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                           Wrocław, dnia 7 lutego 2019 r. 

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI  

INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY  

               WE WROCŁAWIU      

 

 

WIF-WR-I.8523.15.2012 

 

DECYZJA 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

 

I.  na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.)  

 

umarza postępowanie administracyjne w części dotyczącej nakazania […] z siedzibą we 

[…] wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem […] zaprzestania 

prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej o nazwie […] położonej w […] przy ul. […] i 

jej działalności poprzez umieszczanie informacji o cenach leków na stendzie 

reklamowym oraz dystrybuowanie folderu informacyjnego […] przed wejściem do apteki 

 

II. na podstawie art. 129b ust. 1 – 2 i art. 129ba ust. 1 w zw. z art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z późn.zm.) oraz art. 104 

i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) 

 

nakłada karę pieniężną na […][…] z siedzibą we […] wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem […] za prowadzenie reklamy apteki ogólnodostępnej o nazwie 

[…]  położonej w […] przy ul. […] i jej działalności – polegającej na umieszczaniu 

informacji o cenach leków na stendzie reklamowym oraz dystrybuowanie folderu 

informacyjnego […] przed wejściem do apteki w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
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złotych) którą należy wpłacić na konto Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego 

we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław nr 37 1010 1674 0070 

4122 3100 0000 w terminie 7 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się 

ostateczna.  

 

UZASADNIENIE 

 

Apteka […] położona jest w […] przy ul. […] w pawilonie marketu o nazwie […]. Apteka 

ogólnodostępna prowadzona jest na podstawie zezwolenia znak: […] z dnia […], zmienionego 

decyzją znak: […] z dnia […], udzielonego z wniosku przedsiębiorcy […] z siedzibą we […].  

 

W dniu 16 stycznia 2012 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we 

Wrocławiu wpłynęły gazetki reklamowe. Jedna z nich to „FOLDER INFORMACYJNY 

[…]***” (*** Dotyczy produktów nierefundowanych). W gazetce przedstawione były 

produkty lecznicze, suplementy diety, kosmetyki wraz z opisem produktu tj. jego składem, 

wskazaniem do stosowania, przeciwwskazaniami, wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego 

oraz ceną na czerwonym tle. Obok ceny  umieszczone jest oznakowanie „**”. Na dole każdej 

strony gazetki drobnym drukiem znajduje się wyjaśnienie „** Cena po dofinansowaniu przez 

fundację […]. Dofinansowanie produktów obowiązuje w okresie od 1.01.2012 r. do 

31.01.2012  r. lub do wyczerpania zapasów”. „* Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany 

zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.” „Niniejszy folder ma charakter informacyjny nie 

stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego oraz innych 

właściwych przepisów prawnych”. Na ostatniej stronie folderu umieszczono wykaz aptek, w 

którym obowiązuje dofinansowanie w ramach PROGRAMU […]. Wśród wskazanych aptek 

znajduje się apteka […] położona w […] przy ul. […]. Do pisma dołączono także gazetkę 

reklamową sklepu […], w której na jednej stronie umieszczone są hasła zgodne z hasłami w.w. 

folderów reklamowych apteki o treści: PROGRAM […]*** W APTECE […].”(*** Dotyczy 

produktów nierefundowanych). W gazetce przedstawione są produkty lecznicze, suplementy 

diety wraz z opisem produktów tj. składem, wskazaniem do stosowania, przeciwwskazaniami, 

wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego oraz ceną na czerwonym tle. Obok ceny, 

umieszczone jest oznakowanie „**”. Na dole każdej gazetki drobnym drukiem znajduje się 

wyjaśnienie „** Cena po dofinansowaniu prze fundację […]. Dofinansowanie produktów 
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obowiązuje w okresie od 19.01.2012 r. do 25.01.2012 r. lub do wyczerpania zapasów.”. „* 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.” „Niniejszy 

folder ma charakter informacyjny  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 

Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych” (dowód: materiał 

informacyjny przesłany w dniu 16 stycznia 2012 r.).  

 

W dniu 16 stycznia 2012 r. drogą elektroniczną wpłynęły zdjęcia witryny 

ekspedycyjnej apteki ogólnodostępnej […] w […] przy ul. […] oraz stojaka (stendu) 

umieszczonego przed wejściem do izby ekspedycyjnej wskazanej powyższej apteki. Na 

zdjęciu uwidoczniony jest stojak na którym umieszczony jest plakat „FOLDER 

INFORMACYJNY […]” wraz ze zdjęciami produktów leczniczych, suplementów diety, 

kosmetyków wraz z opisem tych produktów. (dowód: e-mail z adresu […]@gmail.com z dnia 

16.01.2012 r. wraz ze zdjęciami).  

 

W dniu 25.01.2012 r. pismem znak: WIF-WR-I.8523.15.2012 Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu zawiadomił stronę o wszczęciu 

postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne 

polegającym na prowadzeniu przez aptekę o nazwie […] w […] przy ul. […] niedozwolonej 

reklamy działalności apteki tj. umieszczenie informacji o cenach leków na stendzie 

reklamowym przed wejściem do izby ekspedycyjnej apteki oraz dystrybuowanie folderu 

informacyjnego […]. Folder przedstawia ceny produktów leczniczych, suplementów diet oraz 

kosmetyków po dofinansowaniu przez […]. Jednocześnie wezwano Stronę do udziału w 

toczącym się postępowaniu (dowód: zawiadomienie znak  WIF-WR-I.8523.15.2012 z dnia 25 

stycznia 2012 r. wraz z potwierdzeniem odbioru z dnia 31 stycznia 2012 r.).  

 

W dniu 2 lutego 2012 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego 

we Wrocławiu pełnomocnictwo dla adwokata […] do wszelkich czynności przed 

Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym we Wrocławiu wraz z dowodem 

uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, a także pismo, w którym pełnomocnik 

przedłożył opinię prawną dotyczącą PROGRAMU […] prowadzonego przez fundację […] 

(dowód: pismo pełnomocnika adwokata […] z dnia 31 stycznia 2012 r.).  
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Następnie w dniu 12 marca 2012 r. wpłynęło pismo Strony z dnia 9 marca 2012 r., w 

którym pełnomocnik Strony wyjaśnia, że: „obecna edycja Programu […] rozpoczęła się w 

dniu 1.01.2012 r.”. Do przedmiotowego pisma dołączono umowę pośrednictwa w zakresie 

usług świadczonych przez Fundację […], zgodnie z którą beneficjentem pomocy finansowej 

tego programu są wyłącznie klienci aptek […] (§2 ust. 4 umowy z dnia 1 stycznia 2012 r.) 

(dowód: pismo z dnia 9 marca 2012 r. wraz z załącznikiem tj. umową pośrednictwa z dnia 1 

stycznia 2012 r.).  

 

W dniu 25 kwietnia 2012 r. inspektor farmaceutyczny stwierdził, że przed drzwiami 

do izby ekspedycyjnej apteki umieszczony jest tzw. „potykacz” z plakatem dotyczącym 

programu […] wraz z cenami produktów leczniczych obowiązujących w okresie od 1 kwietnia 

2012 r. do 30 kwietnia 2012 r. (dowód: notatka służbowa inspektora farmaceutycznego z dnia 

26 kwietnia 2012 r. wraz z dokumentacją zdjęciową).  

 

W dniu 21 czerwca 2012 r. inspektor farmaceutyczny stwierdził, że nadal przed 

wejściem do izby ekspedycyjnej apteki […] w […] wystawiony jest plakat informujący o 

programie […]. (dowód: notatka służbowa z dnia 25 czerwca 2012 r.).  

 

W dniu 27 września 2012 r. inspektor farmaceutyczny stwierdził, że przed wejściem 

do apteki ustawiony jest stojak, na którym umieszczone są gazetki reklamowe, wśród nich 

dostępna była gazetka […], w której przedstawione zostały produkty lecznicze, suplementy 

diety wraz z opisem produktu tj. ich składem, wskazaniem do stosowania, 

przeciwwskazaniami, wskazaniem podmiotu odpowiedzialnego oraz ceną na czerwonym tle. 

Obok ceny umieszczone jest oznakowanie „**”. Na dole każdej strony gazetki drobnym 

drukiem znajduje się wyjaśnienie: „** Cena po dofinansowaniu przez fundację […]. 

Dofinansowanie produktów obowiązuje w okresie od 1.09.2012 r. do 30.09.2012 r. lub do 

wyczerpania zapasów”. „* Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki bądź skonsultuj się z 

lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub 

zdrowiu”. Niniejszy folder ma charakter informacyjny nie stanowi oferty handlowej w 

rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwym przepisów prawnych.”.  

Na ostatniej stronie wskazano apteki, w których obowiązuje dofinansowanie, a wśród nich  

wymieniona była apteka ogólnodostępna w […] przy ul. […]. (dowód: notatka służbowa 

inspektora z dnia 28 września 2012 r. wraz z załącznikami).  
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 Pełnomocnik strony w piśmie z dnia 10 października 2012 r. wniósł o umorzenie 

postępowania: „bowiem niezależnie od oceny prawnej aktywności będącej przedmiotem 

postepowania – działalność owa nie jest już prowadzona. Dlatego też niniejsze postepowanie 

winno ulec umorzeniu jako bezprzedmiotowe” (dowód: pismo pełnomocnika z dnia 10 

października 2012 r.) 

 

 Następnie pełnomocnik strony w piśmie z dnia 30 listopada 2012 r. nadanym w dniu 4 

grudnia 2013 r., doręczonym w dniu 6 grudnia 2013 r. oświadczył, że: „współpraca w ramach 

Programu […] została zakończona” (dowód: pismo pełnomocnika strony z dnia 30 listopada 

2012 r., doręczonym w dniu 6 grudnia 2013 r.)  

 

 Postępowanie administracyjne zostało zakończone decyzją z dnia 20 marca 2014 r., 

która została wydana w trybie art. 94a Prawa farmaceutycznego, w której w punkcie I 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu umorzył postępowanie 

administracyjne w części dotyczącej nakazania zaprzestania prowadzenia niedozwolonej 

reklamy apteki z uwagi na zakończenie przez stronę prowadzenia reklamy apteki w sposób 

objęty postępowaniem, w punkcie II nałożył karę pieniężną w kwocie 5.000,00 zł. Od 

przedmiotowej decyzji strona złożyła odwołanie. Główny Inspektor Farmaceutyczny w dniu 

20 sierpnia 2014 r. podtrzymał zaskarżoną decyzję znak: […]. Decyzja Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego została zaskarżona przez Stronę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 19 maja 2015 r. sygn.akt. […] 

uchylił zaskarżoną decyzję tj. decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 20 

sierpnia 2014 r. znak: […] oraz poprzedzającą ją decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2014 r. znak: WIF-WR-

I.8523.15.2012. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

wskazał, że: „w ocenie Sądu, Organ nie dokonał w sposób prawidłowy rozróżnienia od siebie 

dwóch różnych podmiotów prawnych (Fundacji […] i […]) i przypisuje […] działania Fundacji 

[…] czyniąc ten pierwszy podmiot odpowiedzialnym za naruszenie zakazu reklamy apteki. ”. 

Wobec powyższego kluczowe znaczenie ma ustalenie podmiotu prowadzącego niedozwoloną 

reklamę apteki ogólnodostępnej.  
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 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny po ponownym przeprowadzeniu 

postępowania w dniu 23 maja 2016 r. znak: WIF-WR-I.8523.15.2012 wydał decyzję w której: 

1) w pkt. I na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) umorzył postępowanie administracyjne w części 

dotyczącej nakazania przedsiębiorcy: […] zaprzestania prowadzenia reklamy apteki 

ogólnodostępnej o nazwie […] w […] przy ul. […] i jej działalności – poprzez umieszczanie 

informacji o cenach leków na stendzie reklamowym oraz dystrybuowanie folderu 

informacyjnego fundacji […] przed wejściem do apteki;  

2) w pkt. II na podstawie art. 129b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn.zm.) nałożyć karę pieniężną na 

przedsiębiorcę: […] z siedzibą we […] za prowadzenie reklamy apteki ogólnodostępnej o 

nazwie […]  w […] przy ul. […] i jej działalności – polegającej na umieszczaniu informacji o 

cenach leków na stendzie reklamowym oraz dystrybuowanie folderu informacyjnego fundacji 

[…] przed wejściem do apteki w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), którą 

należy wpłacić na konto Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu Pl. 

Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000 w 

terminie 7 dni od dnia uostatecznienia się decyzji.   

Od przedmiotowej decyzji tj. decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2016 r. znak: WIF-WR-I.8523.15.2012 

strona wniosła odwołanie zarzucając naruszenie: 

1) przepisów postępowania, a to art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego 

poprzez zaniechanie przez Organ I Instancji, przy ponownym rozpatrzeniu sprawy, wzięcia 

pod uwagę okoliczności wskazanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 

dnia 19 maja 2015 r., a to w szczególności rozważenia: czy Skarżąca narusza przepis art. 94a 

ust. 1 Prawa farmaceutycznego, a nadto czy naruszenie to dotyczy apteki […]  położonej w […] 

przy ul. […] oraz jej działalności; 

2) naruszenie przepisów postępowania, a to art. 7 w zw. z art. 77 Kodeksu postępowania 

administracyjnego przez zaniechanie ustalenia w sprawie szeregu istotnych okoliczności stanu 

faktycznego, w tym między innymi tego czy gazetki umieszczone przed wejściem do apteki 

na „stendzie”, rzeczywiście miały jakikolwiek związek z ofertą apteki w […], przez kogo były 

rozpowszechniane, w jakim okresie, czy działo się to za zezwoleniem lub wiedzą Strony;  

3) naruszenie prawa materialnego, a to art. 94a ust. 3 w zw. z art. 129b ust. 1 Prawa 

farmaceutycznego poprzez przyjęcie, że podmiot prowadzący aptekę podlega 
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odpowiedzialności w myśl w/w przepisów za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie formy 

reklamowania lub informowania o aptece; podczas gdy z przepisów art. 94a ust. 3 w zw. z art. 

129b ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne wynika, że karze za reklamowanie apteki podlega 

wyłącznie podmiot prowadzący reklamę, a nie prowadzący aptekę;  

4) naruszenie prawa materialnego, a to art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez 

błędną jego wykładnię, co doprowadziło do przyjęcia, że umieszczenie na stojaku przed 

wejściem do apteki plakatu reklamowego Fundacji […] oraz gazetek o nazwie Folder 

Informacyjny Fundacji […], stanowi niedozwoloną reklamę apteki, podczas gdy ze 

wskazanych powyżej działań nie można przypisać charakteru działalności marketingowej lub 

reklamowej;  

5) naruszenie art. 129b ust. 1 Prawa farmaceutycznego poprzez dokonanie niewłaściwej 

oceny przesłanek uwzględnianych przy ustalaniu wysokości nałożonej na stronę kary 

pieniężnej, co doprowadziło do nałożenia kary w wysokości rażąco zawyżonej w stosunku do 

charakteru przypisywanego działania.  

Biorąc pod uwagę powyższe naruszenia Strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz 

umorzenie postępowania, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz przekazanie 

sprawy do ponownego rozpoznania Organowi pierwszej instancji.  

 

 Po rozpatrzeniu odwołania Strony Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z dnia 

23 kwietnia 2018 r. znak: […] uchylił w całości zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do 

ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W uzasadnieniu wydanej decyzji 

Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że przy ponownym rozpoznawaniu sprawy 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu powinien: 

1) rozszerzyć postępowanie dowodowe w celu dokonania jednoznacznego ustalenia, czy 

Strona prowadziła niedozwoloną reklamę apteki i jej działalności, z uwzględnieniem 

konkretnych naruszeń, 

2) zrealizować postanowienia art. 81 k.p.a., a w szczególności: umożliwić Stronie złożenie 

wyjaśnień w sprawie oraz ewentualne złożenie wniosków dowodowych, 

3) rozważyć możliwości poszukiwania nowych dowodów w oparciu o swoje ustawowe 

kompetencje (np. kontrolne), informacje znane z urzędu, czy dane będące w posiadaniu 

podmiotów innych niż Strona,  

4) w przypadku ewentualnego uznania działalności Strony za naruszenie zakazu reklamy 

aptek i ich działalności – uwzględnić przesłanki z art. 129b ust. 2 ustawy Prawo 

farmaceutyczne, które determinują zakres postępowania dowodowego,  
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5) przyjmując określone fakty za udowodnione-wskazać dowodowy, na których się oparł 

bezpośrednio, czy też z których wywnioskował określone fakty, 

6) w przypadku wyczerpania możliwości dowodowych, uważnie ocenić zebrany materiał 

dowodowy, zważając na niemożliwość rozstrzygania wątpliwości na niekorzyść Strony,  

7) zgodnie z art. 107 k.p.a. i wytycznymi sądu, w sentencji decyzji zawrzeć właściwie 

sformułowane rozstrzygnięcie, 

8) włączyć do akt sprawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja  

2015 r. sygn.ak. VI SA/Wa 3765/14.  

 

 Pismem z dnia 28 czerwca 2018 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny wystąpił do […] z prośbą o udzielenie informacji, czy Spółka posiada 

nagrania z monitoringu za okres 2012 r. obejmujący wejście do lokalu apteki […] położonej w 

[…] przy ul. […] (na terenie marketu […]). W przypadku odpowiedzi twierdzącej Organ wniósł 

o udostępnienie tychże nagrań oraz wskazanie, jak długo takie nagrania są przechowywane. 

Pismem z dnia 6 lipca 2018 r. […] poinformowała, że czas archiwizacji danych z nagrań 

monitoringu wynosi maksymalnie 4 tygodnie, stąd też nie dysponują nagraniami z 2012 r.  

 

 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu pismem z dnia 6 

lipca 2018 r. w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zwrócił się do […] 

z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1) czy nadal obowiązuje umowa pośrednictwa w zakresie usług świadczonych przez Fundację 

[…] zawarta pomiędzy […], a […] w dniu 1 stycznia 2012 r.? a jeśli nie, to wskazanie daty i 

trybu rozwiązania umowy;  

2) czy Program […] miał swój regulamin? Jeśli tak to należy przedłożyć tenże regulamin, a 

jeśli nie to wskazać mechanizmy i zasady Programu […] realizowanego w Aptece […] w […] 

przy ul. […].  

 

Pismem z dnia 10 sierpnia 2018 r. pełnomocnik […] wskazał, że umowa pośrednictwa 

w zakresie usług świadczonych przez Fundację […] zawarta pomiędzy […], a […] już nie 

obowiązuje przez „spory okres czasu”, dlatego też brak jest możliwości wskazania 

dokładnego rozwiązania tej umowy. Jednocześnie wskazano, że Program […] nie obowiązuje 

w aptece oraz że brak jest możliwości przesłania jego regulaminu.  
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 Pismem z dnia 6 lipca 2018 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we 

Wrocławiu zwrócił się do Sądu Rejonowego […] z wnioskiem o wydanie z akt rejestrowych 

Fundacji […] z siedzibą we […] przy ul. […] o numerze KRS: […] następujących dokumentów: 

aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o ustanowieniu fundacji […], a także 

sprawozdania finansowego za okres od 13 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. […]. 

Wskazane dokumenty zostały przesłane przez Sąd w piśmie z dnia 26 lipca 2018 r. (data 

wpływu do Organu 6 sierpnia 2018 r.).  

 

 Ponadto w dniu 6 lipca 2018 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

we Wrocławiu wezwał […] z siedzibą we […] do złożenia w terminie 14 dni od otrzymania 

niniejszego pisma następujących wyjaśnień oraz przedłożenia żądanych dokumentów tj.: 

1) czy nadal obowiązuje czy nadal obowiązuje umowa pośrednictwa w zakresie usług 

świadczonych przez Fundację […] zawarta pomiędzy […], a […] w dniu 1 stycznia 2012 r.? a 

jeśli nie, to wskazanie daty i trybu rozwiązania umowy; 

2) czy fakt korzystania z Programu […] był w jakiś sposób odnotowywany przez pracowników 

Apteki […] położonej w […] przy ul. […]? Jeśli tak, to proszę wskazać w jaki sposób i gdzie? 

3) czy Program […] miał swój regulamin? Jeśli tak, to proszę o jego przesłanie.  

 

Pismem z dnia 10 sierpnia 2018 r. (data wpływu 17 sierpnia 2018 r.) pełnomocnik […] 

wyjaśnił, że umowa pośrednictwa w zakresie usług świadczonych przez Fundację […] zawarta 

pomiędzy […], a […] już nie obowiązuje, jednakże z uwagi na upływ czasu strona nie jest w 

stanie wskazać, kiedy nastąpiło do rozwiązanie. Ponadto pełnomocnik wskazał, że Program 

[…] nie obowiązuje w aptece, dlatego też Spółka nie posiada informacji dotyczących adnotacji 

jego przebiegu przez pracowników apteki. Nie przesłano także regulaminu tego programu.  

 

Pismem z dnia 7 listopada 2018 r. Pani […] kierownik apteki ogólnodostępnej […] w 

[…] położonej przy ul. […] w 2012 r., a także obecnie została wezwana do wskazania 

następujących informacji: 

1) kto zajmował się dystrybuowaniem „Folderu Informacyjnego […]”?; 

2) kto umieszczał przed drzwiami do izby ekspedycyjnej tzw. potykacza zawierającego 

plakat dotyczący programu […]? 

3) przez jaki okres czasu w 2012 r. był dystrybuowany folder z pkt. 1? 
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4) przez jaki okres czasu w 2012 r. był umieszczany potykacz przed izbą ekspedycyjną 

zawierający plakat określony w pkt. 2 wezwania.  

 

W dniu 20 listopada 2018 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we 

Wrocławiu wpłynęło pismo Pani […], w którym wskazała, że w uwagi na upływ czasu nie jest 

w stanie udzielić żądanych przez Organ wyjaśnień.  

 

 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu pismem z dnia 22 

listopada 2018 r. (WIF-WR-I.8523.15.2012) zawiadomił Stronę o zakończeniu postępowania 

w przedmiotowej sprawie oraz poinformował zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.) o 

możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia. Przedmiotowe pismo zostało odebrane przez pełnomocnika 

Spółki w dniu 27 listopada 2018 r. Strona nie skorzystała z wyżej wymienionego prawa do 

czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym.  

 

 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu zważył co 

następuje: 

 

 Niniejsze postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 25 stycznia 2012 r. 

Przedmiotem postępowania zakreślonym w zawiadomieniu było naruszenie przez stronę art. 

94a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z 

późn.zm.), zwaną w dalszej części uzasadnienia Prawem farmaceutycznym, polegające na 

prowadzeniu przez aptekę ogólnodostępną o nazwie […] w […] przy ul. […] niedozwolonej 

reklamy działalności apteki tj. umieszczenie informacji o cenach leków na stendzie 

reklamowym przed wejściem do izby ekspedycyjnej apteki oraz dystrybuowanie folderu 

informacyjnego fundacji […]. Folder przedstawia ceny produktów leczniczych suplementów 

diety oraz kosmetyków po dofinansowaniu przez Fundację […].  

 

 Zgodnie z art. 94 a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z późn.zm.), zwaną w dalszej części uzasadnienia Prawem 

Farmaceutycznym, zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. 

Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego 

(art. 94a ust. 1 zd. 2 Prawa farmaceutycznego). Wojewódzki inspektor farmaceutyczny 



11 
 

sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej 

aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego (art. 94a ust. 2 Prawa 

farmaceutycznego). W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 i ust. 1a wojewódzki 

inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestania prowadzenia takiej 

reklamy (art. 94a ust. 3 Prawa farmaceutycznego). Decyzji, o której mowa w ust. 3 nadaje się 

rygor natychmiastowej wykonalności (art. 94a ust. 4 Prawa farmaceutycznego).  

 

 Wskazać należy, że przepis art. 94a Prawa farmaceutycznego został wprowadzony do 

porządku prawnego ustawą z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo 

farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r., Nr 75, poz. 492) na 

skutek implementacji – m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2004 r. (2004/27/WE). Sformułowany pierwotnie w jego treści zakaz dotyczył reklamy 

działalności aptek lub punktów aptecznych, skierowanej do publicznej wiadomości, która w 

sposób bezpośredni odnosi się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych 

umieszczonych na wykazach leków refundowanych lub produktów leczniczych lub wyrobów 

medycznych o nazwie identycznej z nazwą produktów leczniczych lub wyrobów medycznych 

umieszczonych na tych wykazach. Przepis ten został jednak zmieniony z dniem 1 stycznia 

2012 r. (zob. art. 60 pkt. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. z 

2011 r., Nr 122, poz. 696). Obecnie tj. w dniu wydania niniejszej decyzji art. 94a ust. 1 Prawa 

farmaceutycznego stanowi o zakazie reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich 

działalności. Powyższe oznacza, że zakaz ten został rozszerzony w kierunku jakiejkolwiek 

reklamy aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności. Zauważyć należy, że w aktualnym 

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

działalności. W związku z brakiem definicji legalnej pojęcia „reklama” w celu dokonania jego 

wykładni należy odwołać się do tego terminu w regulacjach zawartych w innych aktach 

normatywnych, jak również w orzecznictwie, a także pomocniczo do definicji zawartych w 

słownikach.  

 

 Posiłkując się definicjami reklamy zawartymi w publikacjach słownikowych wskazać 

należy, że za reklamę uważa się każde działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych 

klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług (tak m.in. 

Wielki Słownik Wyrazów Obcych pod red M. Bańki, wyd. PWN, Warszawa 2003). Oznacza 

to, że reklamą apteki i jej działalności może być każde działanie, niezależnie od sposobu i 
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metody jego prowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeżeli jego celem jest 

zwiększenie sprzedaży produktów, w tym produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 

ofertowanych w danej aptece, co sprowadza się do zachęcenia do skorzystania z usług apteki. 

Reklama apteki może polegać na działaniu, które bezpośrednio nie będzie „zachęcać” do 

zakupu, ale będzie przyczyniać się do tego, aby pacjent korzystał z usług apteki (w 

przyszłości). Objęcie zakazem „każdego działania” wyłącza z tej dyspozycji tylko jeden stan 

faktyczny tj. informowanie o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. 

Wskazać należy, że zakaz reklamy ma szeroki charakter i obejmuje swym zakresem każdy 

rodzaj reklamy, w tym także reklamę skojarzeniową, czy ukrytą. Sąd Najwyższy w wyroku  z 

dnia 2 października 2007 r. (sygn.akt. II CSK 289/07) wyraził stanowisko, że: „powszechnie 

przyjmuje się, że reklamą są wszelkie formy przekazu, w tym także takie, które nie zawierając 

w sobie elementów oceniających ani zachęcających do zakupu, mogą jednak zostać przyjęte 

przez ich odbiorców jako zachęta do kupna. (…) Przy rozróżnieniu informacji od reklamy 

trzeba mieć na względzie, że podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie 

tylko mniej lub bardziej wyraźna zachęta do kupna towaru, ale i faktyczne intencje podmiotu 

dokonującego przekazu przez podmioty, do których jest kierowany. Wypowiedź jest reklamą, 

gdy nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru – taki cel przyświeca 

nadawcy wypowiedzi i tak odbiera ją przeciętny odbiorca, do którego została skierowana. ” 

Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2006 r. sygn. akt. V 

CSK 83/05 reklamą jest: „każda wypowiedź skierowana do potencjalnych konsumentów 

odnosząca się do towarów i usług, a także przedsiębiorcy oferującego towary lub usługę, 

mającą na celu zachęcenie i skłonienie adresatów do nabywania towarów lub korzystania z 

usług”. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 marca 2015 r. sygn.akt. II 

GSK 54/14 zważył: „W poprzednim brzmieniu zakaz dotyczy reklamy działalności aptek lub 

punktów aptecznych skierowanej do publicznej wiadomości a odnoszącej się do pewnej 

kategorii produktów. Obecnie mamy do czynienia z zakazem reklamy aptek lub punktów 

aptecznych i ich działalności w ogóle, bez względu na to, czy jest ona skierowana do 

publicznej wiadomości i do jakich produktów się odnosi (…) W Prawie farmaceutycznym 

ustawodawca nie zawarł legalnej definicji „reklamy apteki i punktów aptecznych oraz ich 

działalności”. Jednakże art. 52 ust. 1 Prawa farmaceutycznego zdefiniował reklamy produktu 

leczniczego w brzmieniu: „reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na 

informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu 

zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji 

produktów leczniczych”. Zgodnie z zasadą racjonalnie działającego prawodawcy należy 
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przyjąć, że w obrębie danego aktu prawnego ustawodawca posługuje się jednakowo 

brzmiącymi terminami w takim samym znaczeniu, o ile sam nie wskaże inaczej. Reguła ta 

została też wpisana do Zasad techniki prawodawczej (§147) stanowiących załącznik do 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” […] W procesie interpretacji tekstu prawnego nie można także pominąć 

wykładni systemowej wewnętrznej, która w przedmiotowej sprawie również ma 

zastosowanie. Wychodząc z powyższych założeń, na podstawie definicji zawartej w art. 52 

ust. 1 Prawa farmaceutycznego można stwierdzić, że reklamą (jako taką) jest działalność 

sprzedawcy polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do określonego zachowania się 

nabywcy, mając na celu zwiększenie jego obrotów. W przypadku reklamy produktu 

leczniczego tym „określonym zachowaniem” będzie zachęcanie do stosowania tego produktu, 

natomiast w przypadku reklamy apteki lub jej działalności będzie to zachęcanie do 

korzystania z jej usług. „Zwiększeniem obrotów” sprzedającego będzie w przypadku reklamy 

produktu leczniczego zwiększenie liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub 

konsumpcji produktów leczniczych, zaś w przypadku reklamy apteki lub jej działalności 

będzie to zwiększenie liczby przeprowadzanych przez nią transakcji lub ich wartości. […] W 

istocie więc, bez względu na to czy mamy do czynienia z reklamą produktu leczniczego, czy z 

reklamą apteki lub jej działalności, chodzi o zwiększanie przychodu względem przychodu 

prognozowanego, jaki byłby osiągnięty, gdyby nie podjęto działań reklamowych. 

Ustawodawca uznał jednak, że w przypadku produktu leczniczego odpowiednio 

ukształtowana działalność reklamowa może pociągać za sobą pewne korzyści społeczne, więc 

co do zasady dopuścił możliwość jej prowadzenia. Odwrotnie natomiast ustawodawca 

postąpił w przypadku reklamy apteki lub punktu aptecznego, bądź ich działalności. […] 

reklamą apteki jest każdego rodzaju informacja, której celem jest zachęta do nabywania 

oferowanych przez aptekę towarów i która w taki sposób jest odbierana przez klientów. 

Szeroki sposób rozumienia reklamy działalności aptek uzasadnia również fakt, że art. 94a ust. 

1 Prawa farmaceutycznego, poza stwierdzeniem, że nie stanowi reklamy informacja o 

lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego, nie zawiera katalogu działań, 

które byłyby ex lege wyłączone z zakresu tego pojęcia, jaki ma to miejsce w przypadku 

reklamy produktu leczniczego”.  

 

 Co ważne, nie jest istotne z punktu widzenia zakazu reklamy aptek i ich działalności, 

czy reklama dokonywana jest wewnątrz, czy na zewnątrz apteki. Jej działalność reklamowa 

może przejawiać się tak we wnętrzu lokalu aptecznego, jak i poza nim. Przepis art. 94a Prawa 
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farmaceutycznego nie wyznacza granic miejscowych reklamy (tak m.in. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 maja 2014 r. sygn.akt. VI SA/Wa 

3112/13).  

 

 Reklama apteki i jej działalności może przyjmować różne formy zachęcania np. 

poprzez ulotki, spoty TV, foldery, plakaty, filmy, gazetki czy programy 

lojalnościowe/rabatowe lub akcje rabatowe, które biorącym w nim udział daje określone 

bonusy (tj. korzyści w szerokim tego słowa znaczeniu).   

 

 Przechodząc do realiów rozpatrywanej sprawy wskazać należy, że umieszczanie na 

stojaku (stend) przed wejściem do apteki plakatu reklamowego Fundacji […] wraz ze 

zdjęciami i cenami leków oraz gazetek o nazwie: FOLDER INFORMACYJNY[…] – stanowi 

niedozwoloną reklamę apteki o nazwie […] i jej działalności. Rozpowszechniane w ten sposób 

foldery zawierały następującą treść na samej górze: hasło FOLDER INFORMACYJNY […], 

poniżej logo w kolorze czerwonym […] PROGRAM […]. W gazetce przedstawione zostały 

ilustracje produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków wraz z opisem produktu: 

składem, wskazaniem do stosowania, przeciwwskazaniami, wskazaniem podmiotu 

odpowiedzialnego oraz ceną na czerwonym tle. Obok ceny umieszczone było oznakowanie 

„**”. Na dole każdej strony gazetki drobnym drukiem znajdowało się wyjaśnienie ** Cena po 

dofinansowaniu przez fundację […]. Dofinansowanie produktów obowiązuje we wskazanym 

w gazetce okresie lub do wyczerpania zapasów. Na dole obok okresu obowiązywania cen 

wskazanych w gazetce umieszczono zapis, że folder ma charakter informacyjny i nie stanowi 

oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych 

przepisów prawnych. Warto podkreślić, że użyte w gazetce – folderze określenie […] stanowi 

nazwę ww. apteki i występuje w szyldzie apteki. Powyższą okoliczność potwierdzają 

ustalenia inspektorów farmaceutycznych z dnia 25 kwietnia 2012 r., z dnia 21 czerwca 2012 r. 

oraz z dnia 27 września 2012 r.  

 

 Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że to 

podmiotem, który prowadził niedozwoloną reklamę apteki ogólnodostępnej o nazwie […] 

położonej w […] przy ul. […] był […] z siedzibą we […]. W pierwszej kolejności wskazać 

należy, że do akt sprawy została przedłożona umowa pośrednictwa w zakresie usług 

świadczonych przez Fundację […] zawarta w dniu 1 stycznia 2012 r. pomiędzy […] , a m.in. 
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[…] na mocy której Fundacja […] zleca m.in. […] pośredniczenie w świadczeniu przez 

Fundację […] pomocy finansowej na rzecz klientów aptek sieci […] (§1 umowy pośrednictwa 

w zakresie usług świadczonych przez Fundację […]). Nadto z §3 ust. 4 przedmiotowej umowy 

wynika, że Zleceniobiorcy tj. […] proporcjonalnie do ustalonej w danym kwartale wysokości 

pomocy finansowej oraz do rodzaju i liczby produktów nią objętych – obniżą w tym kwartale 

ceny produktów, sprzedawanych przez Apteki sieci […] w ramach pomocy finansowej. 

Zgodnie z §4 wskazanego wyżej porozumienia umowa pośrednictwa w zakresie pomocy 

finansowej na rzecz klientów apteki sieci […] miała obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. do 31 

grudnia 2012 r. (dowód: umowa pośrednictwa w zakresie usług świadczonych przez Fundację 

[…] stanowiąca załącznik do pisma pełnomocnika […] z dnia 9 marca 2012 r.). Sposobem 

wykonywania przedmiotowej umowy była informacja, która znajdowała się przed wejściem 

do apteki ogólnodostępnej […] położonej w […] przy ul. […] o udziale tej apteki w programie 

[…]. Aby klienci przedmiotowej apteki posiadali informacje o możliwości nabycia produktów 

leczniczych, suplementów diety, a także kosmetyków po niższych cenach z uwagi na 

obowiązujący w aptece program […], informacje o tymże programie umieszczane były przed 

wejściem do izby ekspedycyjnej apteki w tzw. potykaczu (stendzie) w formie FOLDERU 

INFORMACYJNEGO […]. Sten zawierający informacje o programie […] znajdował się tuż 

przy wejściu do apteki ogólnodostępnej, zatem biorąc pod uwagę doświadczenie życiowe, a 

także powszechną wiedzę należy uznać, że wystawieniem tego stendu obok wejścia do apteki 

zajmowali się pracownicy tej apteki (dowód: zdjęcia dołączone do wiadomości e-mail z dnia 

16 stycznia 2012 r., zdjęcie dołączone do notatki służbowej z dnia 26 kwietnia 2012 r., 

notatka służbowa z dnia 25 czerwca 2012 r., zdjęcia dołączone do notatki służbowej z dnia 28 

września 2012 r.). Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nie dał 

wiary wyjaśnieniom kierownika apteki ogólnodostępnej […] położonej w […] przy ul. […] Pani 

[…] , która zasłaniała się niepamięcią w zakresie wskazania osób odpowiedzialnych za 

umieszczanie przed wejściem do izby ekspedycyjnej FOLDERU INFORMACYJNEGO […]. 

Podkreślić należy również, że gdyby były to osoby pochodzące spoza personelu apteki 

ogólnodostępnej wymienionej wyżej niewątpliwie fakt ten byłby zapamiętany przez Panią 

[…], która zarówno w okresie od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. pełniła funkcję 

kierownika przedmiotowej apteki, jak również sprawuje ją aktualnie. (dowód: pismo Pani […] 

z dnia 20 listopada 2018 r.). Nadto to kierownik apteki jest obowiązany do przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawnych w zakresie związanym z działalnością apteki, w tym też 
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również do niedopuszczenia do naruszania przez aptekę ogólnodostępną zakazu reklamy 

określonego w art. 94a Prawa farmaceutycznego.  

 

Biorąc pod uwagę również akt notarialny z dnia 14 listopada 2011 r. (repertorium A 

numer: […]) zawierający oświadczenie o ustanowieniu Fundacji […], a przede wszystkim cele 

statutowe fundacji wymienione w §2 tego aktu tj. prowadzenie wszechstronnej działalności w 

zakresie ochrony i ratowania życia, wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji 

medycznej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych, prowadzenie szkoleń i społecznych 

akcji edukacyjnych mających na celu wspieranie edukacji prozdrowotnej w społeczeństwie, 

ochrona i promocja zdrowia, organizowanie społecznych kampanii medycznych, mających na 

celu wspieranie i propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności sportowej oraz 

udzielanie dofinansowania, a także pomocy charytatywnej skierowanej do instytucji pomocy 

społecznej, stowarzyszeń, fundacji, instytucji pożytku publicznego i innych placówek 

zajmujących się opieką nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, w podeszłym wieku, 

przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, wskazać należy że osoby działające w imieniu 

Fundacji […] nie mogły dokonywać żadnych czynności, które nie mieściły się w zakresie 

realizacji celów statutowych fundacji. (dowód: akt notarialny z dnia 14 listopada 2011 r. 

Repertorium A numer: […]). Ponownie podkreślić należy, że to […] z siedzibą we […] zgodnie 

z podpisaną w dniu 1 stycznia 2012 r. umowa pośrednictwa w zakresie usług świadczonych 

przez Fundację […] był obowiązany do pośredniczenia w świadczeniu pomocy finansowej 

przez […], które to pośredniczenie przejawiało się co najmniej w informowaniu klientów oraz 

potencjalnych klientów apteki ogólnodostępnej w […] przy ul. […] o tym, że w aptece 

obowiązuje program […]. Podkreślić również należy, że zgodnie z §3 ust.4 umowy 

pośrednictwa w zakresie usług świadczonych przez Fundację […] to apteka, w której 

obowiązywał dany program (tak jak w przypadku apteki ogólnodostępnej […] przy ul. […] w 

[…]) była obowiązana do obniżania cen produktów leczniczych, kosmetyków, czy tez 

suplementów diety wymienionych w FOLDERZE INFORMACYJNYM […]. Skoro więc 

folder reklamowy był dostępny przy wejściu do izby ekspedycyjnej apteki ogólnodostępnej 

[…] przy ul. […] w […], to folder ten miał służyć reklamie apteki i jej działalności przez cały 

okres współpracy […] z Fundacją […] (dowód: umowa pośrednictwa w zakresie usług 

świadczonych przez Fundację […] stanowiąca załącznik do pisma pełnomocnika […] z dnia 9 

marca 2012 r.) 
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Wobec powyższego należy uznać, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a 

także wnioski wyprowadzone po jego analizie potwierdzają, że […] dystrybuowała FOLDER 

INFORMACYJNY […] przed wejściem do apteki ogólnodostępnej o nazwie […] w […] przy 

ul. […]. Zdaniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we 

Wrocławiu opisane powyżej działania należy uznać za prowadzenie reklamy działalności 

apteki o nazwie […] położonej w […] przy ul. […]. Takie działania stanowią próbę obejścia 

ustawowego zakazu reklamy aptek i ich działalności. W ocenie Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu celem podjętych działań było 

przyciągnięcie konsumentów (pacjentów) do przedmiotowej apteki, po to by skorzystali oni z 

jej usług oraz zakupili w niej produkty. Ceny produktów leczniczych wskazane w folderze i 

gazetkach umieszczonych przed apteką z hasłem: PROGAM […] stanowiły tzw. „chwyt 

reklamowy” mający zachęcać pacjentów do korzystania z usług danej, konkretnej apteki. Dla 

przeciętnego konsumenta, który zapoznał się z rozpowszechnianymi cyklicznie przed apteką 

gazetką FOLDER INFORMACYJNY […] oczywistym było, że sposób umieszczenia folderu 

z cenami przed apteką, a także jego treść ma na celu zachęcenie do dokonania zakupów w tej 

konkretnej aptece ogólnodostępnej o nazwie […] położonej w […] przy ul. […], a nie w innych 

aptekach. Podkreślić należy, że Strona nie zakwestionowała tego faktu, że gazetki FOLDER 

INFORMACYJNY […] były rozpowszechniane – dystrybuowane przed wejściem do apteki, w 

których zamieszczane są zdjęcia m.in. produktów leczniczych z cenami po dofinansowaniu 

przez Fundacje […][…] w ramach Programu […], w którym to programie apteka o nazwie […] 

prowadzona przez […] na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 2012 r. brała udział (dowód: 

umowa pośrednictwa w zakresie usług świadczonych przez Fundację […] stanowiąca 

załącznik do pisma pełnomocnika […] z dnia 9 marca 2012 r.). Istotną okolicznością w 

sprawie jest to, iż rozpowszechniane przed wejściem do apteki gazetki są tak zredagowane – a 

to poprzez użycie nazwy Fundacji […] i nazwy apteki ogólnodostępnej […], by pacjenci mogli 

bez problemu skojarzyć i zidentyfikować, że w tej właśnie aptece mogą nabyć reklamowane 

produkty lecznicze po obniżonych cenach. Używanie w treści gazetki określenia „[…]” 

rozpowszechnianej przed wejściem do apteki o nazwie […], zgodnie z orzecznictwem 

Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowi oczywistą reklamę skojarzeniową, a zatem jest 

celowym zabiegiem dzięki któremu tworzy się skojarzenie właśnie z tą apteką. Wskazać 

należy, że w wyroku z dnia 8 kwietnia 2015 r. sygn.akt. II GSK 74/14 Naczelny Sąd 

Administracyjny wskazał, że: „obowiązujący zakaz reklamy apteki dotyczy także reklamy 

„skojarzeniowej”. Nieumieszczenie w rozpowszechnianych gazetkach adresów aptek oraz ich 
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pełnej nazwy nie może odegrać przesądzającego znaczenia w sytuacji, gdy dla pacjentów 

świadomych funkcjonowania aptek posługujących się konkretnym logo, ulotki były w 

rzeczywistości ich reklamą”. Nadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 

wyroku z dnia 2 października 2013 r. (sygn.akt. VI SA/Wa 1193/13) stwierdził: „Z punktu 

widzenia marketingowego reklamowanie pod szyldem […] produktów farmaceutycznych i 

innych produktów, oznaczanie produktów znakiem […], a także prowadzenie pod tym 

szyldem aptek – może być uzasadnione strategią rynkowa i pożądane ze względu na 

zakładane cele grupy niemniej jednak w takiej sytuacji reklama produktów, która odwołuje 

się do szyldu pod którym działają apteki, wskazuje na możliwość zakupu reklamowanych 

produktów w tych aptekach a zatem stanowi ich reklamę”. Podobne stanowisko wyraził 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 czerwca 2013 r. 

(sygn.akt. VI SA/Wa 456/13) przyjmując, że ulotka informacyjna o cenach leków 

udostępniana w aptece i zaopatrzona w nazwę i logo tejże apteki stanowi de facto próbę 

omijania zakazu, o którym mowa w art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Jest ona reklamą 

gdyż podaje dane umożliwiające jej identyfikację. Zatem dla pacjentów rozpowszechnianie 

przed wejściem do apteki ogólnodostępnej o nazwie […] gazetek: FOLDER 

INFORMACYJNY […], zawierających informacje o cenach leków udostępnianych w aptece i 

zaopatrzonych w nazwę i logo tejże apteki stanowiło reklamę działalności tej konkretnej 

apteki o nazwie […]. Co ważne rozpowszechnianie gazetek (folderów) przed wejściem do 

apteki nie mogło mieć miejsca bez wiedzy i zgody, czy też akceptacji prowadzącego aptekę. 

Nie można bowiem przyjąć, że foldery reklamowe przed wejściem do apteki – izby 

ekspedycyjnej zostały umieszczone przez osoby trzecie bez akceptacji samej Strony. 

Powyższe ustalenia potwierdzają notatki służbowe inspektorów farmaceutycznych stanowiące 

dowody w sprawie, z których wynika, iż foldery te były umieszczane na stojakach (stendzie). 

Zatem nie można przyjąć, iż foldery te były umieszczane przed wejściem do izby 

ekspedycyjnej apteki o nazwie […] bez zgody i wiedzy spółki prowadzącej aptekę – 

zważywszy, że foldery te reklamowały aptekę poprzez Program […]. Także nie bez znaczenia 

ma okoliczność, iż apteka brała udział w tym programie prowadzonym przez Fundację […]. 

Wskazaną powyżej okoliczność, że Stronę i Fundację […] łączą relacje w zakresie udziału 

apteki […] w […] położonej przy ul. […] potwierdza umowa z dnia 1 stycznia 2012 r. 

pośrednictwa w zakresie usług świadczonych przez Fundację […] (dowód: umowa 

pośrednictwa w zakresie usług świadczonych przez Fundację […] stanowiąca załącznik do 

pisma pełnomocnika […] z dnia 9 marca 2012 r.). Dodatkowo pełnomocnik strony w piśmie z 
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dnia 30 listopada 2012 r. zawiadomił, iż: „współpraca w ramach Programu […] została 

zakończona”. Zatem ze zgromadzonych w sprawie dokumentów, w tym pism przedkładanych 

przez Stronę postępowania, jednoznacznie wynika, że dystrybuowanie folderu 

informacyjnego Fundacji […] było świadomym działaniem Strony. W tym stanie rzeczy 

należy także przyjąć, że Strona akceptowała ten sposób reklamy skojarzeniowej działalności 

apteki poprzez powiązanie logo […], które jest zamieszczone na szyldzie apteki, nazwą apteki 

„” z gazetką (folderem informacyjnym) Fundacji […] stanowiącą ofertę produktów 

leczniczych i suplementów diety dystrybuowaną przed wejściem do apteki.  

 

W ocenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we 

Wrocławiu prowadzona przez stronę reklama działalności apteki przed wejściem do apteki – 

izby ekspedycyjnej miała zapewnić nie tylko podniesienie sprzedaży aptece, ale także osłabić 

pozycje konkurencji. Reklama ta bowiem miała za zadanie przyciągać klientów do konretnej 

apteki pod pozorem „informacji” o programie […] dla klientów tej apteki, w którym jak 

wskazano powyżej Spółka prowadząca aptekę na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 2012 r. 

brała udział (dowód: umowa pośrednictwa w zakresie usług świadczonych przez Fundację 

[…] stanowiąca załącznik do pisma pełnomocnika […] z dnia 9 marca 2012 r.).  

 

Powyższe ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że Strona naruszyła zakaz reklamy 

aptek i ich działalności. Opisane  powyżej foldery reklamowe stanowiły z  uwagi na ich treść 

reklamę apteki […] i jej działalności. Taką konstatację w powiązaniu z w.w. umową z dnia 1 

stycznia 2012 r. zawartą pomiędzy […], a Fundacją […], zdaniem Organu wskazują faktyczne 

intencje rozpowszechniania, dystrybuowania folderów reklamowych przed wejściem do 

apteki o nazwie […] w […] z prowadzonej przez […].  

 

 Powyższe pozwala na stwierdzenie, że […] z siedzibą we […] naruszyła zakaz reklamy 

apteki i ich działalności. Zaznaczyć należy, że na podmiocie prowadzącym aptekę 

ogólnodostępną spoczywa obowiązek zorganizowania jej działalności w taki sposób, aby nie 

zaistniał jakikolwiek przypadek złamania zasad określonych w Prawie Farmaceutycznym, w 

tym zakaz prowadzenia reklamy apteki i jej działalności. W tym kontekście przypomnieć 

trzeba, że celem wprowadzenia zakazu prowadzenia reklamy apteki i jej działalności było 

zwiększenie ochrony pacjentów oraz finansów publicznych przed negatywnymi skutkami 

reklamy aptek. Zasadne jest przytoczenie uzasadnienia do projektu nowelizacji znajdującego 
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się na druku sejmowym nr 3491 stanowiącym, iż: „cele przedsiębiorców prowadzących 

apteki, w tym dążenie do maksymalizacji zysku, muszą być podporządkowane wymogom 

wynikającym z konieczności ochrony zdrowia pacjentów”.  

 

 Biorąc pod uwagę materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy, a zwłaszcza 

umowę pośrednictwa w zakresie usług świadczonych przez Fundację […] stanowiąca 

załącznik do pisma pełnomocnika […] z dnia 9 marca 2012 r., a także oświadczenie 

pełnomocnika Strony z dnia 10 października 2012 r. o zakończeniu udziału apteki w 

programie objętym przedmiotową umową w dniu 10 października 2012 r. – Organ uznał, że 

strona prowadząca aptekę o nazwie […] w […] przy ul. […] naruszyła art. 94a Prawa 

farmaceutycznego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 10 października 2012 r.  

 

 Z uwagi na fakt, że w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym Strona 

w jego toku (tj. w dniu 10 października 2012 r.) zaprzestała prowadzenia niedozwolonej 

reklamy apteki zasadnym stało się umorzenie postępowania administracyjnego w części 

dotyczącej nakazania Stronie zaprzestania prowadzenia reklamy ww. apteki ogólnodostępnej. 

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny 

stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje 

decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. W doktrynie 

wskazuję się, że bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego jest odzwierciedleniem 

sprawy administracyjnej, która miała być rozstrzygnięta w danym postępowaniu. Zgodnie z 

wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 1998 r. (sygn.akt. I SA/Łd 

1025/96 bezprzedmiotowość postępowania oznacza, że brak jest któregoś z elementów 

materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej 

sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. W realiach przedmiotowej sprawy skoro 

podmiot prowadzący aptekę zaprzestał niedozwolonej jej reklamy w toku prowadzonego 

postępowania administracyjnego, to odpadła przesłanka uzasadniająca wydanie decyzji o 

nakazanie zaprzestania prowadzenia niedozwolonej reklamy.  

 

 Zgodnie z art. 129b ust. 1 Prawa farmaceutycznego karze pieniężnej w wysokości do 

50.000 zł podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu 

aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności. Karę pieniężną określoną 

w ust. 1 nakłada wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji (art. 129b ust. 2 
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Prawa farmaceutycznego). Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności 

okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie 

przepisów (art. 129b ust. 2 Prawa farmaceutycznego). Powyższe oznacza, że wymiar kary jest 

ściśle uzależniony od ustaleń faktycznych związanych z naruszeniem zakazu reklamy apteki i 

jej działalności tj. jest bezpośrednią konsekwencją tych ustaleń. Kary pieniężne uiszcza się w 

terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna. Od 

kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki ustawowe (art. 129ba ust.1 Prawa 

farmaceutycznego). Egzekucja kar pieniężnych wraz z odsetkami ustawowymi następuje w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 129 ba ust. 2 Prawa 

farmaceutycznego).  

 

 Kara pieniężna, o której mowa w art. 129b ust.1 Prawa farmaceutycznego jest sankcją 

administracyjną za popełnienie deliktu administracyjnego, a zatem kara ta jest wynikiem 

nielegalnych działań. Odpowiedzialność zagrożona karą pieniężną jest tzw. 

odpowiedzialnością obiektywną, nie jest natomiast odpowiedzialnością na zasadzie winy. 

Innymi słowy odpowiedzialność ta uzależniona jest od obiektywnego naruszenia normy 

zakazującej prowadzenia reklamy aptek i ich działalności, a nie od jednej z form winy w 

rozumieniu prawa cywilnego, czy też prawa karnego. Równocześnie nie można zapominać o 

celu tej kary. Nie jest ona wyłącznie automatyczną konsekwencją naruszenia prawa w 

przeszłości, ma też ona oddziaływać na zachowania w przyszłości „przymuszające” niejako 

do przestrzegania zakazu, o którym mowa w art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Celem 

kary pieniężnej jest zagwarantowanie zgodnego z prawem prowadzenia działalności 

gospodarczej polegającej na prowadzeniu apteki ogólnodostępnej. Kara pieniężna stanowiąca 

konsekwencję nieprzestrzegania zakazu prowadzenia reklamy aptek i ich działalności ma na 

celu zapobieganie ewentualnym kolejnym naruszeniom w tym zakresie, dlatego zamiarem 

ustawodawcy było nadanie karze pieniężnej, o której mowa w art. 129b ust. 1 Prawa 

farmaceutycznego charakteru obligatoryjnego. Użyte w art. 129b ust. 1 Prawa 

farmaceutycznego sformułowania „karze pieniężnej (…) podlega ten kto wbrew przepisom 

art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz 

ich działalności” zobowiązuje uprawniony organ do nałożenia takiej kary w każdym 

przypadku ustalenia, że doszło do naruszenia tego zakazu. Organ ma możliwość jedynie 

miarkowania wysokości kary.  
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 Co warte podkreślenia obowiązek poniesienia ujemnych konsekwencji finansowych za 

popełniony delikt administracyjny jest niezależny od obowiązku zaprzestania reklamy apteki i 

jej działalności. Gdyby bowiem uznać, że kara pieniężna, o której mowa w art. 129b Prawa 

farmaceutycznego może być wymierzona dopóty, dopóki naruszenie nie zostało usunięte, 

wówczas sankcja nie byłaby ani skuteczna ani tym bardziej odstraszająca. Umorzenie 

postępowania administracyjnego w zakresie, o którym mowa w pkt. I rozstrzygnięcia nie 

zwalnia zatem z obowiązku nałożenia na Spółkę kary pieniężnej. Powyższy pogląd został 

potwierdzony w orzecznictwie sądów administracyjnych m.in. w wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn.akt. VI SA/Wa 859/14) jak 

również w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lipca 

2014 r. (sygn.akt. VI SA/Wa 878/14).  

 

 Biorąc pod uwagę: 

- formę i miejsce zastosowania reklamy – umieszczenie folderu informacyjnego przed 

wejściem do apteki na stojaku jest skutecznym sposobem na dotarcie z  ofertą bezpośrednio 

do zainteresowanych osób; zastosowana forma umożliwia bezpośrednie dotarcie do jak 

największego kręgu zainteresowanych (wskazać należy, że apteka której dotyczy 

przedmiotowe postępowanie położona jest w galerii handlowej, a wystawienie tzw. potykacza 

przed wejściem do apteki ma przyciągnąć uwagę przechodniów);  

- okres stosowania przez przedsiębiorcę niedozwolonej reklamy apteki i jej działalności tj. 

czas od 1 stycznia 2012 r. do 10 października 2012 r., a zatem przeszło dziesięć miesięcy;  

- stopień naruszenia przepisów ustawy – należy stwierdzić znaczny stopień naruszenia 

przepisów ustawy z uwagi na fakt, że […] z siedzibą we […] stosowała zakazaną reklamę, o 

czym świadczą wydane przeciwko Spółce decyzje; tytułem przykładu należy wskazać na 

decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 

21 lutego 2013 r. znak: […], która została utrzymana w mocy decyzją Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego z dnia 27 sierpnia 2014 r. znak: […] oraz decyzję Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2014 r. znak: 

[…] utrzymaną w mocy decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego w dniu 27 sierpnia 

2014 r. znak: […]. Ponadto wskazać należy, że ostatnie powołane decyzje były przedmiotem 

rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ( wyrok z dnia 15 lipca 

2015 r. sygn.akt. […]) oraz przez Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 20 lipca 2017 

r. sygn.akt. […]. We wskazanych wyżej sprawach Sądy Administracyjne w całości podzieliły 
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pogląd Organów, że dystrybuowanie folderu informacyjnego […] stanowi niedozwoloną 

reklamę apteki ogólnodostępnej.  

 

Strona zaprzestała prowadzenia niedozwolonej reklamy apteki ogólnodostępnej 

zlokalizowanej […] przy ul. […] w trakcie prowadzonego przedmiotowego postępowania 

administracyjnego. W związku z powyższym należy stwierdzić, że nałożona kara pieniężna w 

wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) jest adekwatna do okresu, stopnia oraz 

okoliczności prowadzenia reklamy ww. apteki ogólnodostępnej. Kara we wskazanej w pkt. II 

wysokości zdaniem Organu spełni również swój skutek prewencyjny.  

  

 Karę pieniężną należy uiścić w terminie 7 dni od dnia uostatecznienia się decyzji na 

konto wskazane w pkt. II rozstrzygnięcia.  

 

 Mając powyższe na uwadze należało orzec jak na wstępie.  

 

Pouczenie: 

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego za 

pośrednictwem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu w 

terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia 

odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 

publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 

ostateczna i prawomocna. 

 

 

Otrzymuje: 

1. […] 

2. a/a 

 


