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  DECYZJA 2/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 K cyjnego tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 
2020 r. poz. 256), zwanego dalej kpa 
 

eutyczny w Gda  

 

1. Europe Distribution Group Sp. z o.o. ul. Polna 8, 55-114 Kryniczno prowadzi  
  

 zamieszczeniu na Facebooku (FB) na profilu Mr.ZIGGI  informacji o 
 zakupu Mr. ZIGGI w AptekaGemini.pl , czyli   

przez . 

2. Europe Distribution Group Sp. z o.o. ul. Polna 8, 55-114 Kryniczno n
1000  nej reklamy 

 Apteki, o jakiej mowa w punkcie 1. 

3. Um 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 4 marca 2020 r.  omi
4 marca 2020 r.  te e w sprawie nakazania 

zaprzestania prowadzenia niedozwolonej reklamy apteki Gemini  nej w G Trzy 
Lipy 3 (zezwolenie nr 757/2013 z dnia 13.02.2013 r.) . 



W zawiado dniu 4.03.2020 r. r. PWIF pisemnie zawiadomiony
przez  (GIF) o zamieszczonej na Facebooku (FB) na profilu 

r.ZIGGI  informacji o  Mr. ZIGGI w AptekaGemini.pl , czyli poprzez 
  Do pisma GIF 

stu Mr.ZIGGI na FB z 30.10.2019 r.  
Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej https://mr-ziggi.pl/kontakt/ wynika , 

strona marki Mr.ZIGGI, jest odpowiedzialna
umieszczane na profilu Mr.ZIGGI na FB (https://www.facebook.com/Mr.ZIGGI).  Zawiadomienie GIF 
wraz z  oraz 2 wydruki tego posta z dnia 4.03.2020 r. 

owania.   

 . 
admin

 stron   

1) Czy  umowy/porozumienia z GEMINI" HUTTER Sp. z o.o. Wejherowo, ul. 
Harcerska 10 lub innym podmiotem z grupy GEMINI, yby 
zasady publicznego informowania o  Mr.ZIGGI w 
aptekagemini.pl?   

2) Czy poza postem zamieszczonym na FB strona informowa   w inny spo
 Mr.ZIGGI za  aptekagemini.pl?  

3) Czy posty zamieszczone na FB profilu Mr.ZIGGI inform  nabywania 
Mr.ZIGGI aptekagemini.p t

 ws  

Dodatkowo organ  : 

1) w z umowy/porozumienia z GEMINI" HUTTER Sp. z o.o. Wejherowo, 
ul. Harcerska 10 lub innym podmiotem z grupy GEMINI yby 
zasady publicznego informowania o  Mr.ZIGGI w 
aptekagemini.pl, z ograniczeniem do podania wzajemnych 
stron.  

2) do podania liczby mailem lub za FB 
 zakupu p Mr.ZIGGI za  aptekagemini.pl. 

 

Niezale    GEMINI 
HUTTER Sp. z o.o. w Wejherowie, ul. Harcerska 10 do  

1) Od kiedy Apteka prowadzi Mr.ZIGGI rednictwem aptekagemini.pl? 

2) MR.ZIGGI sprzedanych od 30.10.2019 r.? 

3) Czy zawiera  umowy/porozumienia z Europe Distribution Group Sp. z o.o. ul. Polna 8, 
55-114 Kryniczno p yby zasady publicznego informowania o 

 Mr.ZIGGI w aptekagemini.pl?   

 

powiedzi w pi
um GEMINI HUTTER Sp. z o.o. w Wejherowie Mr.ZIGGI. 
Publikacja posta na FB odby utek niewie gulacji prawnych w zakresie 
reklamy aptek i po 

  Mr.Ziggi



s az po otrzymaniu zawiadomienia o wszcz
wprowadzi

Z kolei GEMINI HUTTER Sp. z o.o. w Wejherowie mocnika 
pism z dnia 19.03.2020 r. udzie

9 r. Produkt
aptekagemini.pl od 8.10.2019 r. Od 30.10.2019 r. do 10.03.202 s  
s

 
u    

Zamieszczenie postu nie by . Zar iu informacji o po
wystosowano maila o zaniechanie pra art. 94a ust. 1 prawa 
farmaceutycznego. Do pisma d z 13.11.2019 r.  

Pismem z dnia 20.04.2020 r. organ  
stron  

 
W terminie wskazanym w zawiadomieniu strona 

nie wn  
Organ w stawie 

, -10 
zysowych z dnia 2 marca 2020 r. zwi zane z 

zawieszeniem  w okresie do 31.03.2020 do 24.05.2020 r. Dlatego w dniu  
ponownie  a stanowiska w sprawie zebranego w sprawie 
mater  

 
 
Pomorski W

dzi    
przy ul. Trzy Lipy 3,  na zamieszczeniu na Facebooku (FB) na profilu Mr.ZIGGI  informacji 
o  zak w AptekaGemini.pl , czyli   przez 

. 
 

ustalenia stanu faktycznego.  
Zgodnie z danymi rejestrowymi znajduj posiadaniu organu apteka Gemini 

 
www.aptekagemini.pl.   

Poza sporem na Facebooku (FB) na profilu r.ZIGGI  informacji o 
 w AptekaGemini.pl , czyli   przez 

. 
P  r. Z tej daty pochodzi bowiem mail wraz ze 

rzutem strony ZIGGI (  do zawiadomienia GIF z 28.02.2020 r.) podpisany przez  
Walkiewicz (kate.walkiewicz@gmail.com). 020 r. za 

w dniu otrzymania zawiadomienia o wszcz , 
czyli w dniu 9.03.2020 r., 

 w zakresie publicznego informowania o ci Mr.ZIGGI 
za  aptekagemini.pl. 

cego w okresie od 30.10.2019 r. do 10.03.2020 r. 
2 sztuki  marki ZIGGI.    

 
 

wa farmaceutycznego w brzmieniu obow



natomiast reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Przepis 
m brzmieni  stycznia 2012 r. na mocy art. 60 pkt 7 

696). Nowelizacja ustawy podyktowana 

okalizacji i godzinach pracy apteki. 

prowa  maksymalizacji  
" (uzasadnienie do projektu, druk 

 
(zabroniona jest re

b 
medycznych o na

umieszczonych na tych wykazach.) -  
- 

na celu za korzystania z 

- 
- 

1960/07, opubl. orzeczenia.nsa.gov.pl). Nal  

jakiejkolwiek formie w ramach 

na 
awowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej 

 nad 
- 

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

e w odniesieniu do now
(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: 

). 



Zamieszczony przez stron post wprost za
Mr.ZIGGI online w aptece Gemini. post  ory 

 aptekagemini.pl. 
znamienne jest sztuki 

 Mr.ZIGGI.  

 129b 

aptecznego,  przy 

 

kary organ na 
na profilu FB strony, zatem . Post zaraz po otrzymaniu 
zawiado powania . Poza tym trony y 

str niej art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego. 
 na FB W tym 

czasie produktu Mr.ZIGGI .  
aptekagemini.pl. i 1000 

a 
filmu zapobiec .  

  

7 dni Nr 25 1010 
1140 0159 7422 3100 0000. 

 
podatkowych

 
 
 

P O U C Z E N I E 

 
o Inspektora Farmaceutycznego w 

 

 i 2  kpa 

wa do 

prawomocna. 

                                                                                                      
 

                                                                                                                           INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY 

              

                                                                                                                               mgr farm. Beata Lutkiewicz                                                    

 

 

 



 

 

1) a/ax2 

 

3) adresat 


