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DNA.8521.185.2019                                                                Katowice, 26 maja 2020r. 
 

 

D E C Y ZJ A  

 
 

Na podstawie art. 94a ust. 2 i ust. 3, art. 108 ust. 4 pkt 7 lit. b, w związku z art. 94a 

ust. 1, art. 129b ust. 1 i 2, art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 86 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 499 ze zm.), oraz na podstawie 

art. 104 §1 art. 105 §1 oraz art. 107 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego z urzędu w dniu (…) r., 

w związku z nieprawidłowościami zawartymi w protokole kontroli z dnia (…)r., znak (…), 

dotyczącymi podejrzenia prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej o nazwie „(…)” 

zlokalizowanej w (…),  

 

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 
 

 

1. stwierdza naruszenie przez (…), ul. (…), prowadzącego działalność pod nazwą (…), 

zakazu, o którym mowa w art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez: 
 

umieszczenie wewnątrz apteki, w ekspedycji, przy stanowiskach obsługi, informacji 

z opisem wybranych produktów wraz z podaniem ich cen, tj. „(…) – witaminy i minerały 

przeznaczone dla mężczyzn – utrzymują prawidłowy metabolizm - zmniejszają uczucie 

zmęczenia i znużenia 7,99 ZŁ”, „(…) WSPOMAGA PRAWIDŁOWE 

FUNKCJONOWANIE UKŁADU MOCZOWEGO POMAGA UTRZYMAĆ ZDROWY 

PĘCHERZ I DROGI MOCZOWE 9,99”, (…) POWYŻEJ 3. ROKU ŻYCIA ZMNIEJSZA 

KATAR, WZMACNIA ODPORNOŚĆ, WSPOMAGA FUNKCJONOWANIE UKŁADU 

ODDECHOWEGO 9,99 ZŁ”, (…) – WSPAMAGAJĄCO PRZY PRZEZIĘBIENIU – 

UŁATWIA ODKRZUTASZENIE – OCZYSZCZA OSKRZELA 4,99 ZŁ oraz „(…) Teraz 

w nowym, ekonomicznym opakowaniu: (…) Cena: 55, 98, 
 

i umarza niniejsze postępowanie w części dotyczącej nakazania zaprzestania prowadzenia 

powyższej reklamy. 
 

2. Na podstawie art. 129b ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, Śląski Wojewódzki 

Inspektor Farmaceutyczny nakłada na przedsiębiorcę (…), ul. (…), karę pieniężną 

w wysokości 2000,00złotych (słownie dwa tysiące złotych) za prowadzenie reklamy 

apteki, o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji. 

 

 

 

U z a s a d n i en i e  

 

W dniach (…) r. inspektor farmaceutyczny, działając z upoważnienia Śląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, przeprowadził kontrolę 
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planową apteki ogólnodostępnej o nazwie „(…)” zlokalizowanej w (…), prowadzonej przez 

przedsiębiorcę (…), ul. (…), na podstawie zezwolenia znak (…) z dnia (…) r. 

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół znak (…), podpisany bez zastrzeżeń 

w dniu (…) r.  

W przedmiotowym protokole kontroli, w punkcie „XVI. Reklama działalności apteki” 

zawarto ustalenia dotyczące prowadzonej reklamy. Podczas kontroli stwierdzono przy 

każdym stanowisku obsługi, widoczne dla pacjentów, naklejone kartki formatu A4 w żółtym 

kolorze, z opisem wybranego asortymentu wraz z podaniem cen, tj. „(…) – witaminy 

i minerały przeznaczone dla mężczyzn – utrzymują prawidłowy metabolizm - zmniejszają 

uczucie zmęczenia i znużenia 7,99 ZŁ”, „(…) WSPOMAGA PRAWIDŁOWE 

FUNKCJONOWANIE UKŁADU MOCZOWEGO POMAGA UTRZYMAĆ ZDROWY 

PĘCHERZ I DROGI MOCZOWE 9,99”, (…) POWYŻEJ 3. ROKU ŻYCIA ZMNIEJSZA 

KATAR, WZMACNIA ODPORNOŚĆ, WSPOMAGA FUNKCJONOWANIE UKŁADU 

ODDECHOWEGO 9,99 ZŁ”, (…) – WSPAMAGAJĄCO PRZY PRZEZIĘBIENIU – 

UŁATWIA ODKRZUTASZENIE – OCZYSZCZA OSKRZELA 4,99 ZŁ”.  

W protokole kontroli zawarto informację o usunięciu w dniu (…) r. opisów i pozostawienie 

wyłącznie nazwy produktu i jego ceny.   

W dniu (…) r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach, 

Sekcji w Bielsku-Białej, wpłynęło pismo z dnia (…) r., zatytułowane „Wyjaśnienia do 

protokołu kontroli”, podpisane przez pełnomocnika zezwoleniobiorcy. Zarówno pismo jaki 

i przesłane pełnomocnictwo wraz z wniesioną opłatą zostało dołączone do protokołu kontroli. 

W przesłanych wyjaśnieniach poinformowano, że „Ściągnięte zostały tabliczki informacyjne, 

o których mowa w punkcie XXI. 2. Protokołu kontroli. Na dowód tego w załączeniu znajdują 

się zdjęcia, które to potwierdzają”. 

Zastana w trakcie kontroli sytuacja opisana protokołem kontroli znak (…) r., 

potwierdzona dokumentacją fotograficzną,  stanowiła podstawę zawiadomienia o wszczęciu 

postępowania administracyjnego w sprawie podejrzenia naruszenia zakazu prowadzenia 

reklamy apteki podanym w art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (zawiadomienie 

z dnia (…) r.). Naruszenie zakazu polegało na: umieszczeniu wewnątrz apteki, w ekspedycji, 

przy stanowiskach obsługi, treści dotyczących opisu wybranych produktów wraz z podaniem 

cen, tj. „(…) – witaminy i minerały przeznaczone dla mężczyzn – utrzymują prawidłowy 

metabolizm - zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia 7,99 ZŁ”, „(…) WSPOMAGA 

PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE UKŁADU MOCZOWEGO POMAGA UTRZYMAĆ 

ZDROWY PĘCHERZ I DROGI MOCZOWE 9,99”, (…) POWYŻEJ 3. ROKU ŻYCIA 

ZMNIEJSZA KATAR, WZMACNIA ODPORNOŚĆ, WSPOMAGA FUNKCJONOWANIE 

UKŁADU ODDECHOWEGO 9,99 ZŁ”, (…) – WSPAMAGAJĄCO PRZY PRZEZIĘBIENIU – 

UŁATWIA ODKRZUTASZENIE – OCZYSZCZA OSKRZELA 4,99 ZŁ oraz „(…) Teraz 

w nowym, ekonomicznym opakowaniu: (…) Cena: 55, 98. 

Zgodnie z zapisem art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 

poinformował stronę o przysługującym prawie do czynnego udziału w postępowaniu. 

Pełnomocnik strony, korzystając z przysługującego prawa do czynnego udziału, przedstawił 

swoje stanowisko w piśmie z dnia (…) (wpływ do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Farmaceutycznego w Katowicach: (…) r..) W przesłanym stanowisku pełnomocnik strony 

zaznaczył, że „(…) działalność w związku, z którą wszczęte zostało niniejsze postępowanie 

administracyjne nie może zostać uznane za reklamę apteki. W związku z tym wnoszę 

o umorzenie postępowania administracyjnego. (…) Rzekoma reklama miała polegać 

na umieszczeniu wewnątrz apteki, informacji z opisem niektórych produktów, wraz 

z podaniem ich cen. (…) należy podkreślić, że niewykluczone są sytuacje, w których 
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informowanie o innych aspektach działalności apteki niż lokalizacja i godziny otwarcia nie 

będzie stanowiło jej reklamy. Przepis art. 94a ust. 1 u.p.f.: nie definiuje bowiem reklamy 

apteki”. Ustawodawca w zdaniu drugim doprecyzował jedynie, które informacje z całą 

pewnością nie stanowią reklamy apteki. Z konstrukcji tego przepisu nie można zatem 

wyprowadzać wniosku, że ustawodawca zezwolił na informowanie pacjentów tylko 

i wyłącznie o lokalizacji  i godzinach otwarcia, a każdy inny komunikat stanowi niedozwoloną 

reklamę (...). Jak twierdzi się w doktrynie prawa podstawową różnicą między reklamą 

a informacją jest to, że reklama zawiera element perswazji. Zgodnie z orzecznictwem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie „Wypowiedź jest reklamą, gdy nad 

warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru”. W przedmiotowej sprawie 

warstwa informacyjna komunikatu niewątpliwie przeważa nad zachętą do skorzystania 

z usług. Tablica informacyjna nie miała atrakcyjnej wizualnie struktury, co mogłoby 

wskazywać na perswazyjny charakter komunikatu. Zawierała jedynie tekst sporządzony 

prostą czcionką. Treść informacji nie zawierała żadnych porównań do konkurencyjnych  

placówek, ani treści wartościujących, sugerujących atrakcyjność ceny. (…) zgodnie 

z poglądem NSA wyrażonym w wyroku II GSK 1737/16, nie są reklamą między innymi listy 

cenowe (…). Zamieszczone informacje są w rzeczywistości listami cenowymi (…). Tabliczki 

informacyjne zawierały jedynie nazwę produktu, jego cenę oraz opis. Zaznaczyć trzeba, że 

przedsiębiorca ma (…) obowiązek informowania o cenach. (…) jedynym celem zamieszczenia 

opisu produktu obok nazwy i ceny było umożliwienie pacjentom odpowiedniego 

zidentyfikowania produktu. Przeciętny pacjent, w szczególności osoba starsza niemająca 

dostępu do internetu, nie jest w stanie zidentyfikować produktu po samej jego nazwie. 

Wskazanie przeznaczenia produktu jest konieczne w celu uniknięcia pomyłek oraz stosowania 

nieodpowiedniego preparatu”.  
 

Pismem z dnia (…) r., działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Śląski Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny w Katowicach poinformował stronę o przysługującym jej prawie 

do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem 

decyzji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (odbiór zawiadomienia w dniu 

(…) r.). Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.  

Zgodnie z art. 94a ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne nadzór nad przestrzeganiem 

ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek sprawuje wojewódzki inspektor 

farmaceutyczny. Natomiast art. 94a ust. 3 cytowanej ustawy wskazuje, że w przypadku 

stwierdzenia naruszenia ww. przepisu wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, 

w drodze decyzji, zaprzestania prowadzenia takiej działalności.  

Dokonując oceny zgromadzonego w sprawie materiału, w tym dokumentacji 

fotograficznej, dołączonej do protokołu kontroli znak (…), obrazującej umieszczone 

wewnątrz apteki, przy stanowiskach obsługi pacjentów, informacje reklamowe formatu A4 

w kolorze żółtym, z naniesionym opisem wybranego asortymentu i uwidocznieniem cen 

sprzedaży, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach uznał, że strona 

prowadząc w aptece wyżej opisane działania naruszyła art. 94a ust. 1 ustawy Prawo 

farmaceutyczne, zakazujący reklamę apteki i jej działalności. 
 

Art. 94a ust. 1 cytowanej wyżej ustawy brzmi „Zabroniona jest reklama aptek 

i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji 

i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.” 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach w pełni zgadza się 

z pełnomocnikiem strony, że przywołany przepis nie definiuje reklamy działalności aptek. 

Zatem Organ uznał za zasadne sięgniecie do definicji reklamy aptek, przyjętej 

w orzecznictwie sądów administracyjnych, którą to sądy posługiwały się w uzasadnieniach 
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wyroków. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

2 października 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 1193/13 sąd wskazał: „Przepis art. 94a został 

wprowadzony ustawą z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne 

(P.f)oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007r. Nr 75, poz. 492) w konsekwencji 

implementacji m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. 

(2004/27/WE), zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu 

odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi i obowiązywał od dnia 

1 maja 2007 r. Sformułowany w nim 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 zmieniony z dniem 1 stycznia 2012 r. przez art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696). Obecnie zatem art. 94a 

ust. 1 P.f. stanowi o zakazie reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Zakaz 

ten nie obejmuje jedynie informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu 

aptecznego. Oznacza to, że zakaz ten został rozszerzony w kierunku jakiejkolwiek reklamy 

aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności. Przy czym zakazując jakiejkolwiek reklamy, 

ustawodawca nie zdefiniował reklamy apteki i jej działalności, tak jak to uczyniono w art. 52 

ust. 1 P.f. – w zakresie reklamy produktu leczniczego. Zasadne, zatem jest sięgnięcie 

do słownikowej definicji reklamy, według której - za reklamę uważa się każde działanie, 

mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub 

do skorzystania z określonych usług (np. Wielki Słownik Wyrazów Obcych pod red 

M. Bańki, wyd. PWN, Warszawa 2003). (…) Reklama może przyjmować różne formy np.: 

poprzez ulotki, foldery, gazetki temu służące, aż po reklamę radiową lub telewizyjną. 

Taka definicja reklamy działalności apteki została przyjęta w szeregu orzeczeń 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (por. wyroki w sprawach VII SA/Wa 

1985/07, VII SA/Wa 2215/07, VII SA/Wa 1739/07, VII SA/Wa 1914/07) oraz 

w przytoczonym przez organ wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2007 r. sygn. 

akt II CSK 289/07 (Lex, nr 307127; Monitor Prawniczy 2007, nr 20, poz. 1116), która 

to definicja zdaniem Sądu zachowuje swoją aktualność również w stanie prawnym po dniu 

1 stycznia 2012 r.” Wskazać należy również na pojmowanie reklamy, jakie przedstawił Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 2 października 2007 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 289/07, 

w którym wyjaśnił „reklama oznacza każde przedstawienie (wypowiedź) w jakiejkolwiek 

formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania 

wolnych zawodów, dokonane w celu wspierania zbytu towarów lub usług. Powszechnie 

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

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

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

trzeba mieć, zatem 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 oraz odbiór przekazu przez jego adresatów. 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”. W wyroku z dnia 10 grudnia 2012 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1756/12) 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, iż: „(…) na gruncie art. 94a 

ustawy Prawo farmaceutyczne, za reklamę apteki i jej działalności uznaje się każde działanie 

poza informowaniem o lokalizacji i godzinach pracy apteki.” W wyroku z dnia 27 lutego 

2018r., sygn. akt VI WA/Wa 1207/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
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wskazał, iż: „Obecnie, zatem (również w dacie wydania obu decyzji) art. 94a ust. 1 Prawa 

farmaceutycznego stanowi o zakazie reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich 

działalności. Zakaz ten nie obejmuje jedynie informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki 

lub punktu aptecznego. W ocenie Sądu, powyższe oznacza, że zakaz ten został rozszerzony 

w kierunku jakiejkolwiek reklamy aptek, punktów aptecznych oraz – co istotne – ich 

działalności […] W ocenie Sądu oznacza to, że za reklamę apteki może być uznane każde 

działanie, które zmierza do zwiększenia sprzedaży produktów w niej oferowanych.  Działanie 

to może mieć charakter zarówno bezpośredniej perswazji jak i działań pośrednich, 

zmierzających do zainteresowania konsumentów konkretną apteką i wywołania u nich 

zainteresowania produktem czy ofertą danej apteki i chęci skorzystania z niej. Sąd zwraca, 

zatem uwagę, że działanie reklamowe może przyjmować rożne formy, od dystrybucji choćby 

ulotek, przez prowadzenie kampanii reklamowych, aż po używanie w sposób zachęcający 

klienta nazwy apteki. Objęcie zakazem "każdego działania" wyłącza jedynie określone 

w zdaniu drugim art. 94a ust.1 p.f. sytuacji, tj. kierowanie do publicznej wiadomości 

informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Należy, zatem 

zauważyć, że każde działanie mające na celu zainteresowanie konsumentów ofertą apteki, czy 

też podawanie innych informacji o działalności apteki lub jej walorach stanowić będzie 

jej reklamę. Takie rozumienie pojęcia reklamy działalności apteki zostało przyjęte również 

w szeregu orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.” 
 

Biorąc pod uwagę materiał dowodowy, stanowisko strony oraz dotychczasowe 

orzecznictwo sądów administracyjnych, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

w Katowicach stwierdził, że umieszczenie w ekspedycji apteki o nazwie „(…)”, 

zlokalizowanej w (…), w obrębie stanowisk obsługi, informacji o wybranym asortymencie, 

zawierających oprócz ceny sprzedaży dodatkowo opisy prezentowanych produktów, 

np. „utrzymują prawidłowy metabolizm - zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia”, 

prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego pomaga utrzymać zdrowy pęcherz i drogi 

moczowe”, „zmniejsza katar, wzmacnia odporność, wspomaga funkcjonowanie układu 

oddechowego”, „wspomagająco przy przeziębieniu – ułatwia odkrztuszanie – oczyszcza 

oskrzela”, bezspornie posiadało charakter reklamowy, którego celem było zwrócenie 

uwagi pacjenta na oferowane produkty oraz atrakcyjność ich cen. Nie można zatem zgodzić 

się ze stanowiskiem strony, że „warstwa informacyjna komunikatu niewątpliwie przeważa 

nad zachętą do skorzystania z usług. Tablica informacyjna nie miała atrakcyjnej wizualnie 

struktury (…) Zawierała jedynie tekst sporządzony prostą czcionką (…) nie zawierała 

żadnych porównań do konkurencyjnych placówek, ani treści wartościujących, sugerujących 

atrakcyjność ceny. Odwołując się do przytoczonego wyżej orzecznictwa sądowego należy 

wskazać, że opisane działania mające przedstawić (zaprezentować) pacjentowi konkretne 

produkty dostępne w przedmiotowej aptece, poprzez „tekst sporządzony prostą czcionką” 

miały charakter reklamowy. Celem takiego postępowania było zachęcenie konsumentów 

(pacjentów) do zainteresowania się sugerowanymi artykułami, a nie jak strona wniosła 

„umożliwienie pacjentom odpowiedniego zidentyfikowania produktu” i wskazanie jego 

przeznaczenia „w celu uniknięcia pomyłek oraz stosowania nieodpowiedniego preparatu”. 

Zgodnie z przytoczonymi ww. wyrokami sądów reklamą jest każde działanie zmierzające 

do zwiększenia sprzedaży. Przyjmuje się, iż reklamą są wszelkie formy przekazu, w tym 

takie, które nie zawierają elementów ocennych ani zachęcających do zakupu, mogących 

zostać przyjęte przez odbiorców, jako zachęta do zakupu lub skorzystania z usług danej 

placówki, a także faktyczna intencja podmiotu dokonującego przekazu. Działanie to może 

mieć charakter zarówno bezpośredniej perswazji jak i działań pośrednich, zmierzających do 

zainteresowania konsumentów konkretną apteką i wywołania u nich zainteresowania 

produktem czy ofertą danej apteki i chęci skorzystania z niej. Należy podkreślić, 
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że przedmiotowe informacje dotyczące prezentowanego asortymentu (żółte kartki formatu 

A4, napisy czcionką o znacznej wielkości, podkreślenia i wytłuszczenia ceny oraz nazwy 

produktu), nie tylko wyraźnie różniły się od sposobu oznakowania cenami pozostałego 

asortymentu, ale też nie zostały umieszczone przy prezentowanych produktach. Wskazane 

informacje znajdowały się przy stanowiskach obsługi pacjenta, stanowiąc samodzielny 

i odrębny przekaz o asortymencie apteki, a więc ze względu na swój wyróżniający się 

charakter, miały na celu zwrócenie uwagi pacjentów.  

Ustawowym obowiązkiem apteki wynikającym z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo 

farmaceutyczne jest „udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach 

medycznych”. W trosce o zdrowie i życie pacjenta, powyższy zapis należy rozszerzyć, 

w świetle art. 86 ust. 8 cytowanej ustawy „ w aptekach ogólnodostępnych na wydzielonych 

stoiskach można sprzedawać produkty określone w art.72.ust.5 posiadające wymagane 

prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą 

przeszkadzać podstawowej działalności apteki.” A zatem, jeśli strona wniosła, że „osoba 

starsza niemająca dostępu do internetu, nie jest w stanie zidentyfikować produktu po samej 

jego nazwie” oraz „w celu uniknięcia pomyłek oraz stosowania nieodpowiedniego preparatu” 

personel fachowy powinien udzielać informacji o wszystkich produktach, które w aptece 

są dostępne. 

Ponadto, nie można zgodzić się ze stwierdzeniem strony, że treść informacji „nie 

zawierała żadnych (…) treści wartościujących, sugerujących atrakcyjność ceny”. 

Sporządzona w trakcie kontroli dokumentacja fotograficzna dotycząca informacji o produkcie 

o nazwie (…), uwidacznia treści: „(…) Teraz w nowym, ekonomicznym opakowaniu: (…) 

Cena: 55,98”. Sformułowanie informacji w opisany wyżej sposób, zawierającej określenia 

„nowe”, „ekonomiczne”, jest jasnym przekazem, że zakup wskazanego produktu będzie 

korzystny dla pacjenta, a więc zwraca uwagę i zachęca do zainteresowania się sugerowanym 

artykułem.  
 

Pełnomocnik strony w piśmie z dnia (…) r. wyjaśnił „nie można zatem wyprowadzać 

wniosku, że ustawodawca zezwolił na informowanie pacjentów tylko i wyłącznie o lokalizacji 

i godzinach otwarcia, a każdy inny komunikat stanowi niedozwoloną reklamę (...”). W świetle 

przytoczonego wyżej orzecznictwa sądowego należy wskazać, że oznakowanie asortymentu 

apteki w opisany powyżej sposób nie ma związku z informacją o lokalizacji i godzinach 

czynności apteki. Działanie mające zachęcić pacjentów (klientów) do zakupu, a tym samym 

zwiększyć sprzedaż produktów oferowanych w aptece, zgodnie z cytowanymi wyrokami 

sądów jest reklamą apteki.  
 

Należy uznać, że opisanie wyżej działania prowadzone przez przedsiębiorcę w aptece 

o nazwie „(…)”, zlokalizowanej w (…), miały na celu wywołanie u konsumenta 

zainteresowanie wskazaną apteką. Celem takiego postępowania było zwrócenie uwagi na 

prezentowany asortymentu, a co za tym idzie zwiększenie jego sprzedaży w placówce. 

Zgodnie z przytoczonym ww. orzecznictwem sądów każde działanie mające na celu 

zainteresowanie ofertą apteki, czy też podawanie innych informacji o działalności apteki lub 

jej walorach niezależnie od form i metod jej prowadzenia oraz użytych środków, jeśli jego 

intencją jest zwiększenie sprzedaży towaru w aptece, stanowi jej reklamę. Reklama ta może 

przyjmować różne formy zachęcania, jak np. ulotki, foldery, gazetki, hasła, znaki graficzne. 

Informacje zawarte w opisanych wyżej materiałach w istocie reklamują wskazaną aptekę, 

jako placówkę posiadającą wybrany asortyment w atrakcyjnych cenach.  
 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca uwagę, że w przytoczonym 

uzasadnieniu wyroku z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt 1207/17 VI WA/W, Sąd wskazał 

jednoznacznie, iż zakaz prowadzenia reklamy nie obejmuje jedynie informacji o lokalizacji 

i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. W ocenie Sądu, powyższe oznacza, że zakaz 
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ten został rozszerzony w kierunku jakiejkolwiek reklamy aptek, punktów aptecznych oraz – 

co istotne – ich działalności. W ww. uzasadnieniu jednoznacznie wskazano, że za reklamę 

apteki może być uznane każde działanie, które zmierza do zwiększenia sprzedaży produktów 

w niej oferowanych. Przedsiębiorca niewątpliwie ma prawo do informowania swoich 

konsumentów o swojej działalności. Jednak zdaniem organu przedsiębiorcy prowadzący 

aptekę ogólnodostępną są ograniczeni przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i powinni 

w podejmowanych przez siebie działaniach, w tym również marketingowych, uwzględniać 

treść przepisu art. 94a ust. 1 ww. ustawy określającego zakres prowadzenia reklamy apteki 

i jej działalności.  
 

W związku z powyższym oraz w związku z treścią wyżej cytowanych przepisów 

i utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych w sprawie reklamy prowadzonej 

w aptekach, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, iż opisane w decyzji 

działania prowadzone w aptece ogólnodostępnej o nazwie „(…)” zlokalizowanej w (…), 

stanowią zabronioną reklamę apteki, o której mowa w art. 94a ust. 1 ustawy Prawo 

farmaceutyczne. Zgodnie z treścią art. 94a ust. 3 cytowanej ustawy Śląski Wojewódzki 

Inspektor Farmaceutyczny zobligowany jest do wydania niniejszej decyzji.  
 

Z uwagi na fakt, że Kierownik przedmiotowej apteki już w dniach kontroli usunął 

materiały reklamowe opisane w przedmiotowej decyzji (w dniu (…) r. kontrolujący stwierdził 

ich usunięcie) oraz, że pismem z dnia (…) r., pełnomocnik strony dodatkowo poinformował 

o ich usunięciu, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 §1 

Kodeksu postępowania administracyjnego, którego treść brzmi, „Gdy postępowanie 

z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje 

decyzję o umorzeniu postępowania”, zdecydował o umorzeniu postępowania 

administracyjnego wszczętego w dniu (…) roku, w części dotyczącej nakazania zaprzestania 

prowadzenia powyższej reklamy. 
 

Z treści art.129b ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, który brzmi „Karę pieniężną 

określoną w ust. 1 nakłada wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji 

administracyjnej. Przy ustaleniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności okres, 

stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie 

przepisów”, wynika obowiązek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego wymierzenia 

kary pieniężnej w wysokości do 50 000 złotych, pozostawiając uznaniu wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego nie to, czy nałożyć karę pieniężna, lecz jedynie wysokość 

tej kary. Analiza treści tego przepisu prowadzi do wniosku, że ustawa Prawo farmaceutyczne, 

nie przewiduje żadnych okoliczności faktycznych, które upoważniałyby wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego do odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej w przypadku 

stwierdzenia, że naruszenie art. 94a ust. 1 cytowanej ustawy, miało miejsce, nawet, jeśli 

apteka od naruszenia tego już odstąpiła. 
 

Jak wskazano powyżej fakt prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej o nazwie 

„(…)”, zlokalizowanej w (…), prowadzonej przez przedsiębiorcę (…), ul. (…), jest 

bezsporny. Ustalając wymiar kary uwzględniono stopień, okres oraz okoliczności naruszenia 

art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, a także fakt, iż jest to pierwsze naruszenie przez 

stronę zakazu prowadzenia reklamy aptek, stwierdzone przez Śląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Farmaceutycznego. 

W toku postępowania stwierdzono, że prowadzenie reklamy apteki i jej działalności 

miało miejsce w dniach kontroli. Nie jest również wykluczone, że w okresie poprzedzającym 

przeprowadzenie kontroli planowej wskazanej apteki dochodziło do podobnych naruszeń 

art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Organ nie posiada jednak wiedzy 

ani możliwości sprawdzenia jak długo prowadzona była działalność reklamowa apteki.  
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W związku z powyższym, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny postanowił 

nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 2000,00 (słownie dwa tysiące złotych). 

Nałożona kara pieniężna ma zapobiec ponownemu naruszeniu przepisów dotyczących zakazu 

reklamy apteki i jej działalności. Musi być dotkliwa a jednocześnie możliwa do spełnienia. 

W ocenie organu nałożona kara jest adekwatna do okoliczności i czasu prowadzenia reklamy 

apteki i jej działalności. Organ wskazuje także, iż kara ta ma również znaczenie edukacyjne 

dla samego przedsiębiorcy, a także jest ewentualną przestrogą przed podobnym naruszeniem 

zakazu reklamy dla innych przedsiębiorców prowadzących detaliczny obrót produktami 

leczniczymi. Kara pieniężna została wymierzona w dolnych granicach ustawowej wysokości 

kary i uwzględnia ona fakt, że nie stwierdzono wcześniejszych naruszeń przez aptekę 

ogólnodostępną o nazwie „(…)” zlokalizowaną w (…), przepisów dotyczących reklamy.  

Mając powyższe na uwadze zdecydowano jak wyżej. 
 

Po u czen i e  

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej 

decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego w Katowicach. 

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), co oznacza, że nie można będzie jej zaskarżyć do sądu oraz 

decyzja nie będzie mogła być wzruszona w trybie zwyczajnym. 

Nałożoną karę pieniężną uiścić należy w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna, na konto Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach: NBP 

o/o Katowice 03 1010 1212 0051 2222 3100 0000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono w 2 egz. 

Otrzymuje: 

1. (…); 

2. a/a. 


