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Dolnosl,!-ski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie:

1. art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypowania administracyjnego

(Dz.U. z 2013 r. poz. 267), umarza postypowanie administracyjne w czysci dotycz,!-cej

nakazania przedsiybiorcy: z siedzib,!- w zaprzestania

prowadzenia reklamy aptek og6lnodostypnych 0 naZWle: polozonych we

. przy ul. ul. l ul. : , ul.

i ich dzialalnosci - polegajq.cej na rozprowadzaniu ulotek informacyjnych zawieraj,!-cych

wyci,!-g z cennika wazny w dniach 2.01.2012-29.02.2012 lub do wyczerpania zapas6w dla

produkt6w leczniczych zarejestrowanych w kategorii dostypnosci Rp. Wyci,!-g z cennika

wazny do 31.01.20 12r. do wyczerpania zapas6w dla produkt6w leczniczych zarejestrowanych

w kategorii dostypnosci OTC oraz suplement6w diety.

II. art. 129b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z

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

administracyjnego, naklada kary pieniyzn,!- na przedsiybiorcy : . z

siedzib,!- w za prowadzenie reklamy aptek og6lnodostypnych 0 nazwie .

polozonych we przy: ul. , ul. ul.

ul. i ich dzialalnosci, polegaj,!-cej na rozprowadzaniu ulotek informacyjnych .

zawieraj,!-cych wyciq.g z cennika wazny w dniach 2.01.2012-29.02.2012.do wyczerpania

zapas6w dla produkt6w leczniczych zarejestrowanych w kategorii dostypnosci Rp. Wyci,!-g z

cennika wazny do 31.01.2012r. do wyczerpania zapas6w dla produkt6w leczniczych

zarejestrowanych w kategorii dostypnosci OTC oraz suplement6w diety" w kwocie

8 OOO,OOzl(slownie: osiem tysiycy zlotych ), kt6r,!-nalezy wplacic na konto Wojew6dzkiego

Inspektoratu Farmaceutycznego we Wroclawiu, PI. PowstaiJ.c6w Warszawy 1, 50-153

Wroclaw, nr 37101016740070412231000000, wterminie 7 dni od dnia uostatecznienia siy

decyzji.



Do Dolnosl<j,skiego Wojew6dzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego dnia 4.01.2012r.

wplynylo pismo wraz z ulotk<j,zawieraj<j,c<j," wyci<j,gz cennika wazny w dniach 2.01.2012-

29.02.2012 .. 1ub do wyczerpania zapas6w dla produkt6w leczniczych zarejestrowanych w

kategorii dostypnosci Rp." . "Cennik lek6w bez recepty wazny 1.12.2011 - 31.01.2012r. lub

do wyczerpania zapas6w". Na ulotce zarmeszczono adresy i telefony aptek

polozonych we logo "apteka .", z adresem mailowym

••www.com •••oraz znaczkiem w niebieskim kole : ,,24 godi. na doby"

(Dow6d: pismo wraz z ulotk<j,)

Dnia 1O.01.2012r wplynylo pismo DIA we Wroclawiu informuj<j,ce 0 naruszeniu zakazu

prowadzenia reklamy apteki i jej dzialalnosci przez apteki 0 nazwie wraz z ww.

ulotk,!.

(Dow6d: pismo DIA . z dnia 5.01.2012r.)

W tym stanie rzeczy Dolnosl,!ski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny zawiadornieniem

z dnia 23.01.2012r wszcz'!l postypowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez

apteki niedozwolonej reklamy aptek nalez<j,cychdo Sp61ki polozonych na terenie

i ich dzialalnosci polegaj,!cej na rozprowadzaniu ulotek informacyjnych

zawieraj<j,cych wyci<j,g z cennika wazny w dniach 2.01.2012-29.02.2012.do wyczerpania

zapas6w dla produkt6w leczniczych zarejestrowanych w kategorii dostypnosci Rp. Wyci<j,g

z cennika wazny do 31.01.2012r. lub do wyczerpania zapas6w dla produkt6w leczniczych

zarejestrowanych w kategorii dostypnosci OTC oraz suplement6w diety. Jednoczesnie

wezwano Strony do udzialu w tocz<j,cymsiy postypowaniu, skladania wyjasnien, wniosk6w i

dowod6w.

(Dow6d: zawiadomienie znak WIF-WR-I.8523.6.2012 z 20.01.2012r. wyslane w dniu

23.01.2012r wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 26.01.2012r.)

Strona reprezentowana przez adwokata z kancelarii

i pismem z dnia

09.02.2012r podniosla, iz strona me dopuscila siy naruszema wskazanego przez organ

administracji przepisu, albowiem prowadzona przez ni,! dzialalnosc nie miala charakteru

dzialalnosci reklamowej. Ponadto wskazano w pismie, ze niezaleznie od dat wskazanych na

materialach informacyjnych ich kolportaz mial miejsce jedynie do dnia 31 grudnia 2011r.

Pelnomocnik w pismie podnosi, ze: "strona miala swiadomosc zmieniajqcej sif z dniem

1 stycznia 2012r sytuacji prawnej zwiqzanej z motliwosciq prowadzenia reklamy dzialalnosci

apteki og61nodostfpnych i postanowila przeprowadzic kampanie informacyjnq

http://www.com


w zakresie cen lek6w dost?pnych w prowadzonej przez nie aptekach". Strona zaprzecza

jakoby po dniu 1 stycznia 2012r na jej zlecenie mial bye prowadzony kolportaz

jakichkolwiek materialow sprzecznych z art. 94a prawa farmaceutycznego. W ocenie strony

w stanie faktycznym sprawy winien zostae zastosowany art.94a Prawa farmaceutycznego w

brzmieniu przed dokonana zmiamLStrona podnosi dalej, iz "produkty wskazane w ulotkach

informacyjnych bydq.cych przedmiotem niniejszego postypowania nie sq. produktarni

leczniczymi lub wyrobami medycznymi umieszczonymi na wykazie lekow refundowanych,

tym sarnym nie zostala spelniona przeslanka okreslona w art. 94a p.f. w brzmieniu

obowiq.zujq.cym przed dniem 31 grudnia 2011r, a sarno dzialanie strony polegajq.ce na

zleceniu kolportazu list cenowych 0 charakterze informacyjnym bylo zgodne z owczesnie

obowiq.zujq.cym prawem."

W ocenie strony materialy stanowiq.ce podstawy wszczycia postypowania byly materialarni

informacyjnymi a nie reklamowymi . Na poparcie swojego stanowiska strona przywolala

wyrok SN z dnia 2 paidziemika 2007r sygn. akt II CSK 289/07, ktory w swych rozwazaniach

zawar! tezy, ze nie sq. natomiast reklarnq. m.in. listy cenowe, ktore zawierajq. jedynie

informacje 0 cenach towarow i uslug i sq. publikowane wylq.cznie po to, by podae do

publicznej wiadomosci ceny okreslonych produktow. Zatem strona zarzuca, iz materialy

bydq.ce przedmiotem kolportazu byly listarni cenowymi. Niezaleznie od powyzszych

zarzutow, strona podnosi, iz materialy informacyjne 0 wskazanej przez strony tresci nie

powinny zostae potraktowane jako reklarna rowniez w nowym stanie prawnym, w zakresie

informacji dotyczq.cych apteki, wskazane zostaly bowiem jedynie dopuszczalne ustawowo

dane dotyczq.ce adresu, godzin otwarcia oraz numeru telefonu apteki a sarna mozliwose

poslugiwania siy listami cenowymi byla i nadal jest dopuszczalna na podstawie art. 52 ust 3

pkt 4 p.f. , zgodnie z ktorym za reklarny produktow leczniczych nie uwaza siy katalog6w

handlowych lub list cenowych, zawierajqcych wylqcznie nazw? wlasnq, nazw? powszechnie

stosowanq, dawk?, postat i cen? produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego

dopuszczonego do obrotu bez koniecznosci uzyskania pozwolenia, 0 kt6rym mowa w art. 4, a

w przypadku produktu leczniczego obj?tego refundacjq - cen? urz?dowq detalicznq, pod

warunkiem ie nie zawierajq tresci odnoszqcych sifl do wlasciwosci produkt6w leczniczych, w

tym do wskazan terapeutycznych. W ocenie strony postypowania pacjent ma prawo wiedziee

jakie ceny lekow obowiq.zujq. w konkretnych aptekach, a sama informacja 0 cenie tak dlugo,

jak nie zawiera bezposredniej zachyty do kupna okreslonego produktu nie jest reklamq.

produktu leczniczego ani tez reklamq. samej apteki. Dla strony " bez znaczenia jest tutaj fakt,

ie w materialach kolportowanych do dnia 31 grudnia 2011r znajdowala si? informacja 0

aktualnosci cen r6wniei w pierwszych miesiqcach nowego roku. Zmiana stanu prawnego nie

spowodowala bowiem zmiany cen wskazanych w liscie cenowej kolportowanej do konca



20111'''. Na potwierdzenie wyzej wymienionych okolicznosci strona przedstawia dowody w

postaci umowy z dnia 28.07.2010r zawartej pomiydzy sp. z 0.0. a

na bezadresowe doryczanie ulotek reklamowych na rzecz sp. z 0.0.,

oswiadczenia 0 wykonaniu kolportazu materia16w

reklamowych w terminie do dnia 30.12.2011r, zlecenia z dnia 27.12.2011r ,

Aid rzecz zleceniobiorcy sp. z o. 0: - 55 000 sztuk list cenowych

nazwa: APTEKA ", Termin 27.12.2011 do 30.12.2011, sporzq.dzanej przez"

kontroli kolportowanych druk6w reklamowych z dnia 30.12.2011r oraz CENNlKA

LEKOW BEZ RECEPTY WAZNY 01.12.2011-31.01.2012 LUB DO WYCZERPANIA

ZAPASOW, WYCIJ\GU Z CENNlKA WAZNY W DNIACH 02.01.2012-29.02.2012 LUB

DO WYCZERPANIA ZAPASOW.

(Dow6d: pismo pelnomocnika strony z dnia 9.02.2012r. wraz z zalq.cznikami)

W dniu 29.02.2012r. Dolnoslq.ski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny pismem znak WIF-

WR-I.8523.6.2012 wezwal pelnomocnika strony do usuniycia brak6w formalnych

pelnomocnictwa poprzez zlozenie dowodu dokonania oplaty skarbowej od zlozonego w

sprawie pelnomocnictwa oraz wskazanie imienne os6b, kt6re w imieniu sp61ki "

udzielily przedmiotowego pelnomocnictwa w terminie 7 dni od daty doryczenia

niniejszego wezwania pod rygorem skutk6w prawnych.

(Dow6d: wezwanie znak WIF-WR-I. 8523.6.2012 z dnia 29.02.2012 wraz z potwierdzeniem

odbioru z dnia 2.03.2012r.)

Pelnomocnik strony pismem z dnia 29.02.2012r. wskazal, iz wykorzystujq.c ostatnie dni

obowiq.zywania dotychczasowego stanu prawnego, strona postanowila przeprowadzic

kampanie informacyjnq. obejmujq.cq. ceny lek6w w swoich aptekach. Strona wyjasnia dalej, ze

kampania nie miala charakteru reklamowego a takZe nie bylo jej zamiarem prowadzenie

kampanii informacyjnej w 2012r. Dalej pelnomocnik podnosi, iz : "te wzglf}du na charakter

kampanii informacyjnej oraz specyfih} zwiqzanq z przekazywaniem informacji za

posrednictwem ulotek za dzien zaprzestania kampanii informacyjnej uznac nalety dzien .

zlecenia zaprzestania kolportatu " , i dalej : " Jeteli zatem kolportat nie byl prowadzony

po dniu 1 stycznia 20121' , to po tym dniu nie prowadzona byla rowniet kampania

informacyjna objf}ta niniejszym postf}powaniem ". Na koniec strona podnosi, iz " w stanie

faktycznym niniejszej sprawy istotne jest rowniet, te ceny widniejqce na wyciqgu z cennika

ustalone byly w sposob zgodny z prawem, a samo rozpowszechnianie informacji w zakresie

cen lekow w poszczegolnych aptekach bylo ijest prawnie dopuszczalne".

(Dow6d: pismo pelnomocnika strony z dnia 29.02.2012r.)

Strona w dniu 8.03.2012r. w odpowiedzi na wezwanie DwrF z dnia 29.02.2012r. przedlozyla

pelnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej.



(Dow6d pismopelnomocnika strony z dnia 06.03.2012r.)

Dnia 02.05.2012r. Dolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrodawiu na

podstawie art. 1O§1 KPA zawiadomil strom! 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego

postypowania wszczytego dnia 23.01.2012r.- w sprawie niedozwolonej reklamy dzialalnosci

aptek na terenie miasta tj. Apteki

przy ul. we . W zawiadomieniu poinformowano strony 0

mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranego materialu dowodowego w terminie do dnia

16 maja 2012r.

(Dow6d: zawiadomienie WIF-WR-I.8523.6.2012 z dnia 2.05.2012r wraz potwierdzeniem

odbioru z dnia 7.05.2012r.)

Dnia 02.05.2012r. Dolnos1qski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrodawiu na

podstawie art. 1O§1 KPA zawiadomil strony 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego

postypowania wszczytego dnia 23.01.2012r. w sprawie niedozwolonej reklamy dzialalnosci

aptek na terenie miasta . tj. Apteki

przy ul. we W zawiadomieniu poinformowano strony 0

mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranego materialu dowodowego w terminie do dnia

16 maja 2012r.

(Dow6d: zawiadomienie WIF-WR-I.8523. 70.2012 z dnia 2.05.2012r wraz potwierdzeniem

odbioru z dnia 7.05.2012r.)

Dnia 02.05.2012r. Dolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrodawiu na

podstawie art. 1O§1 KPA zawiadomil strony 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego

postypowania wszczytego dnia 23.01.2012r.- w sprawie niedozwolonej reklamy dzialalnosci

aptek na terenie miasta . tj. Apteki

przy ul. we. W zawiadomieniu poinformowano strony 0

mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranego materialu dowodowego w terminie do dnia

16 maja 2012r.

(Dow6d: zawiadomienie WIF-WR-I.8523. 69.2012 z dnia 2.05.2012r wraz potwierdzeniem

odbioru z dnia 7.05.2012r.)

Dnia 02.05.2012r. Dolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrodawiu na

podstawie art. 1O§1 KPA zawiadomil strony 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego

postypowania wszczytego dnia 23.01.2012r.- w sprawie niedozwolonej reklamy dzialalnosci

aptek na terenie miasta tj. Apteki

przy ul. we W zawiadomieniu poinformowano strony 0

mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranego materialu dowodowego w terminie do dnia

16 maja 2012r.

(Dow6d: zawiadomienie WIF-WR-I.8523. 68.2012 z dnia 2.05.2012r wraz potwierdzeniem



odbioru z dnia 7.05.2012r.)

Strona skorzystala z przyslugujq.cego JeJ uprawmema i w dniu l1.05.2012r.na wniosek

pelnomocnika strony udostypniono do wglq.du zgromadzonq. dokumentacjy.

W dniu 28.10.2013r. inspektor farmaceutyczny przybyl do Aptek polozonych we

. przy ul. ' , ul. ul. ul.

w celu sprawdzenia czy nadal rozprowadzane sq. ulotki informacyjne zawierajq.ce wyciq.g z

cennika dla produkt6w leczniczych zarejestrowanych w kategorii dostypnosci Rp. Wraz z

wyciq.giem z cennika dla produkt6w leczniczych zarejestrowanych w kategorii dostypnosci

aTe oraz suplement6w diety bydq.ce podstawq. wszczycia postypowania administracyjnego w

zakresie naruszen art. 94 a Ustawy Prawo Farmaceutyczne. W aptece nie stwierdzono ulotek z

wyciqgiem z cennika.

(Dow6d: notatka sluzbowa inspektora farmaceutycznego z dnia 28.10.2013r. dot. Apteka

przy ul. .

(Dow6d: notatka sluzbowa inspektora farmaceutycznego WIF-WR-I.8523.70.2012 z dnia

28.10.2013 z wizji lokalnej apteki we przy ul. )

(Dow6d: notatka sluzbowa inspektora farmaceutycznego WIF-WR-I.8523.69.2012 z dnia

28.10.2013 z wizji lokalnej apteki we przy ul.

(Dow6d: notatka sluZbowa inspektora farmaceutycznego WIF-WR-I.8523.68.2012 z dnia

28.10.2013 z wizji lokalnej apteki we .przy ul.

W zwiq.zku z powyzszym DWIF dnia 29.10.2013r. zawiadomil pelnomocnika strony 0

zamiarze zakonczenia prowadzonego postypowania administracyjnego wszczytego w sprawie

niedozwolonej reklamy dzialalnosci aptek Sp6lki , na terenie miasta tj.

Apteka . .ul. . , Apteka l ul. , Apteka

ul. . Apteka ul. :

Poinformowano strony 0 mozliwosci wypowiedzenia Sly co do zebranego materialu

dowodowego w terminie 7 dni od dnia doryczenia niniejszego pi sma.

(Dow6d: zawiadomienie znak WIF-WR-I.8523.6.2012 z dnia 29.10.2013r wraz'

z potwierdzeniem odbioru z dnia 7.11,2013r.)

(Dow6d: zawiadomienie znak WIF-WR-I.8523.70.2012 z dnia 29.10.2013r wraz

z potwierdzeniem odbioru z dnia 7.11,2013r.)

(Dow6d: zawiadomienie znak WIF-WR-I.8523.69.2012 z dnia 29.10.2013r wraz

z potwierdzeniem odbioru z dnia 7.11.2013r.)

(Dow6d: zawiadomienie znak WIF-WR-I.8523.68.2012 z dnia 29.10.2013r wraz

z potwierdzeniem odbioru z dnia 7.11.2013r.)

W dniu 20.11.2013r. na wniosek pelnomocnika strony udostypniono wglq.d do zebranego

materialu dowodowego.



(Dow6d: wniosek pelnomocnika strony)

DWIF w dniu 11.12.2013r w sprawie prowadzenia niedozwolonej reklamy apteki i ich

dzialalnosci prowadzonych przez strom( wydal cztery odrybne decyzjy dotyczqce kazdej

apteki. Od niniejszych decyzji strona zlozyla odwolania w wyniku kt6rych, Gl6wny Inspektor

Farmaceutyczny uchylil zaskarzone decyzje i przekazal sprawy do ponownego rozpatrzenia.

W tym stanie rzeczy DWIF podjql bezskuteczne pr6by doryczenia pelnomocnikowi strony

wydanego postanowienia w sprawie, zawiadomienia 0 zakonczeniu postypowania

administracyjnego oraz decyzja konczqca postypowanie. Jednakze z uwagi na brak ich

podjycia dokumentacja wracala z adnotacj,,! "Nie podjyto w terminie"

G16wny Inspektor Farmaceutyczny pismem znak: z dnia 8.10.2014r

powiadomil, ze w toku postyPOWarl odwolawczych pelnomocnik przedsiybiorcy

z siedzib,,! w wskazal nowy adres do doryczen:

(Dow6d: pismo GIF nak: z dnia 8.10.2014r)

Z uwagi na art 110 KPA, utrwalone w tym zakresie orzecznictwo NSA oraz wskazanie przez

pelnomocnika strony na etapie prowadzonego przez GIF post ypowani a odwolawczego

nalezalo uznac, iz po stano wienie z dnia 18.07.2014r oraz decyzja z dnia 12.09.2014r , kt6re

zostalo uprzednio przeslane pemomocnikowi strony na blydny adres, nalezalo uznac

wyl,,!cznie za projekty akt6w administracyjnych, kt6re w swietle tresci w.w aart 1l0KPA nie

mog"! wywolywac zadnych skutk6w prawnych. W tym stanie rzeczy, Dolnosl,,!ski

Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny dopiero po uzyskaniu wiadomosci od GIF m6g1

skutecznie kontynuowac postypowanie. I tak: postanowieniem z dnia 14.10.2014r na

podstawie art. 123 KPA, w zwiqzku z art. 75 §1 KPA wl,,!czyl do akt sprawy znak: WIF-WR-

1.8523.6.2012 wskazane nizej dokumenty

1) zawiadomienie znak: WIF-WR-1.8523.70.2012 z dnia 2.05.2012r wraz z potwierdzeniem

odbioru z dnia 7.05.2012 dotycz,,!ce apteki we . przy ul.

2) notatka sluzbowa inspektora farmaceutycznego WIF-WR-1.8523.70.2012 z dnia

28.10.2013 z wizji lokalnej apteki we' )rzy ul.:

3) zawiadomienie znak: WIF-WR-1.8523.70.2012 z dnia 29.10.2013r wraz z potwierdzeniem

odbioru z dnia 7.11.2013 dotycz,,!ce apteki we przy ut

4) zawiadomienie znak: WIF- WR-1.8523.69.2012 z dnia 2.05.2012r wraz z potwierdzeniem

odbioru z dnia 7.05.2012 dotycz,,!ce apteki we przy ul.

5) notatka slu:zbowa inspektora farmaceutycznego WIF-WR-1.8523.69.2012 z dnia

28.10.2013 z wizji lokalnej apteki we przy ul.

6) zawiadomienie znak: WIF- WR-1.8523.69.2012 z dnia 29.10.2013r wraz z potwierdzeniem

odbioru z dnia 7.11.2013 dotyczqce apteki we przy ul.



7) zawiadomienie znak: WIF-WR-I.8523.68.2012 z dnia 2.05.2012r wraz z potwierdzeniem

odbioru z dnia 7.05.2012 dotyczq,ce apteki we' przy ul ..

8) notatka sluZbowa inspektora farmaceutycznego WIF-WR-I.8523.68.2012 z dnia

28.10.2013 z wizji lokalnej apteki we przy ul.

9) zawiadomienie znak: WIF-WR-I.8523.68.2012 z dnia 29.10.2013r wraz z potwierdzeniem

odbioru z dnia 7.11.2013 dotyczq,ce apteki we . przy ul. 1

(Dowod: postanowienie z dnia 14.10.2014r wraz z dowodem doryczenia z dnia 16.10.2014r)

Dolnoslq,ski Wojewodzki Inspektor Farmaceutyczny pismem z dnia 22.10.2014r zawiadomil

strom; 0 zakonczeniu wszczytego w dniu 23 stycznia 2012r.

(dowod: zawiadomienie z dnia 23.10.2014r, skutecznie doryczone w dniu 24.10.2014r))

Strana nie skorzystala z przyslugujq,cego uprawnienia.

DolnosI~ski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny zwazyl, co nast((puje:

Podstawy prawnq, wszczycia i prowadzenia przedmiotowego postypowania, ktorego stronq,

jest przedsiybiorca z siedzibq, w prowadzq,cy apteki 0

nazwle: Apteka polozonych we przy ul.

ul. . , ul. ul. . stanowi art. 94a ust. 1, 2 i 3

ustawy Prawo farmaceutyczne.

Dolnoslq,ski Wojewodzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie zgromadzonego materialu

dowodowego ustalil, ze apteki 0 nazwle: polozone we przy

ul. przy ul. ul. , ul. - prowadzily

dzialalnosc reklamowq. apteki w okresie co najmniej do dnia 29.02.2012. Niedozwolona

reklama dzialalnosci apteki polegala na rozpowszechnianiu ulotek w aptekach

zawierajq.cych listy cenowe oferowanych wybranych praduktow leczniczych, wyciq,g z

cennika wamy w dniach 2.01.2012-29.02.2012. do wyczerpania zapas6w dla produktow

leczniczych zarejestrowanych w kategorii dostypnosci Rp. Wyciq,g z cennika wazny do

31.01.2012r. lub do wyczerpania zapasow dla produktow leczniczych zarejestrawanych w

kategorii dostypnosci OTC oraz suplementow diety, "Cennik lekow bez recepty wazny .

1.12.2011 - 31.01.2012r. lub do wyczerpania zapasow". Na ulotce zamieszczono adresy i

telefony aptek polozonych we logo "apteka ", adresem

mailowym ••www ..com •••oraz znaczkiem w niebieskim kole : ,,24 godz. na doby"

Dodatkowo w trakcie prowadzonego postypowania ustalono, iz strona rozprowadzala na

terenie w formie kolportazu do skrzynek pocztowych ulotki zawierajq,ce wyciq,gz

cennika wazny w dniach 2.01.2012-29.02.2012. Listy cenowe, wyciq,gi cenowe umieszczane

na ulotkach zawieraly nazwy aptek z podaniem listy aptek i ich adresow

dzialajq,cych pod tq,samq, nazwq, we "Cennik lek6w bez recepty wazny 1.12.2011 -

31.01.2012r. lub do wyczerpania zapasow". Na ulotkach zamieszczono adresy i telefony aptek



polozonych we logo "apteka " adresem mailowym

••www..com ••• oraz znaczkiem w niebieskim kole : ,,24 goM:. na doby". Zatem w

mmeJszeJ sprawie ulotki zawieraj<}ce wyci<}g z listy cenowej w.w apteki og6lnodostypnej

byly dostypne nie tylko w tej aptece i innych aptekach nalez<}cych do sieci aptek:

ale takze na terenie miasta Okolicznosc ta jest bezspoma bowiem zostala

potwierdzona przez strony w prowadzonym postypowaniu i zlozonych dowodach

wniesionych do sprawy przez strony w pismie z dnia 9 lutego 2012r, tj,: umow<} z dnia

28.07.2010r zawartej pomiydzy sp. z 0.0. a na

bezadresowe doryczanie ulotek reklamowych na rzecz sp. z 0.0., oswiadczenia

. 0 wykonaniu kolportazu materia16w reklamowych w terminie do

dnia 30.12.2011r, zlecenia z dnia 27.12.2011r na rzecz

zleceniobiorcy - sp. z o. 0: 55 000 sztuk list cenowych z nazwa: APTEKA

Termin 27.12.2011 do 30.12.2011, sporz<}dzanej przez . kontroli

kolportowanych druk6w reklamowych z dnia 30.12.2011r oraz CENNIKA LEKOW BEZ

RECEPTY WAZNY 01.12.2011-31.01.2012 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASOW,

WYC1J\GU Z CENNIKA WAZNY W DNIACH 02.01.2012-29.02.2012 LUB DO

WYCZERPANIA ZAPASOW z zamieszczonymi adresarni telefonami aptek

polozonych we logo "apteka ", adresem mailowym

••www ..com •••oraz znaczkiem w niebieskim kole : ,,24 godz. na doby".

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

dzialalnoici 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.

Natomiast reklam<} produktu leczniczego stosownie do tresci art. 52 ust.1 ustawy jest·

dzialalnosc polegaj<tca na informowaniu lub zachycaniu do stosowania produktu leczniczego,

maj<tca na celu zwiykszenia: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedazy lub

konsumpcji produkt6w leczniczych. Reklama w mysl art. 52 ust 2 obejmuje w szczeg6lnosci

reklamy produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomosci. Ustawodawca za

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

zawieraj<tcych wyl<tcznie nazwy wlasn<t, nazwy powszechnie stosowan<}, dawky, postac i ceny

produktu leczniczego, a w przypadku produktu leczniczego objytego refundacj<t - ceny

urzydow<t detaliczn<t, pod warunkiem ze nie zawieraj<t tresci odnosz<tcych siy do wlasciwosci

produkt6w leczniczych, w tym do wskazait terapeutycznych.". Dodatkowo ustawa Prawo
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farmaceutyczne wart. 57 ust 1 pkt 3 i ust 1a wprowadzila zakaz reklamy kierowanej do

publicznej wiadomosci dotyczqcej produktow leczniczych umieszczanych na wykazach

lekow refundowanych, zgodnie z odrybnymi przepisami, oraz dopuszczonych do wydawania

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

dotyczy rowniez reklamy produktu leczniczego, ktorego nazwa jest identyczna z nazwq

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

ustawy zabrania ponadto kierowania do publicznej wiadomosci reklamy produktow

leczniczych zawierajqcych srodki odurzajqce i substancje psychotropowe. Przepis art. 94a

Prawa farmaceutycznego zostal wprowadzony do porzqdku prawnego ustawq z dnia 30 marca

2007 r. 0 zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz 0 zmianie niektorych innych ustaw

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

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (2004/27/WE). Sformulowany pierwotnie w

jego treSci zakaz dotyczyl reklamy dzialalnosci aptek lub punkt6w aptecznych, skierowanej

do publicznej wiadomosci, ktora w sposob bezposredni odnosi siy do produktow leczniczych

lub wyrob6w medycznych umieszczonych na wykazach lekow refundowanych, lub

produktow leczniczych lub wyrobow medycznych 0 nazwie identycznej z nazwq produktow

leczniczych lub wyrob6w medycznych umieszczonych na tych wykazach. Przepis ten zostal

jednak zmieniony z dniem 1 stycznia 2012 r. (zob. art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.

o refundacji lek6w, srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz

wyrob6w medycznych; Dz. U. Nr 122, poz. 696). Opublikowany w dniu 12 maja 2011r.

Obecnie zatem, czyli w dacie Wszczycia prowadzonego postypowania oraz wydania decyzji,

art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego stanowi 0 zakazie reklamy aptek i punktow

aptecznych oraz ich dzialalnosci. Zakaz ten nie obejmuje jedynie informacji 0 lokalizacji i

godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Oznacza to, ze zakaz ten zostal rozszerzony

w kierunku jakiejkolwiek reklamy aptek, punktow aptecznych oraz - co istotne - ich

dzialalnosci. W poprzednio wskazanym stanie prawnym, czyli przed datq 1 stycznia 2012 r.

byl niejako zawyzony do spelnienia lqcznie trzech przesianek, gdy: dzialalnosc ta nosila cechy .

reklamy, byla skierowana do publicznej wiadomosci oraz odnosila siy w sposob bezposredni

do produktow leczniczych lub wyrobow medycznych urnieszczonych na wykazach lek6w

refundowanych, lub produkt6w leczniczych lub wyrob6w medycznych 0 nazwie identycznej

z naZWqproduktow leczniczych lub wyrobow medycznych umieszczonych na tych wykazach.

Zauwazyc nalezy, ze w aktualnym w sprawie stanie prawnym takZe nie zawarto definicji

reklamy apteki i jej dzialalnosci, tak jak uczyniono w art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego -

w zakresie reklamy produktu leczniczego. Posilkujqc siy definicjami reklamy zawartymi w

publikacjach slownikowych wskazac trzeba, ze za reklamy uwaza siy kazde dzialanie, majqce

na celu zachycenie potencjalnych klientow do zakupu konkretnych towarow lub do
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skorzystania z okreSlonych uslug (np. Wielki Slownik Wyraz6w Obcych pod red M. Bailki,

wyd. PWN, Warszawa 2003). Podstawowym elementem reklamy, zgodnie z opiniq sqdu

(wyrok WSA w Warszawie z 1.02.2008r. sygn. Akt VII SAiWa 1960/07) jest zamiar

przyciqgniycia 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 zwiykszenie sprzedazy ww.

produkt6w w danej aptece lub punkcie aptecznym. Reklama moze przyjmowae r6znorodne

formy: plakat6w, spot6w TV, ulotek, billboard6w, folder6w czy gazetek. Istotnym elementem

reklamy jest zamiar wywolania okreslonej reakcji potencjalnych klient6w. Reasumujqc nalezy

stwierdzie, ze reklamq jest kazdego rodzaju dzialanie zachycajqce do nabycia oferowanych

przez apteky towar6w i kt6re w taki spos6b jest odbierane przez pacjent6w. Za dzialania

reklamowe winny bye uznane wszystkie te dzialania, kt6rych zarnierzonym celem jest

pozyskanie nowych lub zatrzymanie "starych klient6w". Na gruncie obecnie obowiqzujqcego

art. 94a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne nale:iy 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 tak szerokim rozumieniem

reklamy przemawia fakt, ze ustawodawca nie zawar! w art. 94a ust. 1 ustawy Prawo

Farmaceutyczne zadnych wylqczen, w przeciwienstwie do defmicji reklamy produktu

leczniczego 0 jakim mowa wart. 52 tejze ustawy.

Dolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny majqc na uwadze powyzsze, pragnqc

ustosunkowae si~ do zarzut6w strony podnosi, iz:

nie moze uznae za zasadne zarzuty strony, iz kolportowanie ulotek z wyciqgiem cenowym i

listami cenowymi produkt6w leczniczych oferowanych w aptekach "Ie

nie stanowi reklamy dzialalnosci apteki. W ocenie strony materialy stanowiqce podstawy

wszczycia postypowania byly materialami informacyjnymi a nie reklamowymi, gdyz nie

zawieraly informacji 0 promocjach, brak jest przekreslen cen oraz hasel zachycajqcych do

dokonania zakup6w w konkretnej aptece .. Na poparcie swojego stanowiska strona przywolala

wyrok SN z dnia 2 paidziemika 2007r sygn. akt II CSK 289/07, kt6ry w swych rozwazaniach

zawar! tezy, ze nie Sq natomiast reklamq m.in. listy cenowe, kt6re zawierajq jedynie

informacje 0 cenach towar6w i uslug i Sq publikowane wylqcznie po to, by podae do

publicznej wiadomosci ceny okreslonych produkt6w. DWIF oczywiscie zgadza siy z tezq

zawartq w przywolanym orzeczeniu - jednakZe nalezy zwr6cie uwagy, iz teza ta dotyczy

reklamy produktu leczniczego. Zatem przywolanie tej wlasnie tezy na okolicznosci niniejszej

sprawy dowodzi, iz strona myli reklamy produktu leczniczego z reklamq apteki i jej

dzialalnosci. Sq to odmienne definicje i nie mozna ich w zaden spos6b utozsamiae. Organ

wskazuje ponadto, iz przywolany wyrok dotyczyl czyn6w nieuczciwej konkurencji.



polegaj<j.cych na niedozwolonej reklarnie lekow w gazetkach reklarnowych i zal<j.czonych do

nich ulotkach, ktore byly rozpowszechniane w 2004r. - co ma kluczowe znaczenie w

niniejszej sprawy, gdyz z uwagi na fakt nowelizacji Prawa farmaceutycznego (dodania

nowego zakazu 0 czym ponizej) przedmiotowy wyrok w· zakresie byd<j.cymprzedmiotem

niniejszego postypowania a wiyc reklamy dzialalnosci apteki jest bezprzedmiotowy. W

kwestii reklarny i informacji wypowieclzial siy S<j.dAdrninistracyjny, i tak zgodnie z

wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 6 marca 2008r sygn.akt VII SA/Wa 2216/07: odroznie

nalezy reklarny produktu leczniczego, uregulowan<j. wart. 52 wymienionej ustawy

prowadzon<j., zgodnie z art. 60 tej ustawy, wyl<j.cznieprzez podmiot odpowiedzialny lub na

jego zlecenie, od reklamy dzialalnosci apteki, ktora uregulowana zostala w art. 94 a ww.

ustawy. Wskazane uregulowania dotycz<j. zupelnie odmiennych zagadnien. Nie jest wiyc

mozliwe ich jednoczesne czy tez zarnienne stosowanie. Maj<j.cpowyzsze na uwadze za

chybiony nalezy uznae zarzut strony, iz spome ulotki nie stanowi<j. reklarny produktu

leczniczego, bowiem S<j.one listarni cenowymi, ktore w mysl art. 52 ust. 3 pkt 4 ustawy

Prawo farmaceutyczne - nie stanowi<j.reklamy produktu leczniczego. Ponadto, takZe zgodnie

juz z utrwalonym orzecznictwem lista cenowa spelnia kryteria definicji reklamy, gdyz ma na

celu zachycanie do zakupu konkretnych towarow ( wymienionych w cenniku) po okreslonych

cenach i w konkretnych aptekach wymienionych w ulotce. Nalezy w tym miejscu takZe

przywolae takZe tezy SN, iz: "pewne formy dzialalnosci promocyjnej mog<j. stanowie

zarowno reklarny produktu leczniczego zgodnie z art. 52 Prawa farmaceutycznego, jak i

reklamy dzialalnosci apteki II CSK 289/07. Przedmiotowe ulotki wbrew twierdzeniom

strony a to z uwagi na ich trde i szaty graficzna nalezy uznae za reklarny aptek W

ocenie DWrp ulotki sieci aptek ,,-, stanowi<j. reklarny gdyz wbrew twierdzeniom

strony zachycaj<j. wprost klientow do nabywania lekow po wskazanych tam cenach w

aptekach, ktorych adresy zostaly wyszczegolnione w ulotce ze wskazaniem logo "apteka

" , z adresem mailowym ••www.com •••oraz znaczkiem w niebieskim kole :

,,24 godi. na doby" W swietle powyzszych uwag oraz brzmienia zdania drugiego art. 94a ust.

1 Prawa farmaceutycznego stanowi<j.cego, iz nie stano wi reklarny informacja 0 lokalizacji i

goclzinach pracy apteki lub punktu aptecznego naleZy uznae, ze reklarna apteki jest kazdego

rodzaju informacja, ktora zawiera inne dane, niz lokalizacjy i/lub godziny otwarcia apteki.

Oznacza to, ze na gruncie niniejszej sprawy reklarn<j.apteki jest kazde dzialanie skierowane

do publicznej wiadomosci, zmierzaj<j.ce do zwiykszenia sprzedazy produktow leczniczych i

wyrobow medycznych w niej oferowanych. Objycie zakazem "kazdego dzialania" wyl<j.czaz

tej dyspozycji wyl<j.cznie jeden stan faktyczny, okreslony w zdaniu 2 art. 94a ust. 1 -

kierowanie do publicznej wiadomosci informacji 0 lokalizacji i godzinach pracy apteki lub

punktu aptecznego. Ulotki stanowi<j.ce przedmiot oceny DWrp oprocz informacji 0

http://www.com
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lokalizacji i godzinach pracy aptek zawieraly listy wybranych produkt6w leczniczych

oferowanych w aptece , adres rnailowy ••www....com ••• oraz znaczek w niebieskirn

kole : ,,24 godz. na doby" . Wskazane wyzej informacje stanowi~ reklarny aptek zgodnie z

dyspozycj~ art. 94a ust 1, zdanie drugie. Zatern w niniejszej sprawie pacjenci nabywaj~cy

leki po zapoznaniu siy z ulotk~ 0 cenach lek6w i rniejscu ich sprzedazy- apteki 0 nazwie

adresem mailowyrn ••www.com ••• oraz znaczkiern w niebieskirn kole :

,,24 godz. na doby" mogli dokonae por6wnania z cenami tych samych lek6w sprzedawanyrni

w innych aptekach i zdecydowae siy na ich zakup w aptekach strony, jezeli ceny te okazaly

siy korzystniejsze niz te oferowane w innych aptekach. Z tych tez wzglyd6w nalezalo uznae,

ze zakwestionowana ulotka z podanymi cenami lek6w i adresami aptek , w kt6rych

rnozna nabye te leki po wskazanych cenach, adresern rnailowym ••www...com •••oraz

znaczkiem w niebieskirn kole : ,,24 godz. na doby" stanowi formy przekazu rnog~c~ bye

potraktowan~ przez odbiorc6w jako zachyta do kupna. Oznacza to, ze prowadzona przez

strony zachyta poprzez wryczanie i kolportaz ulotek sieci apteki kierowana do

przybywaj~cych do apteki klient6w oraz kolportowane poprzez wyspecjalizowane firmy do

potencjalnych klient6w na ich skrzynki pocztowe, czyli de facto nieokreslonego krygu

klient6w - stanowi reklarny dzialalnosci apteki. Powyzsze dzialania niew~tpliwie rnialy na

celu zwiykszenie obrotu produktami leczniczyrni waptekach na terenie

Strona zarzuca, iz nie prowadzila reklamy dzialalnosci aptek, bowiem byla swiadorna zmian

w prawie farmaceutycznyrn wchodzq.cyrn od dnia 1 stycznia 2012r, a prowadzila jedynie

kampaniy informacyjn~. W ocenie strony postypowania pacjent rna prawo wiedziee jakie ceny

lek6w obowiq.zuj~ w konkretnych aptekach, a sarna informacj~ 0 cenie tak dlugo, jak nie

zawiera bezposredniej zachyty do kupna okreslonego produktu nie jest reklam~ produktu

leczniczego ani tez reklam~ samej apteki. DWIF nie podziela poglq.du strony - w ocenie

organu ulotki z listami cenowyrni, wyci~garni cenowyrnl stano wily wbrew twierdzeniorn

strony reklamy dzialalnosci aptek Zdaniern DWIF informacja pacjenta 0

obowiq.zuj~cych cenach rnusi bye realizowana wylq.cznie w formie neutralnego przekazu. -

Lista cenowa, wyciq.gi cenowe umieszczane na ulotkach, na kt6rej znajduje siy nazwa aptek

z podaniern listy aptek dzialaj~cych pod tq. sam~ nazw~ we adresem

mailowym, oraz w niebieskirn kole: ,,24 godz. na doby" nie jest juz neutraln~ informacj~, ale

zachyt~ do dokonywania zakup6w w tych konkretnych aptekach. W niniejszej sprawie ulotki

z wyciq.giern z listy cenowej oferty aptek wybranych produkt6w leczniczych z

adresem rnailowym, oraz w niebieskirn kole: ,,24 godz. na doby" byly nie tylko

upowszechniane w aptekach ale takze kolportowane do skrzynek pocztowych

potencjalnych klient6w ze wskazaniern adres6w apteki we. W ocenie

DWIF przyjyta polityka strony, iz nazywa prowadzonq. dzialalnose wyl~cznie informacyjnq. a
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me reklamq. stano wi zabieg maJq.cy na celu obejscie bezwzglydnego zakazu reklamy

dzialalnosci apteki, wchodzq.cego w zycie z dniem 1 stycznia 2012r - 0 czym strona juz

wiedziala z dniem pub1ikacji zmiany ustawy, tj. dnia 12 maja 2011r. W sprawie reklamy i

informacji wypowiedzial siy w przywolanym przez strony wyroku Sq.dNajwyzszy w wyroku

z 2 pazdziernika 2007 r., sygn. akt II CSK 289/07 i w swej tezie orzekl. Iz: "przy rozr6znieniu

informacji od reklamy trzeba miec na wzglydzie, ze podstawowym wyznacznikiem przekazu

reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej wyraina zachyta do kupna towaru, ale i

faktyczne intencje podmiotu dokonujq.cego przekazu oraz odbi6r przekazu przez podmioty, do

kt6rych jest kierowany. Wypowiedz jest reklamq., gdy nad warstwq. informacyjnq. przewaza

zachyta do nabycia towaru - taki cel przyswieca nadawcy wypowiedzi i tak odbiera jq.

przeciytny odbiorca, do kt6rego zostala skierowana.". Majq.c powyzsze na uwadze, nie moma

wiyc przyjq.c z uwagi na tresci zawarte w ulotce, iz kolportowane ulotki stanowily neutralna

informacje, bowiem wprost zachycaly do zakupu w wskazanych tam aptekach 0 nazwie

. Nie moma takZe zgodzic siy ze stronq., iz skoro kolportaz ulotek zostal zlecony w

dniu 27 grudnia 2011r a zakonczony 30 grudnia 2011r, to nalezy dokonac oceny prowadzonej

dzialalnosci strony zgodnie ze stanem prawnym na dzien zlecenia kolportazu czyli wg stanu

prawnego sprzed 1 stycznia 2012r. DWIF odnoszq.c siy do tego zarzutu podnosi, iz sam fakt,

iz zlecono kolportaz ( dow6d wniesiony przez strony- zlecenie kolportazu) 55 000 sztuk

ulotek w dniu 27 grudnia 2011r, z pelnq. swiadomosciq., iz za kilka dni wchodzi w zycie

calkowity bezwzglydny zakaz reklamy apteki i jej dzialalnosci - nie oznacza, ze wraz z

zakonczeniem kolportazu ulotek w dniu 30 grudnia 2011 zakonczono prowadzonq. reklamy

aptek Sama bowiem tresc ulotek 0 treSci: CENNIK LEKOW BEZ RECEPTY

WAlNY 01.12.2011-31.01.2012 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASOW, WYCIA-G Z

CENNIKA WAZNY W DNIACH 02.01.2012-29.02.2012 LUB DO WYCZERPANIA

ZAPASOW (dow6d wniesiony przez strony w pismie z dnia 9.02.2012)) wskazuje czas

wa:lnosci oferty. Nalezy zatem przyjq.c, w oparciu 0 zgromadzony material dowodowy, iz

reklama aptek miala miejsce co najrnniej do dnia 29lutego 2012r - bowiem taki byl wyrazny .

przekaz reklamowy umieszczony na ulotkach. I nawet jesli "zapasy siy wyczerpaly" czy tez z

innych powod6w <wteka juz nie oferowala w tym czasie produktaw leczniczych po cenach z

ulotek - to potencjalny klient zachycony treSciq. ulotki przyszedl do wskazanych aptek i

zwiykszyl lub magI zwiykszyc obroty produktami leczniczymi w aptece. Z tych tez

wzglydaw faktyczna sprzedaz produktaw leczniczych w.w aptekach w cenach wskazanych w

ulotce w ocenie DWIF w istocie nie rnialo juz znaczenia, ulotki te bowiem mialy przyciq.gnq.c

klienta do apteki i w takim tez celu wprowadzono je do obrotu. Podkreslic przy tym nalezy,

iz skoro materialy reklamowe zostaly wprowadzone do obrotu w okresie od dnia 27 grudnia

2011r do dnia 30 grudnia 2011r - to cel i efekty dzialania tej reklamy, zwlaszcza przy



uwzglydnieniu wskazanych w ulotkach dat obowi~zywania oferty byly nakierowane na czas

po wejsciu w zycie zmiany ustawy. Sam fakt zakonczenia kolportazu ulotek 55 000 sztuk na

kilka dni przed zmian~ ustawy nie jest jednoznaczne z usuniyciem skutkow prowadzonej

reklamy. Uznanie to rue oznacza oczywiscie dzialania prawa wstecz. Powyzsze stanowisko

podzielil Wojewodzki S~d Administracyjny w orzeczeniu z dnia 30,11,2005r. sygn ..akt

I/SAlWa 2084/04, wskazuj~c, iz skoro materialy reklamowe juz zostaly wprowadzone do

obrotu, to nie ma gwarancji, ze skutki dzialania reklamy zostaly usuniyte. Sam fakt

zaprzestania dzialalnosci reklamowej nie jest jednoznaczny z usuniyciem jego skutkow.

Powyzsze nie oznacza dzialania decyzji "wstecz". Maj,!c na uwadze powyzsze ustalenia

nalezalo uznac iz strona w okresie od dnia 1.01.2012r do dnia co najrnniej do dnia 29 lutego

2012r prowadzila niedozwolona reklamy dzialalnosci 4 aptek 0 nazwie na terenie

- co stanowil naruszenie art. 94a ust 1 ustawy prawo farmaceutyczne.

Jak juz wskazano powyzej apteka zaprzestala prowadzenia reklamy i jej dzialalnosci w

sposob stanowi,!cy podstawy wszczytego postypowania administracyjnego - co zostalo

potwierdzone w drodze wizji lokalnej w aptekach w dniu 28.10.2013r. Z tych tez wzglydow

zachodz~ przeslanki do umorzenia postypowania administracyjnego z uwagi na brak

przedmiotu postypowania. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego S~du Administracyjnego z dnia

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

bezprzedmiotowosc postypowania ma miejsce w sytuacji, gdy istniej,! okolicznosci, czyni~ce

wydanie decyzji administracyjnej prawnie niemozliwym z uwagi na brak przedmiotu

postypowania. Tym przedmiotem jest zas konkretna sprawa, w kt6rej organ administracji

panstwowej jest wladny i jednoczeSnie zobowi¥any rozstrzygn,!c na podstawie przepisow

prawa materialnego 0 uprawnieniach lub obowi¢ach indywidualnego podmiotu.

Postypowanie w takiej sprawie staje siy bezprzedmiotowe, jezeli braknie kt6regos z

elementow tego stosunku materialnoprawnego. Tym samym, sprawa administracyjna jest

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

podstaw do wladczej, w formie decyzji adrninistracyjnej ingerencji organu administracyjnego.

W6wczas jakiekolwiek rozstrzygniycie merytoryczne pozytywne, czy negatywne staje siy

prawnie niedopuszczalne." Maj~c powyzsze na uwadze zgodnie z dyspozycj,! art. 105 § lKPA

postanowiono jak w sentencji.

II.

Wedlug art. 129b ust. 1 Prawa farmaceutycznego, karze pieniyznej w wysokosci do

50000 zlotych podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamy apteki, punktu

aptecznego, plac6wki obrotu pozaaptecznego oraz ich dzialalnosci. Kary pieniyzn~, okreSlon~

w ust. 1, naklada Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji (art. 129b ust. 2

Prawa farmaceutycznego). Przy ustalaniu wysokosci kary uwzglydnia siy w szczegolnosci



okres, stopien oraz okolicznosci naruszenia przepis6w ustawy, a takze uprzednie naruszenie

przepis6w (art. 129b ust. 2 Prawa farrnaceutycznego). Oznacza to, ze wymiar kary jest scisle

uzalemiony od ustalen faktycznych zwi'lZanych z naruszeniem zakazu reklamy apteki i jej

dzialalnosci; jest bezposredni'l konsekwencj'l tych ustalen. Kary pieniyzne uiszcza siy w

terminie 7 dni od dnia, w kt6rym decyzja stala siy ostateczna. Od kary pieniymej

nieuiszczonej w terminie nalicza siy odsetki ustawowe (art. 129b ust. 4 Prawa

farrnaceutycznego). Egzekucja kary pieniymej wraz z odsetkami za zwloky nastypuje w

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

farrnaceutycznego). Kara pieniyma, 0 kt6rej mowa w art. 129b ust. 1 Prawa

farmaceutycznego, jest sankcj'l administracyjn'l za popelnienie deliktu administracyjnego, a

zatem kara ta jest wynikiem nielegalnych dzialait. Odpowiedzialnose zagrozona kar'l

pieniym'l jest tzw. odpowiedzialnosci'l obiektywn'l, a nie na zasadzie winy. Innymi slowy,

odpowiedzialnose ta uzalezniona jest od obiektywnego naruszenia normy zakazuj'lcej

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

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

wyl'lcznie automatyczn'l konsekwencj'l naruszenia prawa w przeszlosci, ma tez ona

oddzialywae na zachowania w przyszlosci, "przymuszaj'lc" niejako do przestrzegania zakazu,

o kt6rym w art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Celem kary pieniyznej jest

zagwarantowanie zgodnego z prawem prowadzenia dzialalnosci gospodarczej polegaj'lcej na

prowadzeniu apteki og6lnodostypnej. Kara pieniyma stanowi'lca konsekwencjy

nieprzestrzegania zakazu prowadzenia reklamy aptek i ich dzialalnosci ma na celu

zapobieganie ewentualnym kolejnym naruszeniom w tym zakresie, dlatego zamiarem

ustawodawcy bylo nadanie karze pieniyznej, 0 kt6rej mowa w art. 129b ust. 1 Prawa

farmaceutycznego, charakteru obligatoryjnego. Uzycie w art. 129b ust. 1 Prawa

farmaceutycznego sformulowania "karze pieniyznej [... ] podlega ten kto wbrew przepisom

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

ich dzialalnosci" zobowi'lzuje uprawniony organ do nalozenia takiej kary w kazdym

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

miarkowania wysokosci kary. Co warte podkreslenia, obowi'lZek poniesienia ujemnych

konsekwencji finansowych za popelniony delikt administracyjny jest niezalemy od

obowi¢u zaprzestania reklamy aptek (-i) i ich Uej) dzialalnosci. Gdyby bowiem uznae, ze

kara pieniyma, 0 kt6rej mowa w 129b Prawa farrnaceutycznego, moze bye wymierzona

wyl'lcznie dop6ty, dop6ki naruszenie nie zostalo usuniyte, w6wczas sankcja nie bylaby ani

skuteczna, ani tym bardziej odstraszaj'lca. Wskazae trzeba, ze umorzenie postypowania

administracyjnego w czysci dotycz'lcej nalozenia kary pieniyznej, pomimo stwierdzenia

naruszenia art. 94a ust. 1 Prawa farrnaceutycznego, prowadziloby do skutk6w niemozliwych



do zaakceptowania z punktu widzenia zasad praworz,!-dnego panstwa, poniewaz podwazaloby

skutecznose systemu prawa (zob. w tym zakresie wyrok Wojew6dzkiego S,!-du

Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2011 r., VII SA/Wa 2100/11,

http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Maj,!-c na uwadze powyzsze umorzeme postypowania

administracyjnego w czysci dotycz,!-cej nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy ww.

apteki i jej dzialalnosci, nie stoi zatem na przeszkodzie nalozeniu na Strony kary pieniyZllej za

prowadzenie reklamy ww. apteki i jej dzialalnosci w okresie od dnia 02.01.2012r do dnia

30.04.2012r 10.04.2012r. Nalezy w tym miejscu podniese, iz Wojew6dzki S'!-d

Administracyjne w Warszawie uznal w swych wyrokach, iz decyzje umarzaj,!-ce postypowania

w sprawie naruszenia art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego i jednoczesnie nakladaj,!-ce na

strony kary pieniyZll,!-s'!-zgodne z prawem. (VI SA/Wa 451/13, VI SA/Wa 453/13, (VI SAIWa

456/13) Zgodnie z art. 83 Konstytucji RP, kazdy ma obowi,!-zek przestrzegania prawa

Rzeczypospolitej Polskiej. Obowi,!-zek znajomosci i przestrzegania norm prawa ci<:j.Zytym

bardziej na profesjonalnych uczestnikach obrotu rynkowego. Podmioty profesjonalnie

dzialaj,!-ce na rynku powinny przewidywae, ze podejmowane przez nie dzialania w ramach

dzialalnosci regulowanej, kt6q jest prowadzenie aptek og6lnodostypnych mog'!- bye uznane

przez Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego za niedozwolon,!- dzialalnose

reklamow'!-, dlatego uzasadnione jest zastosowanie wobec nich kar pieniyZllych, gdyz strona

byla swiadoma wchodz,!-cych w zycie z dniem 1 stycznia 2012r zmian do ustawy prawo

farmaceutyczne juz co najrnniej od dnia publikacji Dziennika Ustaw w dniu 12 maja 2011r,

miala wiyc mozliwos6 przewidzenia, ze ich dzialania narusz'!- prawo. DWIF wzi,!-lpod uwagy

term in zawartej umowy w sprawie kolportazu ulotek reklamuj,!-cych apteki sieci •

czas ich kolportaz . Ustalenie kary w przedmiotowej sprawie dotyczy czterech aptek, co

wplynylo bezposrednio na jej wysokose. Dokonuj,!-c oceny wagi (rozmiar6w) stwierdzonego

naruszenia organ stwierdza, iz prowadzona reklama dotyczy czterech aptek og6lnodostypnych

i byly rozpowszeclmiane w taki w spos6b aby dotrzee do najwiykszej grupy potencjalnych

klient6w (pacjent6w) tj. poprzez kolportaz ulotek w aptekach oraz za pomoq bezposredniego

ko1portazu ulotek do skrzynek pocztowych na terenie miasta w oparciu 0 zlecenie

z dilla 27 grudnia 2011r - co r6wniez mialo wplyw na wymiar kary.

Dyspozycja art. 129b ust. 2 zdanie drugie Prawa farmaceutycznego nie zawiera zamkniyte-

go katalogu przeslanek, od kt6rych uzalezrnona jest wysokose nakladanej kary, dlatego w

celu racjonalnego ustalenia zasadnosci wysokosci kary organ wzi,!-lpod rozwagy nastypuj,!-ce

okolicznosci :

- strona przyznala, iz kolportowala ulotki zawieraj,!-ce "wyci,!-g z cennika wazny w dniach

2.01.2012- 29.02.2012. lub do wyczerpania zapas6w dla produkt6w leczniczych

zarejestrowanych w kategorii dostypnosci Rp."



- strona prowadzila niedozwolon~ reklarny dzialalnosci apteki poprzez kolportaz ulotek z

Wyci~giem z cennika w okresie od dnia 02.01.2012r do co najrnniej 29.02.2012r

- strona zlecila dnia 27 grudnia 2011r kolportaz ulotek do skrzynek pocztowych na terenie

Miasta zatem na cztery dni do wejscia w zycie zmian do ustawy prawo

farmaceutyczne wprowadzaj~ce calkowity zakaz reklarny aptek i ich dzialalnosci

- strona byla swiadoma (co sarna przyznala) zmian wchodz~cych w zycie w dniu 1.01.2012r

- jako podrniot, ktore uzyskal zezwolenie na prowadzenie ww. apteki - obowi~anajest

znac obowi~zuj~ce przepisy prawa, w tym ustawy - Prawo Farmaceutyczne oraz

zawarty w tym akcie normatywnyrn przepis stanowi~cy 0 zakazie prowadzenia reklarny

apteki i jej dzialalnosci, i je stosowac/przestrzegac,

- jako podmiot, ktore uzyskal zezwolenie na prowadzenie ww. apteki prowadzil

niedozwolon~ reklamy apteki w czterech aptekach sieci aptek terenie

miasta

DWIF uznal, ze nalozona kara pieniyZna - w k'Wocie 8 OOO,OOzl- jest adekwatna do okresu,

stopnia oraz okolicznosci prowadzenia reklarny ww. apteki i jej dzialalnosci. Kara w

wysokosci okreslonej w pkt. II rozstrzygniycia, w ocenie Organu, spelni takZe swoj skutek

Kary pieniyzn~ nalezy uiscic w terminie 7 dni od dnia uostateczniecznia siy decyzji na konto

wskazane w pkt. II rozstrzygniycia.

Maj~c powyzsze na uwadze nalezalo orzec, jak na wstypie.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do G16wnego Inspektora Farmaceutycznego za

posrednictwem Dolnosl~skiego Wojewodzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wroclawiu

Dolno~i~ski Wojew6dzki

l~.!!r F:"i~~~utycznywe'Wroc a fu I _

mgr farm.· Urszula Slawillska-Zag6rska
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