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 DECYZJA 5/NKP/2020 

Na podstawie: 
- -4 oraz art. 129b ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne tj. 
z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 499),zwanej dalej prawem farmaceutycznym;  
-   i art. 105 Kodeksu cyjnego tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 
2020 r. poz. 256), zwanego dalej kpa 
 

 

 

1. Dr. Optima sp. z o.o. sp.k. w Warszawie prowadzi  n
apteki o nazwie Dr.Optima Brusach przy ul.  (zezwolenie nr 
1015/2017), cej na umieszczeniu na drzwiach Apteki   

: obyciem recepty? Zapytaj 
emy  

2. N na Dr. Optima sp. z o.o. sp.k. w Warszawie 7000 
(siedem tysi cy onej reklamy d  
Apteki, o jakiej mowa w punkcie 1. 

3. Umarz e w zakresie nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy opisanej w pkt 
 . 

 

  

U Z A S A D N I E N I E 

Pismem z dnia 24 czerwca 2020 r.  maceutyczny 
zawiadomi 24 czerwca 2020 r.  te e w sprawie 



nakazania zaprzestania prowadzenia niedozwolonej reklamy apteki o nazwie Dr.Optima
Brusach przy ul.  (zezwolenie nr 1015/2017) a kary. 
 W zawiado w dniu 16.06.2020 r. r. PWIF pisemnie zawiadomiony 
o prowadzeniu reklamy na drzwiach Apteki  

: ece roblem ze zdobyciem recepty? Zapytaj 
far o emy.    

 
admin
Farmaceutyczny zobow  stron  do udzielenia pisemnej odpowiedzi na na  

1) Od kiedy Sali ekspedycyjnej)?   

2) eli tak, to kiedy to nast ? 

Strona udzieli powiedzi w pi 9.07.2020 r. pla
17 czerwca 2020 r. 

Pismem z dnia 23.07.2020 r. organ a decyzji, 
stron owodowego. 
pismo dnia 30 lipca 2020r. 

Strona w zak  terminie trzymuje swoje dotychczasowe 
stanowisko . 

 
P

prowadzi  niedozw apteki o Dr.Optima Brusach 
przy ul.  (zezwolenie nr 1015/2017), cej na umieszczeniu na drzwiach Apteki i w 

 : obyciem 
recepty? Zapytaj farmace emy . 

 
ustalenia stanu faktycznego.  

 
Poza sporem e strona w okresie od 15 do 17 czerwca 2020 r. umie  na 

drzwiach Apteki  :  
ze zdobyciem recepty? Zap emy . 

 
wa farmaceutycznego w brzmieniu obow

tanowi 
natomiast reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Przepis 
ten w po m brzmieni  stycznia 2012 r. na mocy art. 60 pkt 7 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o r go przeznaczenia 

w medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696). Nowelizacja ustawy podyktowana 

wek obrotu pozaapteczne  Z 
e info okalizacji i godzinach pracy apteki. 

 w 
publicznych przed negatywnymi skutkami reklamy 
prowa w tym  maksymalizacji  

" (uzasadnienie do projektu, druk 
sejmowy VI.3491). Interpre  prawa farmaceutycznego przed jego 
(zabroniona jest re

medycznych umieszczonych na wy ych lub 
medycznych o na



umieszczonych na tych wykazach.) -
(pod. Red - 
na celu za korzystania z 

lnych 

sprzedawanych w aptece - nieza
-

w medycznych" (vide wyroki WSA w Warszawie z dnia 17 
r., sygn. akt VII SA/Wa 698/08 i z dnia 1 lutego 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 

1960/07, opubl. orzeczenia.nsa.gov.pl). Nal  
obszerny spos gn. akt II CSK 
289/07, LEX nr 
jakiejkolwiek formie w ramach 

do kupna
 

j na 
awowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej 

i faktyczne intencje podmiotu 
 nad 

 do nabycia towaru - 
wypowiedzi i tak odbie

ra ich dokonuje." Zbie
doktryna np.: M. Koremba w Komentarzu do art. 94a ustawy-Prawo farmaceutyczne. Zaprezentowane 

e w odniesieniu do now a 2012 r. 
(wyrok WSA z 8.11.2012 sygn. akt VI SA/Wa 1687/12, wyrok NSA z 20.05.2015 sygn. akt II 
GSK/746/14, wyrok NSA z 26.06.2014 sygn. akt II GSK 668/13, wyrok NSA z 27.08.2014 sygn. akt 
1000/13: 

). 

Sprawa sprowadza  do rozstr zamieszczenie ww. informacji 
e     

W ocenie organu zamieszczone w aptece plakaty : 
Masz problem ze zd emy  - mog

do skorzystania z oferty Apteki. Zdaniem PWIF Apteka  pomoc w zdobyciu 
recepty  pacje do korzystania z pteki. Nie jest to neutralna informacja za 

pteki i godzinach je otwarcia.   

Z uw  wydani a  
zakresie nakazania zaprzestania reklamy o umorzone na podstawie art. 105 kpa.    

W  129b ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne karze p j w wysoko
a prowadzi r ktu 

aptecznego,  przy 
 okres, st

uprzednie na .  



kary organ na reklama wis
Aptece  jedynie przez 2 dni. Poza tym na nie  strony y 
strona niej art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego  decyzja ostateczna PWIF z dnia 
13.11.2019 r. Nr 10/NKP/2019  i 7000 jest 
odpowiednia do stopnia naruszenia z zapobiec prowadzenia podobnej reklamy 
w przysz .  

  
pektor Farmaceutycz

terminie 7 dni unek : 
 

ul. Na Stoku 50, 80-  
Nr    25 1010 1140 0159 7422 3100 0000 

      
 

 , jak dla 
podatkowych

iu egzekucyjnym w administracji. 
 
 

P O U C Z E N I E 

 do Farmaceutycznego. 
O o Inspektora 

erminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

Zgodnie  i 2  kpa 
wniesienia odwo

owi administracji wa do 
czna i 

prawomocna. 
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                                                                                                    mgr farm.  

za           
Inspektora Farmaceutycznego 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

O  

1) adresat 

 



3) aa x 2


