqc iz "

dziatalnosc owa nie jest juz prowadzona" . Pefnomocnik strony odm6wit zfozenia wszelkich

dokument6w na wskazane okolicznosci. Bezzasadny jest takze zarzut strony, iz to wyfqcznie

jako jego organizator dystrybuuje ulotki reklamowe r
, przy zakupie lek6w w aptece Ten zarzut takZe nie mozna uznac za

zasadny bowiem bezspornie ulotki te byty dystrybuowane na terenie apteki oraz przed jej

wejsciem. Zatem to strona dopuscita poprzez akceptacje takiego stanu rzeczy do

rozpowszechniania co najmniej na terenie apteki i bezposrednio przed jej wejsciem ulotek i

plakat6w stanowiqcych reklam~ apteki' i jej dziatalnosci. Trudno bowiem przyjqC, iz strona

prowadzqc aptek~ nie ma wptywu na materiafy, ulotki rozpowszechniane na terenie jej apteki

oraz przed wejsciem do jej apteki. TakZe "stendy" (stojaki) wraz z aktualnym plakatem

zawierajqcym folder reklamowy fundacji ..,,;.j przy

zakupie !ek6w \IIi • .' musiafy byc umieszczane kazdorazowo,

kazdego dnia przed wejsciem do apteki za wiedzq i zgodq strony. Jak wskazano powyzej

strona nie udost~pnita zqdanych dokument6w dotyczqcych realizacji

. przy zakupie lek6w w aptece ., Jednakze bez wzgl~du na ustalenie jakosci

udziat apteki w realizacji tego programu, sam fakt umieszczenia na ulotkach i plakatach

tresci hasta nalezy

uznac za reklam~ tej apteki - zgodnie z wyktadnia NSA i WSA.

W tym stanie rzeczy, DWIF zwazywszy na ustalony stan faktyczny sprawy uznat, ze strona

prowadzqc aptek~ 0 nazwie prowadzHa

dziatalnosc reklamowq apteki w okresie od 01.01.2012r do 16.10.2012r. Dziatalnosc ta

polegata na dystrybuowaniu folderu informacyjnego

bez wzgl~du na twierdzenia strony 0 braku "czynnego udziatu" apteki w

Strona reprezentowana przez

profesjonalnego petnomocnika od poczqtku prowadzonego post~powania odm6wifa

wsp6fdziafania z organem zarzucajqC, iz " to organ kontroli jest gospodarzem post~powania

administracyjnego i to na nim spoczywa obowiqzek podejmowania czynnosci i gromadzenia



materiatu dowodowego ..... " Strona nie odpowiadata na wezwania, ignorujqc catkowicie

wskazane w postepowaniu dowody na prowadzenie przez stron~ niedozwolonq reklam~

apteki i jej dziatalnosci. Strona nie kwestionowata zatem dowod6w na okolicznosc

dystrybuowania na terenie apteki ulotek , . podnosita

jedynie kwestie definicji tzw. "stendu" (stojak6w) umieszczanych przez stron~ przed

wejsciem do apteki z plakatem ' ; v. gL. Iistq cenowq wybranych

produkt6w leczniczych oferowanych w aptece . Dalej strona podnosita,

iz organizatorem . 0 nazwie j to ona odpowiada za wszelkie

czynnosci zwiqzane z tym Programem. Jednoczesnie strona odm6wHa DWIF wszelkich

um6w tqczqcych stron~ z . na podstawie kt6rych apteka uczestniczqc w tym

programie miata umozliwic realizacje ~ . pacjentom

apteki l tych tez wzgl~d6w DWIF w oparciu 0 zebrany materiaf dowodowy w

sprawie uznat, iz sam fakt dystrybuowania w aptece i przed jej wejsciem folderu

reklamowego majqcego zach~cac pacjent6w do zakupu produkt6w leczniczych w tej

konkretnej aptece poprzez hasto 0 ; .' realizowanej w aptece 0

nazwie stanowi wystarczajqcy dow6d na prowadzenie przez stron~ niedozwolonej

·reklamy apteki i jej dziatalnosci. Folder ten bowiem wprost miaf za zadanie doprowadzenie

.do wzrostu sprzedazy produkt6w leczniczych w aptece. Program ten - prowadzony przez

... w aptekach sieci 0 nazwie miat zapewnic nie tylko podniesienie

sprzedazy ale takze osfabic pozycje konkurencji. Program ten 0 nazwie"

." stanowH oczywistq rekiam~ apteki 0 nazwi€

Miat bowiem za zadanie przyciqgac klient6w do konkretnej apteki zach~cajqc ich, przy

uzyciu tego Programu do nabywania produkt6w leczniczych w tej konkretnej aptece.

Oferowany program poprzez zach~t~ do kupna produkt6w we wskazanej, oznaczonej

znakiem - logo ~ptece miaf na celu zwi~kszenie obrot6w apteki uczestniczqcej

w realizacji tego Programu .. Folder ten - w ocenie DWIF posiadat jednoczesnie walor

informacyjny 0 aptece. Informacja 0 realizacji apteki .

stanowita jednoczesnie zach~t~ do skorzystania z jej usfug. W ocenie DWIF aprobata dla

dopuszczenia organizowania takich program6w i oznaczenie aptek, kt6re biorq w nim udziaf,

byfaby omini~ciem zakazu, 0 kt6rym mowa wart. 94a ust. 1 pf. DWIF uznaf, iz strona nie

tylko dystrybuowafa ulotki ale takZe miafa wpfyw na jej tresc. Nie mozna zatem zgodzic si~

ze stronq, ze to wyfqcznie organizator prowadzif dziatalnosc reklamowq.

W tym miejscu nalezy podniesc, iz strona reprezentowana przez profesjonalnego

pefnomocnika od poczqtku prowadzonego post~powania odmawiafa wszelkiego

wsp6tdziafania z organem administracyjnym prowadzqcym post~powanie. Strona bowiem

mimo wezwan nie zfozyta zqdanych dokument6w i wyjasnien w celu wyjasnienia

prowadzonej reklamy apteki poprzez " a takze w zakresie



dystrybuowanych na terenie apteki folderu informacyjnego a prowadzonym Programie, W

kt6rym apteka bezspornie brata udziat. Bezskutecznie wzywano stron~ do ztozenia

dokument6w ze wskazaniem okreslonych cen produkt6w leczniczych umieszczanych W tym

folderze a zach~cajqcym do zakupu w przedmiotowej aptece potozonej w

Zatem mimo wezwan strona nie zfozyfa zqdanych dokument6w, nie ztozyta

zqdanych wyjasnien, dowod6w w zakresie prowadzonego post~powania.

Zgodnie juz z utrwalonym orzecznictwem NSA strona nie jest zwolniona z wsp6tdziafania z

organem w zakresie prowadzonego postepowania oraz wykazania dowodami braku

zarzucanych jej naruszen. Powyzsze potwierdza wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2008 r. II

aSK 379/07: teza: argany administracji nie Sq zobowiqzane do poszukiwania srodk6w

dowodowych sfuzqcych poparciu twierdzen strony w sytuacji, gdy ta - mimo wezwania -

srodk6w takich nie przedstawia.

Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2011 r. II GSK 631/10: teza: Zgodnie z art. 77 KPA organ

administracji publicznej jest zobowiqzany w spos6b wyczerpujqcy zebrac i rozpatrzec caty

materiaf dowodowy, co nie oznacza, ze jest on zobowiqzany do poszukiwania dowod6w w

nieskonczonosc. Strona powinna wsp6tdziatac z organem w zakresie gromadzenia dowod6w

majqcych istotne znaczenie dla rozstrzygni~cia sprawy. Jezeli strona nie przedstawi

dowod6w na poparcie swoich twierdzen, w6wczas organ administracji publicznej maze

zazqdac ad strony, aby ta przedstawitadowody na poparcie swoich twierdzen

Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2010r. II aSK 1677/10: teza: Strona post~powania

administracyjnego nie maze czuc si~ zwolniona ad wsp6fdziarania z organem w reaiizacji

obowiqzku wyczerpujqcego zebrania materiafu dowodowego, zwraszcza, jezeli

nieudokumentowanie okreslonej czynnosci faktycznej zalezy tylko ad woli strony, a organ nie

ma zadnych instrument6w prawnych upowazniajqcych go do zastqpienia braku dziafania

przez stron~ skarZqcq.

Jak juz wskazano powyzej apteka zaprzestafa prowadzenia reklamy i jej dziafalnosci z dniem

16.10.2012 w spos6b stanowiqcy podstaw~ wszcz~tego post~powania 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 aSK 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 wfadny i jednoczesnie zobowiqzany rozstrzygnqc

na podstawie przepis6w prawa materialnego 0 uprawnieniach lub obowiqzkach

indywidualnego podmiotu. Post~powanie w takiej sprawie staje si~ 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 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 ztotych 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, naktada 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 seisle uzalezniony od ustalen faktycznych zwiqzanych z naruszeniem

zakazu reklamy apteki i jej dziatalnosei; jest bezposredniq konsekwencjq tych ustalen: Kary

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

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

Prawa farmaceutycznego). Egzekucja kary pieni~znej wraz z odsetkami za 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. Odpowiedzialnosc zagrozona karq

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

odpowiedzialnosc 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 zapominac tez 0 celu tej kary. Nie jest ona

wytqcznie automatycznq konsekwencjq naruszenia prawa w przesztosci, ma tez ona

oddziatywac na zachowania w przysztosei, "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 dziatalnosei 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.l Prawa

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

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

ich dziafalnosci" zobowiqzuje uprawniony organ do nafozenia takiej kary w kazdym

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

miarkowania wysokosci kary. Co warte podkreslenia, obowiqzek poniesienia ujemnych

konsekwencji finansowych za popefniony delikt administracyjny jest niezalezny od obowiqzku

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

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

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

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

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

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

do zaakceptowania z punktu widzenia zasad praworzqdnego panstwa, poniewaz

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

Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011r., VII SAM/a 2100/11,

htto:l/orzeczenia.nsa.qov.pD. 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 nafozeniu na Stron~ kary pieni~znej

za prowadzenie reklamy ·vvw.apteki i jej dziaialnosci VII okresie od dnia 01.01.2012r do dnia

16.10.2012r. Nalezy w tym miejscu podniese, iz Wojew6dzki Sqd Administracyjne w

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

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

kar~ pieni~znq Sq zgodne z prawem.( wyroki WSA: sygn ..akt VI SAIWa 451/13, VI SANVa

453/13, VI SAIWa 456/13

Biorqc pod uwag~, ze :
- strona przyznata, iz "niezaleznie bowiem od oceny prawnej aktywnosci b~dqcej

przedmiotem postepowania - dziafalnose owa nie jest juz prowadzona" ( zatem prowadzona

dzia/alnosc objrtta niniejszym postrtpowaniem stano wi okolicznosc bezspornq)

- okres trwania reklamy apteki i jej dziafalnosci - od dnia 01.01.2012 (zgodnie z

oswiadczeniem strony z dnia 9.03.2012r sprawa W - do co najmniej

16.10.2012- zgodnie z oswiadczeniem z dnia 16.10.2012r

- strona - jako podmiot, kt6ry uzyskaf zezwolenie na prowadzenie ww. apteki zobowiqzana

jest znae obowiqzujqce przepisy prawa, w tym ustaw~ - Prawo farmaceutyczne i zawarty w
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tym akcie normatywnym znowelizowany przepis stanowiClcy 0 zakazie prowadzenia reklamy

apteki i jej dziatalnosci i je stosowac/przestrzegac,

- strona reprezentowana przez profesjonalnego petnomocnika od POCZCltkuprowadzonego

post~powania odmawiata wszelkiego wsp6tdziatania z organem administracyjnym

prowadzClcym post~powanie, nie sktadajClc zCldanych dokument6w i wyjasnien w celu

wyjasnienia prowadzonej reklamy apteki poprzez a takze w

zakresie dystrybuowanych na terenie apteki folderu informacyjnego 0 prowadzonym

DWIF uznat, ze natozona kara pieni~zna - w kwocie 5000 zt ( pi~c tysi~cy ztotych) - jest

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

dziatalnosci. Kara w wysokosci okreslonej w pkt. II rozstrzygni~cia, w ocenie Organu, spetni
------"-" -- -

takZe sw6j skutek prewencyjny.

Kar~ pieni~znCl nalezy uiscic w terminie 7 dni od dnia uostateczniecznia si~ decyzji na konto

wskazane w pkt. " rozstrzygni~cia.

MajClc powyzsze na uwadze nalezato orzec, jak na wst~pie.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gt6wnego Inspektora Farmaceutycznego za

posrednictwem DolnoslClskiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we

Wroctawiu w terminie 14-tu dni od daty dor~czenia.

Otrzymuja:

1.

2. ala


