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Ballenic sp. z o.o. 

ul. , 

84-230 Rumia 

 

           DECYZJA 4/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 cyjnego tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 
2020 r. poz. 256), zwanego dalej kpa 
 

 

 

1. Stwierdza, Ballenic sp. z o.o. z siedzib  w ska 24, 84-230 Rumia prowadzi  
punktu aptecznego  o nazwie Punkt Zdrowia w Suchym Dworze  

go w Suchym Dworze (zezwolenie na prowadzenie punktu nr 1/2020),  
zamieszczeniu na Facebooku (FB) Gru  postu za ego do dokonywania 

aptece  w Suchym Dworze z 25% rabate . 

2. Ballenic sp. z o.o. z siedzib  w , 84-230 Rumia 
2000 tysi cy niem niedozwolonej 

 Punktu Aptecznego, 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 31 marca 2020 r.  Pomorski Woje omi
niu 25 marca 2020 r.  te e w sprawie nakazania 

zaprzestania prowadzenia niedozwolonej reklamy punktu aptecznego  Punkt Zdrowia w 
Suchym Dworze go w Suchym Dworze (zezwolenie na prowadzenie punktu nr 1/2020). 

W zawiadomieniu w dniu 25.03.2020 r. r. PWIF mailowo poinformowany 
przez zika Hyperpharm Dorota Regosz Sp.Jawna o zamieszczanych na 



Facebooku (www.facebook.com/groups/1574592499224302/) przez 
komentarzach dokonywania zakup aptece  w Suchym Dworze z 25% rabatem 

Grupa NOWE PODG  wydruk komentarzy 
oraz kopia paragonu  zakup z rabatem. Niezale nie od  tego PWIF wydrukow
z FB  komentarze do postu Zasady reklamy w grupie .    

 ora
administr   
Farmaceuty    

1) Kiedy ww. komentarz na FB ?   

2) Po jakiej cenie sprzedawany marcu 2020 r. paracetamol 
accorda a 50?   

powiedzi w pi 4.04.2020 r. post 
e w dniu 19.03.2020 r., w dniu 20.

kilku znajomych, a nie do  grupy. Wg strony administrato
ie ra  na zes  Administrator 

powinien pierwsz post, zamiast tego  donos
25 mar  

PWIF pi ezika o potwierdzenie 
 przytoczonych w zawiadomieniu mailowym, a ow  do 

strony. 

zik swoim 
administratorem grupy na FB. W dniu 19.03.2020 r. Punkcie Aptecznym 
i uzyska 5% na zakup produkt umentowany paragonem za
do maila.     

Pismem z dnia 25.06.2020 r. organ  
stron o zebran  

 
 dniu 2.07.2020 r. W terminie wskazanym w zawiadomieniu strona 

nie wn  
 

owadzi  punktu aptecznego  o nazwie Punkt Zdrowia w 
Suchym Dworze go w Suchym Dworze (zezwolenie na prowadzenie punktu nr 1/2020), 

 zamieszczeniu na Facebooku (FB) dokonywania 
 w aptece e  

 
ce ustalenia stanu faktycznego.  

 dniu 19.03.2020 r. (czwartek) na grupie FB Nowe  Pr
ewska Alicja W  Kochani  

zapraszam was do naszej lokalnej apteki w Suchym Dworze Grupa Nowe 
 dostaniecie rabat 25% na cynk, paracetamol 50 tabletek i nurofen 150 ml dla dzieci 

(normalna cena  wystarczy pirytusu 
i lokalnie. Pozdrawiam. . 

w dniu 19.03.2020 r. Punkt 
Apteczny 50 tabletek i nurofen dla dzieci 150 ml z rabatem 
wskazanym  

om
 



PWIF p
2020 r.  

 
wa farmaceutycznego w brzmieniu obow

ci. Nie stanowi 
natomiast reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Przepis 

m brzmieni stycznia 2012 r. na mocy art. 60 pkt 7 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacj

ieniowego oraz wyro 696). Nowelizacja ustawy podyktowana 

tu poz h. Z 
okalizacji i godzinach pracy apteki. 

publicznych przed negatywnymi skutkami re
prowa  maksymalizacji  

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

ni odnos
 pr b 

medycznych o na
umieszczonych na tych wykazach.) -  

- 
na celu za korzystania z 
o

awanych w aptece - 
- 

gn. 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  

t II CSK 

jakiejkolwiek formie w ramach 

do kupna. Wskazuje na 

na 
awowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko mniej lub bardziej 

yczne in
 nad 

- 

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

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: 
my, w sz

). 

Zamieszczony przez stron post wprost za Punkcie 
Aptecznym, %. Nie ulega 

post  ory  

 organ na podstawie art. 105 
zakresie nakazania zaprzestania prowadzenia reklamy z uwagi na jego  

 129b 
punktu 

aptecznego, i obrotu pozaaptecznego oraz ich dzia  przy 

 

kary organ na  
na profilu FB Grupa Nowe Pod , zatem  . Post 

   
udzielono w jednym przypadku. Poza tym  strony y strona nie 

niej art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego. Na nie  
post informowa soboty 

21.03.2020 r. i 2000 jest odpowiednia do stopnia naruszenia 
 

 .  

  
or Farmac

7 dni Nr 25 1010 
1140 0159 7422 3100 0000. 

 dsetki, jak dl
podatkowych

 
 
 

P O U C Z E N I E 

 aceutycznego. 
o Inspektora Farmaceutycznego w 

 

 i 2  kpa 
zrzec wa do wniesienia odwo

wa do 
t ostateczna i 

prawomocna. 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                  INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY 

              

                                                                                                                                   mgr farm. Beata Lutkiewicz                                                    
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1) Aax2 
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3) Adresat  

                                                                                                                                  

 

 

 


