
ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

W KATOWICACH 

                                                  
znak DNA.8523.18.2019                                                           Katowice, 10.09.2019 r. 

(…)

D E C Y Z J A

Na podstawie art.  105 § 1 w związku z art.  104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960.r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018.r.,  poz.  2096 ze zm.),
dalej  k.p.a.,  oraz w związku z art.  94.a  ust.  1 ustawy z dnia 6 września 2001.r.  -  Prawo
farmaceutyczne  (tekst jedn. Dz. U. z 2019.r., poz. 499), 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w dniu (…) w
związku  z  otrzymaną  informacją,  wobec  przedsiębiorcy  (…) w  sprawie  podejrzenia
prowadzenia  reklamy  apteki  o  nazwie  (…),  zlokalizowanej  
w  (…),  za  pomocą  znajdującej  się  obok  drzwi  wejściowych  naklejki  z  informacją  „Tu
zrealizujesz e-receptę”,

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach

umarza w całości

wszczęte w dniu (…). postępowanie administracyjne w sprawie podejrzenia prowadzenia re-
klamy apteki ogólnodostępnej pod nazwą (…), zlokalizowanej w (…) za pomocą znajdującej
się obok drzwi wejściowych naklejki z informacją „Tu zrealizujesz e-receptę”.

                                                          U z a s a d n i e n i e    
  
W dniu (…).r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach wpłynęła
za pośrednictwem poczty elektronicznej informacja, że  (…), znajdująca się  przy ul. (…)  w
(…)  łamie  zakaz  reklamy,  który  
obowiązuje  wszystkie  apteki,  przez  co  zachęca  potencjalnych  klientów  do  zakupu  w tej
konkretnej  aptece  /  sieci  (….).  Zawiadamiający  wskazał,  że  obok  drzwi  wejściowych
umieszczona  jest  duża  naklejka  z  informacją  „Tu  zrealizujesz  e-receptę”,  
reklama  jest  umieszczona  w  stronę  frontową  i  jest  widoczna  z  daleka.  Wyjaśnił  też,  
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że  e-receptę  realizują  wszystkie  apteki,  nie  tylko  sieć  (…),  a  wykorzystywanie  
tej informacji i umieszczenie w stronę ulicy jest jawną reklamą zachęcającą do zakupu w tej
aptece  i  umacnianiem  swojej  pozycji  w  stosunku  do  wszystkich  innych  aptek,  które  
oczywiście  też  realizują  e-recepty,  ale  nie  umieszczają  takiej  informacji  w  stronę  ulicy  
z  powodu ograniczeń,  jakie  tworzy zakaz  reklamy.  Na zakończenie  zgłaszający poprosił  
o  interwencję,  ponieważ  jest  to  nieuczciwa  konkurencja,  (…) reklamuje  się,  
a  inne  apteki  nie  mogą.  Do  maila  dołączono  zdjęcie  przedstawiające  wejście  do  apteki
opatrzone  nazwą  (…) i  obok  drzwi  w  szklanej  witrynie  uwidoczniona  
jest opisana naklejka. 

W związku  z  powyższym  Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  w Katowicach  
w dniu (..). wszczął postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy  (…)w sprawie po-
dejrzenia prowadzenia reklamy ww. apteki za pomocą znajdującej się obok drzwi wejścio-
wych  naklejki  z  informacją  „Tu  zrealizujesz  e-receptę”,  o  czym  zawiadomił  stronę  
i poinformował o przysługującym jej prawie do czynnego udziału w postępowaniu.

W  dniu  (…)r.  do  tutejszego  inspektoratu  wpłynęło  pismo  pełnomocnika  Pana  
(…)  z  wnioskiem  o  ustalenie  terminu  zapoznania  się  z  aktami  sprawy  
znak  DNA.8523.18.2019,  wraz  z  informacją,  że  pełnomocnictwo  wraz  z  opłatą  
skarbową zostaną przedłożone później. Następnie dnia (…) w Wojewódzkim Inspektoracie
Farmaceutycznym  w  Katowicach  stawił  się  adwokat  (…)  wraz  
z  pełnomocnictwem  udzielonym  przez  stronę  (podpisanym  przez  Pana  (…)  –  wspólnika
reprezentującego  spółkę  działającego  samodzielnie)  oraz  potwierdzeniem  
uiszczenia opłaty skarbowej. W siedzibie organu pełnomocnik zapoznał się z aktami sprawy,
w których  zanonimizowano  dane osobowe zawiadamiającego  ze  względu  na  ich  ochronę
wynikającą z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016.r. Nr 119 poz. 1,
sprost. Dz.U.UE.L. z 2018.r. Nr 127 poz. 2).

Pismem  z  dnia  (…)r.  adwokat  (…)  wniósł  m.  in.  żądania  wskazania  
imienia  i  nazwiska  autora  wiadomości  e-mail  z  dnia  (…).r.  oraz  jego  adresu  
e-mail, celem umożliwienia pełnego zaznajomienia się z aktami sprawy, lub udostępnienia  
akt  bez  anonimizacji  w  tym  zakresie,  a  tym  samym  zapewnienia  czynnego  udziału  
w postępowaniu,  które  -  zdaniem pełnomocnika  strony -  w przeciwnym razie  dotknięte  
będzie  wadę  procesową,  skutkującą  podstawą  do  jego  ewentualnego  wznowienia,  albo  
wydania zaskarżalnego postanowienia o odmowie podania ww. danych zgodnie z art. 74 § 2
k.p.a. Ponadto w piśmie przedstawiono krótkie stanowisko strony w sprawie naklejki o treści 
„Tu zrealizujesz e-receptę”. 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach dnia (…) postanowieniem na
podstawie  art.  123 § 1 i  2  w związku z art.  73 § 1 k.p.a.  odmówił  wskazania  imienia  i
nazwiska  autora  wiadomości  e-mail  z  dnia  (…)  oraz  jego  
adresu  e-mail  lub  udostępnienia  akt  bez  anonimizacji  w  tym  zakresie,  a  także  wydania
postanowienia na podstawie art. 74 § 2 k.p.a.

Zażalenie  na  powyższe  postanowienie  pełnomocnik  strony nadał  na  poczcie  w dniu  (…)
argumentując  je  m.  in.  naruszeniem  prawa  strony  do  jawności  postępowania.  Środek
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zaskarżenia  wraz  z  aktami  sprawy  za  pismem  z  dnia  (…).r.  zostały  przesłane  
do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

W  ocenie  organu  kwestia  ewentualnego  ujawnienia  danych  osobowych  informatora
zawiadamiającego organ administracji o okolicznościach mogących mieć istotne znaczenie
prawne  dla  zawiązania  sprawy  administracyjnej  nie  miała  znaczenia  dla  dalszego
procedowania,  z  uwagi  na  zawartą  w  art.  12  k.p.a.  zasadę  szybkości  postępowania
zawiadomieniem  z  dnia  (…)  Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  
w Katowicach poinformował pełnomocnika,  że strona ma prawo przed wydaniem decyzji  
do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  

Adwokat  (…)  w  dniu  (…)r.  ponownie  zapoznał  się  z  aktami  postępowania  w  siedzibie
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach. 

W  dniu  (…).  do  tutejszego  Inspektoratu  wpłynęło  postanowienie  Głównego  
Inspektora  Farmaceutycznego  znak  (…)  z  dnia  (…).,  
w którym organ II instancji stwierdził niedopuszczalność zażalenia.

Zgodnie z przepisem art.  108 ust.  1 ustawy Prawo farmaceutyczne,  Państwowa Inspekcja
Farmaceutyczna  sprawuje  nadzór  nad:  warunkami  wytwarzania  i  importu  produktów
leczniczych  i  produktów leczniczych  weterynaryjnych,  warunkami  wytwarzania,  importu  
i dystrybucji  substancji czynnej,  jakością, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami
leczniczymi,  z wyłączeniem  produktów  leczniczych  weterynaryjnych,  obrotem  wyrobami
medycznymi,  z wyłączeniem  wyrobów  medycznych  stosowanych  w  medycynie  
weterynaryjnej  -  w  celu  zabezpieczenia  interesu  społecznego  w  zakresie  bezpieczeństwa
zdrowia  i  życia  ludzi  przy  stosowaniu  produktów  leczniczych  i  wyrobów  medycznych,
znajdujących  się w hurtowniach farmaceutycznych,  aptekach,  działach  farmacji  szpitalnej,
punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego. Na mocy ust. 4 pkt 7 lit. b tego
samego  artykułu  organy  Inspekcji  Farmaceutycznej  wydają  decyzje  w  zakresie  reklamy
działalności  aptek  i  punktów  aptecznych. Z  kolei  przepis  art.  112  ust.  1  pkt  2  i  ust.  2 
tej  ustawy  wskazuje,  iż  zadania  Inspekcji  Farmaceutycznej  określone  w  ustawie
wykonuje  wojewoda  przy pomocy  wojewódzkiego  inspektora  farmaceutycznego  jako
kierownika  wojewódzkiej  inspekcji  farmaceutycznej,  wchodzącej  w  skład  zespolonej
administracji  wojewódzkiej;  wojewódzki  inspektor  farmaceutyczny  wykonuje  zadania  
i  kompetencje  Inspekcji  Farmaceutycznej  określone  w  ustawie  i  przepisach  odrębnych.
Wreszcie  przepis  art.  94.a  ust.  2  ustawy Prawo farmaceutyczne  wskazuje,  iż  wojewódzki
inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie
działalności  reklamowej  aptek,  punktów  aptecznych  i  placówek  obrotu  pozaaptecznego.
Zgodnie  natomiast  z  art.  94.a  ust.  1  ustawy  Prawo  farmaceutyczne  zabroniona  jest  
reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności; nie stanowi reklamy informacja  
o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. 

Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy – w ocenie Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach – nie potwierdził naruszenia przez stronę zakazu
prowadzenia reklamy apteki, o którym mowa w art. 94.a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
poprzez  umieszczenie  obok  drzwi  wejściowych  naklejki  z  informacją  „Tu  zrealizujesz  
e-receptę”,  gdyż  w  toku  postępowania  nie  potwierdzono,  aby nad  wynikającym  z  niej
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przekazem  informacyjnym  przeważała  zachęta  do  nabycia  produktów  leczniczych  w  tej
konkretnej aptece.

W  ramach  czynności  wstępnych  poprzedzających  wszczęcie  postępowania  z  urzędu,  
po odebraniu w dniu (…)r. wiadomości e-mail z informacją, że (…), znajdująca się przy ul.
(…) w (…) łamie zakaz reklamy za pomocą  dużej naklejki z informacją „Tu zrealizujesz e-
receptę” umieszczonej  obok  drzwi  wejściowych,  pracownik  Wojewódzkiego  Inspektoratu
Farmaceutycznego  w  Katowicach  dokonał  sprawdzeń  na  stronie  internetowej
www.pacjent.gov.pl (Internetowe Konto Pacjenta, zakładka „Czym jest e-recepta?”). Po sze-
rokim przedstawieniu zalet e-recepty, wyjaśniono tam, że korzystanie z elektronicznej recepty
zostało określone jako jeden z celów strategicznych Unii Europejskiej służący poprawie opie-
ki zdrowotnej w Europie, a głównym celem jest stworzenie transgranicznego systemu opieki
zdrowotnej w Europie, który umożliwi obywatelom UE uzyskiwanie e-recept w dowolnym
miejscu w Unii. Jako podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i wprowadzenie e-recepty,
w  tym  za  akcję  informacyjną
z  przedmiotową  nalepką  dla  aptek,  wskazano  Ministerstwo  Zdrowia,  Narodowy Fundusz
Zdrowia,  Centrum Systemów  Informacyjnych  Ochrony Zdrowia,  Fundusze  Europejskie  –
Polska Cyfrowa i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Trudno jest podejrzewać te in-
stytucje o chęć promowania konkretnych aptek i naruszenia tym samym przepisów powszech-
nie obowiązujących.

Nadto  w  toku  postępowania  pełnomocnik  strony  podniósł  w  piśmie  z  dnia  (…)  
że informacja  w formie  naklejki  o treści  „Tu zrealizujesz  e-receptę”  została  opracowana  
i wyemitowana przez Ministra Zdrowia z zaleceniem jej umieszczenia w każdej aptece (infor-
macja zawarta pod adresem internetowego serwisu rządowego prowadzonego przez Minister-
stwo  Zdrowia,  tj.  https://pacjent.gov.pl/pomoc/czym_jest_erecepta).  Podkreślił  
przy tym, że w informacji tej Ministerstwo Zdrowia podało – cytat: „E-receptę zrealizujesz 
w każdej aptece oznaczonej specjalną naklejką”. Z wyjaśnień pełnomocnika strony wynika, 
że naklejki te zostały rozdystrybuowane do wszystkich izb aptekarskich w kraju, które z kolei
zaleciły ich umieszczenie w jednolitej formie graficznej w aptekach, co w stosunku do aptek
zlokalizowanych na terenie podległym tutejszemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu uczynił
Prezes  Rady  Śląskiej  Izby  Aptekarskiej  komunikatem  z  dnia  (…)r.  Dodał  jeszcze,  
że  Okręgowa  Izba  Aptekarska  w  Warszawie  informuje,  że  naklejki  te  „należy  nakleić  
na  witrynę  apteki”.  Na  koniec  stwierdził,  że  jasne  jest,  iż  powyższe  stanowi  element  
rządowej  kampanii  informacyjno-edukacyjnej  w  zakresie  wprowadzenia  tzw.  E-recepty,  
co nie stanowi reklamy żadnej konkretnej apteki w rozumieniu art. 94.a ustawy Prawo farma-
ceutyczne, gdyż dotyczy wszystkich aptek w kraju.

Wprawdzie  wszystkie  apteki  z  dniem  (…)  zostały  zobowiązane  do  realizowania  
e-recept, na co wskazywał również zawiadamiający w wiadomości e-mail z dnia (…)., pisząc,
iż  „e-receptę  realizują  wszystkie  apteki,  nie  tylko  sieć  (…),  
a wykorzystywanie tej informacji i umieszczenie w stronę ulicy jest jawną reklamą zachęcają-
cą do zakupu w tej aptece i umacnianiem swojej pozycji w stosunku do wszystkich innych ap-
tek,  które  oczywiście  też  realizują  e-recepty,  ale  nie  umieszczają  takiej  informacji  
w  stronę  ulicy  z  powodu  ograniczeń,  jakie  tworzy  zakaz  reklamy”,  jednak  korzystanie  
z e-recepty nie jest jeszcze popularne w społeczeństwie i - w opinii tutejszego organu -przy-
pominaniu  o  tej  możliwości  służyć  miały  sporne  naklejki  o  treści  „Tu  zrealizujesz  
e-receptę”, a nie zachęcaniu do dokonywania zakupów w konkretnej tak oznaczonej aptece.
Poza tym powszechny dostęp wszystkich aptekarzy do promocyjnych naklejek i urzędowa za-
chęta  do ich  stosowania  nie  wskazują bynajmniej  na komercyjne  wyróżnienie  aptek  nimi
oznakowanych.
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„Wypowiedź  jest  reklamą,  gdy  nad  warstwą  informacyjną  przeważa  zachęta  
do nabycia towaru – taki cel przyświeca nadawcy wypowiedzi i tak odbiera ją przeciętny od-
biorca, do którego została skierowana.” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02.10.2007.r., sygn.
akt II CSK 289/07).

Na mocy art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie admini-
stracyjne  z  jakiejkolwiek  przyczyny  stało  się  bezprzedmiotowe  w  całości  albo  
w części,  organ administracji  publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpo-
wiednio w całości albo w części.  

Bezprzedmiotowość postępowania, o której stanowi ww. przepis, zachodzi w sytuacji, gdy 
w świetle prawa materialnego i ustalonego stanu faktycznego brak jest sprawy administracyj-
nej mogącej być przedmiotem postępowania. Sprawa administracyjna jest bezprzedmiotowa,
gdy nie ma materialno-prawnych podstaw do władczej, w formie decyzji administracyjnej, in-
gerencji organu administracyjnego. 

Ponadto gdy inicjatywa dowodowa prowadzona w toku postępowania nie przyniosła oczeki-
wanych rezultatów i pozostały niedające się usunąć wątpliwości, należy je rozstrzygnąć na
korzyść strony (stanowi tak art. 81.a § 1 k.p.a. - jeżeli przedmiotem postępowania administra-
cyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie upraw-
nienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego,
wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony). 

W związku z tym Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, w oparciu 
o zgromadzony materiał dowodowy, uznając wyjaśnienia strony oraz nie dysponując dowoda-
mi przeciwnymi, zdecydował o umorzeniu w całości niniejszego postępowania.

Mając powyższe na uwadze,  Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach
rozstrzygnął sprawę jak na wstępie.

                                                             Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego  
w  Warszawie.  Odwołanie  należy  wnieść  za  pośrednictwem  Śląskiego  Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

W  trakcie  biegu  terminu  do  wniesienia  odwołania  strona  może  zrzec  się  prawa  
do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kpa). 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 (art. 127a  § 2 Kpa).
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Otrzymują:
1. adresat
2. ad acta
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