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DECYZJA 
 

 
 

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

ust. 1, art. 129b ust. 1 i 2, art. 86 ust. 1, ust. 2 i ust. 9, art. 87 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej zwana 

„k.p.a.”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie przedsiębiorcy 

(…) 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 (…), ul. (…), 

 

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach 
 

 

1. stwierdza naruszenie przez przedsiębiorcę (…), z siedzibą (…), ul. (…), zakazu, o którym 

mowa w art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez: 
 

a) umieszczenie wewnątrz apteki, w ekspedycji, plakatu zatytułowanego „(…)”, na 

którym zamieszczono między innymi tekst: „(…)”; 
 

b) umieszczenie wewnątrz apteki, w ekspedycji, w obrębie jednego ze stanowisk obsługi 

pacjenta, napisu „SPORZĄDZAMY LEKI RECEPTUROWE”; 
 

c) umieszczenie w oknie oraz na drzwiach wejściowych do ekspedycji, widocznych 

z zewnątrz naklejek z napisami „TU WYPOŻYCZYSZ INHALATOR”, 

„WYKONUJEMY KROPLE OCZNE”, „LEKI RECEPTUROWE”, „Hello!  

WE SPEAK ENGLISH”, „PIERWSZEŃSTWO DLA KOBIET W CIĄŻY”, „razem  

po ZDROWIE”, „MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ (…)”, „Tutaj odbierzesz 

zamówienia (…)”,  

i nakazuje (…) z siedzibą w (…) ul. (…) zaprzestanie prowadzenia powyższej reklamy apteki. 
 

2 .  Nakazowi zawartemu w pkt 1 niniejszej decyzji, na podstawie art. 94a ust. 4 ustawy 

Prawo farmaceutyczne, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nadaje rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

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

Inspektor Farmaceutyczny nakłada na (…), z siedzibą w (…), ul. (…), karę pieniężną 

w wysokości 15 000 złotych (słownie piętnaście tysięcy złotych) za prowadzenie reklamy 

apteki, o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji. 
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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 

planową apteki ogólnodostępnej o nazwie „(…)” zlokalizowanej w (…), przy ul. (…), 

prowadzonej przez (…) z siedzibą w (…), 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, tj. w ekspedycji wywieszona tablica 

informacyjna opatrzona logo „(…)”, o treści: „(…)”. Ponadto ww. plakat (tablica) zawiera 

m.in. treści „(…)”, „(…)”, „(…)”.  Dodatkowo przy stanowisku obsługi pacjenta 

umieszczono plakat „SPORZĄDZAMY LEKI RECEPTUROWE”.  

 W oknie i na drzwiach ekspedycji, widoczne z zewnątrz, umieszczone naklejki 

z napisami: „TU WYPOŻYCZYSZ INHALATOR”, „WYKONUJEMY KROPLE OCZNE”, 

„LEKI RECEPTUROWE”, „Hello! WE SPEAK ENGLISH”, „PIERWSZEŃSTWO DLA 

KOBIET W CIĄŻY”, „razem po ZDROWIE”, „tutaj odbierzesz zamówienia (…)”, „MASZ 

PYTANIE? ZADZWOŃ! (…)”. Dokumentacja fotograficzna wymienionych materiałów, 

sporządzana w dniach kontroli została, dołączona do protokołu. 

Opisane nieprawidłowości, były podstawą wszczęcia z urzędu, w dniu (…) r., 

postępowania administracyjnego w sprawie podejrzenia naruszenia zakazu prowadzenia 

reklamy apteki, tj. art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, poprzez umieszczenie 

wewnątrz apteki, w ekspedycji, plakatu zatytułowanego „(…)”, na którym zamieszczono 

między innymi tekst: „(…)”, umieszczenie wewnątrz apteki, w ekspedycji w obrębie jednego 

ze stanowisk obsługi pacjenta, napisu „SPORZĄDZAMY LEKI RECEPTUROWE” oraz 

umieszczenie w oknie oraz na drzwiach wejściowych do ekspedycji, widocznych z zewnątrz 

naklejek z napisami „TU WYPOŻYCZYSZ INHALATOR”, „WYKONUJEMY KROPLE 

OCZNE”, „LEKI RECEPTUROWE”, „Hello! WE SPEAK ENGLISH”, 

„PIERWSZEŃSTWO DLA KOBIET W CIĄŻY”, „razem po zdrowie”, „Tutaj odbierzesz 

zamówienia (…)”, „MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ (…)”. 

 Równocześnie, zgodnie z zapisem art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

w Katowicach poinformował o przysługującym Stronie prawie do czynnego udziału 

w postępowaniu. 

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

wpłynęło pismo Strony, z dnia (…) r., zatytułowane „Sprawa znak (…)”. W przedmiotowym 

piśmie Spółka wniosła o umorzenie postępowania oraz wyjaśniła: „Umieszczony wewnątrz 

apteki, w ekspedycji, plakat zatytułowany „(…)” (…) jest przejawem troski o Pacjentów oraz 

konieczności świadczenia dla nich usług możliwie na najwyższym poziomie, co bez wątpienia 

jest w interesie publicznym”. Ponadto wniesiono „Umieszczony wewnątrz apteki, 

w ekspedycji (…) napis „SPORZĄDZAMY LEKI RECEPTUROWE” zawieraj wyłącznie 

informacje o dopuszczalnych usługach świadczonych w aptece. Napis nie zawierają żadnych 

elementów reklamy apteki i jej działalności-jest to wyłącznie tzw. suchy komunikat”. 

W odniesieniu do trzeciego punktu zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia (…) r. 

Spółka napisała „Umieszczenie w oknie oraz na drzwiach wejściowych do ekspedycji 

widocznych z zewnątrz naklejek „TU WYPOŻYCZYSZ INHALATOR”, WYKONUJEMY 

KROPLE OCZNE”, „LEKI RECEPTUROWE” zawierają wyłącznie informacje 

o  dopuszczalnych usługach świadczonych w aptece. Naklejki nie zawierają żadnych 
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elementów reklamy apteki i jej działalności – są to wyłącznie tzw. suche komunikaty”. 

Ponadto w przedmiotowym piśmie z dnia (…) r. Strona wniosła „Naklejka z napisem „Hello! 

We speak English”, zawiera wyłącznie informacje o obsłudze w języku angielskim, bez 

jakichkolwiek cech reklamy apteki i jej działalności. Ograniczenie dostępu do apteki osób 

nieposługującym się językiem polskim jest zjawiskiem niepożądanym (…)”. W odniesieniu do 

naklejki „PIERWSZEŃSTWO DLA KOBIET W CIĄŻY” poinformowano „(…) zapewnienie 

pierwszeństwa kobietom w ciąży jest powinnością apteki. Brak jest podstaw, aby taką naklejkę 

rozpatrywać w kategorii reklamy apteki i jej działalności”. Strona wyjaśniła również, że 

informacje takie jak „razem po zdrowie”, „Tutaj odbierzesz zamówienia (…)” oraz „MASZ 

PYTANIE? ZADZWOŃ (…)” mają „neutralny charakter”, „wyłącznie informacyjny”, nie 

zawierają treści reklamowych zachęcających do korzystania z usług apteki. 
 

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 Spółkę 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. Strona odebrała zawiadomienie 

w dniu (…) r.  

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 obrazującej umieszczone wewnątrz apteki oraz widoczne z zewnątrz 

informacje reklamowe, w postaci plakatów i naklejek, Śląski Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny 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.” 
 

 Powyższy przepis nie definiuje reklamy działalności aptek, w związku, z czym za 

zasadne należy uznać sięgniecie do definicji reklamy aptek, przyjętej w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, którą to sądy posługiwały się w uzasadnieniach 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 
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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). 

 Reklamą apteki może być, więc każde działanie skierowane do publicznej 

wiadomości, zmierzające do zwiększenia sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych w niej oferowanych, oprócz określonego w zdaniu 2 art. 94a ust.1 – kierowanej 

do publicznej wiadomości informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu 

aptecznego. 

 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.” 

Reklamą działalności apteki będzie, więc zamiar przyciągnięcia potencjalnych 

klientów do apteki w celu dokonania w niej zakupów – niezależnie od form i metod 

prowadzenia reklamy oraz użytych do jej realizacji środków - jeżeli jej celem jest zwiększenie 

sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów medycznych (vide wyrok WSA w Warszawie 

z dnia 17 października 2008 r., sygn. akt VII SA/WA 69/08). 
 

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.” 
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W wyroku z dnia 27 lutego 2018r., sygn. akt VI WA/Wa 1207/17 Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie 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.” 
 

Umieszczony w ekspedycji wskazanej apteki plakat zatytułowany „(…)”, zawierający 

m.in. treści „(…)”, bezspornie posiada charakter reklamowy. Cytowane powyżej zwroty 

wyrażają bowiem pozytywny przekaz dotyczący działalności podmiotu prowadzącego aptekę 

oraz mają zwrócić uwagę pacjenta, że w tej placówce otoczony jest szczególną (wyjątkową) 

opieką, a i ceny są najlepsze. Informacje o cenach i najwyższej jakości usług stanowią 

również element gradacji usług w stosunku do każdej innej apteki. 
 

 Należy zauważyć, że plakat zwiera również inne informacje, w tym treści wyróżnione, 

poprzez napisanie ich w kolorze pomarańczowym, m.in. „(…)” (napisane czcionką w kolorze 

pomarańczowym), „(…)”, „(…)” (napisane czcionką w kolorze pomarańczowym), „(…)”. 

Zdania na plakacie napisane są czcionkami w kolorze czarnym lub pomarańczowym. 
 

 Z treści zdań wynika, że szczególnie w tej aptece pacjent jest zawsze w CENTRUM 

UWAGI i otoczony jest najlepszą opieką i profesjonalnym doradztwem oraz apteka jest 

ulubioną apteką milionów Polaków. Ponadto zawarto w nich informacje, iż w tej aptece 

każdego dnia jest pełna dostępność leków, są najlepsze ceny i prowadzona jest najwyższa, 

jakość obsługi. W celu uzyskania powyższych efektów przedsiębiorca rozwija dostępność 

oraz jakość ofert i usług, dba o dostępność i bezpieczeństwo terapii farmakologicznej dla 

pacjentów. Buduje relacje z pacjentem w oparciu o uczciwości i szacunek.  
 

 Zdaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego treści zawarte na 

plakacie mogą wywoływać u odbiorców wrażenie, iż przedmiotowa apteka to prężnie 

działająca dobrze zaopatrzona placówka. Tym samym pacjenci mogą odbierać 

ww. informacje jako wyróżnienie jej spośród innych, „konkurencyjnych”, aptek. Nie można 

zgodzić się ze stanowiskiem Strony, że wskazany plakat „(…) jest przejawem troski 

o Pacjentów oraz konieczności świadczenia dla nich usług możliwie na najwyższym poziomie, 

co bez wątpienia jest w interesie publicznym.” W opinii organu treści umieszczone na 

plakacie nie stanowią jedynie informacji, lecz wskazują na intencję podmiotu prowadzącego 

aptekę, jaką jest stworzenie konkretnego przekazu. W tym przypadku celem jest 

zainteresowanie pacjentów apteką ogólnodostępną o nazwie „(…)” zlokalizowaną w (…), 
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przy ul. (…), a przez to dokonywanie w niej zakupów. Zgodnie z przytoczonym w decyzji 

wyrokiem sądu z dnia 2 października 2007 r. sygn.. akt II CSK298/07 należy uznać, że 

podstawowym wyznacznikiem przekazu reklamowego jest nie tylko wyraźna zachęta do 

zakupu, lecz faktyczna intencja podmiotu dokonującego przekazu oraz jego odbiór przez 

adresatów. Sąd uznał, że działanie ma charakter reklamy, gdy nad warstwą informacyjną 

przeważa zachęta do korzystania z usług placówki i nabycia towaru. Ustawowym 

obowiązkiem apteki jest świadczenie usług farmaceutycznych. Należy przyjąć, że apteka 

powinna zapewniać usługi na „możliwie najwyższym poziomie”, i nie musi tego dodatkowo 

podkreślać poprzez eksponowanie plakatu o ww. treści.  
 

Analiza materiałów dotyczących umieszczenia wewnątrz apteki oznakowania 

„SPORZĄDZAMY LEKI RECEPTUROWE” oraz w oknie i na drzwiach ekspedycji, 

widocznych z zewnątrz, naklejek z napisami „TU WYPOŻYCZYSZ INHALATOR”, 

„WYKONUJEMY KROPLE OCZNE”, „LEKI RECEPTUROWE”, „Hello! WE SPEAK 

ENGLISH”, „PIERWSZEŃSTWO DLA KOBIET W CIĄŻY”, „Tutaj odbierzesz 

zamówienia (…)”, „MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ (…)”, wskazuje na działania mające na 

celu wyróżnienie placówki wśród innych aptek. Tym samym stanowi reklamę jej działalności, 

gdyż potencjalnie ma zachęcić pacjentów (klientów) do skorzystania z usług apteki, np. 

poprzez możliwość komunikowania się w języku angielskim. 

Nie można zatem zgodzić się, ze stanowiskiem strony, że wskazane wyżej informacje nie 

zawierają żadnych treści, elementów i cech reklamowych, że „zawierają wyłącznie 

informacje o dopuszczalnych usługach świadczonych w aptece” oraz, że są to „wyłącznie tzw. 

suche komunikaty” 

 Zgodnie z wyżej przytoczonymi wyrokami sądów 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. 
 

Z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne wynika, że apteki ogólnodostępne 

przeznaczone są do zaopatrywania ludności między innymi w leki recepturowe, w tym 

również w sporządzane w aptekach krople do oczu i są obowiązane do posiadania produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym dla zaspakajania 

potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności (art. 95 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne). 

 Zgodnie z art. 95 ust. 3 tej samej ustawy, jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak 

poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta, 

o którym mowa w art. 88 ust. 1, powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie 

uzgodnionym z pacjentem. Natomiast w art. 86 ust. 2 cytowanej ustawy wśród podanych 

usług farmaceutycznych świadczonych we wszystkich aptekach wymieniono sporządzanie 

leków recepturowych oraz udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach 

medycznych. Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, iż sporządzanie leków 

recepturowych, w tym kropli do oczu oraz informowanie o oferowanym asortymencie 

są usługami farmaceutycznymi, a obowiązek świadczenia ww. usług, zgodnie 

z przytoczonymi wyżej przepisami, dotyczy wszystkich aptek. Umieszczenie informacji 

o treściach „SPORZĄDZAMY LEKI RECEPTUROWE”, „WYKONUJEMY KROPLE 

OCZNE” i „LEKI RECEPTUROWE” mogą wprowadzać w błąd pacjentów i sugerować, że 

obowiązek sporządzania leków recepturowych jak i doradztwo w sprawie zakupywanych 

produktów nie dotyczy wszystkich aptek. Celem takiego działania jest zachęcenie do 

skorzystania z usług tej właśnie apteki. 
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 W odniesieniu do widocznej z zewnątrz naklejki o treści „PIERWSZEŃSTWO DLA 

KOBIET W CIĄŻY” organ nie może przyjąć stanowiska Strony, z którego wynika, iż nie 

można ww. informacji „rozpatrywać w kategorii reklamy i jej działalności”. Zgodnie 

z art. 47c ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Prawo do korzystania poza kolejnością 

(…) z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają: 1) kobiety w ciąży 2) 

świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b; 3) osoby, o których mowa w art. 43 

ust. 1; 4) inwalidzi wojenni i wojskowi; 5) żołnierze zastępczej służby wojskowej; 6) cywilne 

niewidome ofiary działań wojennych; 7) kombatanci; 8) działacze opozycji 

antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych; 9) osoby deportowane 

do pracy przymusowej; 10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony 

procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%; 11) weterani poszkodowani, 

których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%” oraz „W (…) 

aptekach (…) kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych 

w ust. 1–4” (Dz. U. 2004, Nr 210, poz. 2135). Z cytowanych zapisów wynika, że każda 

apteka obowiązana jest do umieszczenia informacji o wszystkich uprawnionych 

wymienionych wyżej osobach. Szczególne podkreślenie wyjątkowości jednej z pośród 

11 ww. grup uprawnionych, poprzez uwidocznienie na zewnątrz apteki informacji 

„PIERWSZEŃSTWO DLA KOBIET W CIĄŻY”, stanowi działanie marketingowe, którego 

celem jest chęć wyróżnienia przedmiotowej apteki wśród innych aptek. 
 

Odnośnie informacji „TU WYPOŻYCZYSZ INHALATOR” należy uznać, że 

w aptece prowadzana jest działalność nie objęta usługą farmaceutyczną podanych w art. 86 

ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Brak w przywołanych podstawach prawnych 

akceptacji do wskazanej aktywności polegającej na wypożyczaniu w aptece inhalatorów. 

Należy zaznaczyć, że działanie takie może wprowadzić potencjalne zagrożenie dla jakości 

asortymentu apteki, i tym samym zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów. W wyroku Sądu 

z dnia 29 października 2015 r. (WSA w Warszawie VI SA/Wa 1425/15) czytamy „Użyte 

w art. 86 ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne sformułowanie „w szczególności” należy 

wiązać z treścią art. 86 ust. 9, zgodnie z którym Minister Zdrowia może określić 

(w fakultatywnym rozporządzeniu) inne rodzaje działalności aptek niż wskazane w art. 86 

ust. 2 - 5 i 8. W związku z faktem, iż takie rozporządzenie nie zostało wydane, nie ma też 

podstaw do innych działalności apteki niż wyżej wskazane.”  

Organ stoi na stanowisku, że umieszczenie na aptece, widocznych z zewnątrz 

ww. naklejek, sugeruje, że intencją przedsiębiorcy było zainteresowanie konsumenta 

konkretną apteką, tj. apteką zlokalizowaną w (…), przy ul. (…). Zgodnie z przytoczonymi 

wyżej wyrokami sądów przyjmuje się, że reklamą są wszelkie formy wypowiedzi dokonane 

przez podmiot prowadzący aptekę, którego celem jest wspieranie w placówce zbytu, i które 

mogą zostać przyjęte przez odbiorcę, jako zachęta do skorzystania z usług danej placówki. 

W związku z powyższym należy uznać, iż umieszczenie ww. informacji na zewnątrz apteki, 

stanowiło chęć wyróżnienia jej wśród innych aptek, a tym samym stanowiło reklamę 

działalności tej placówki. 
 

Organ zwraca uwagę na naklejkę umieszczoną na drzwiach wejściowych do 

ekspedycji, tj. widoczną z zewnątrz informację „MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ! (…)”, co 

do, której treści Strona wniosła wyjaśnienia: „Naklejka (…) ma wyłącznie informacyjny 

charakter, nie zawiera zachęty do korzystania z usług apteki (…).”  

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne „Apteka jest placówką 

ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi 

farmaceutyczne (…)”. Katalog usług farmaceutycznych został wymieniony 

w ust. 2 cytowanego artykułu. Natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 4 cytowanej ustawy wynika 
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natomiast, iż nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia usług 

farmaceutycznych, tj. między innymi udzielania informacji o produktach leczniczych 

i wyrobach medycznych. Ponadto, podkreślić należy, iż zgodnie z przepisem art. 88 ust. 5 

pkt 1 ww. ustawy do zadań kierownika apteki należy organizacja pracy w aptece, polegająca 

między innymi na udzielaniu informacji o lekach. W związku z powyższym, wskazać należy, 

iż wszelkie informacje o produktach leczniczych i wyrobach medycznych winny być 

udzielane w miejscu świadczenia usług farmaceutycznych, przez uprawnione do tego osoby. 

W ocenie organu, rozszerzanie możliwości uzyskania przez pacjentów dodatkowych 

informacji, poprzez prowadzenie infolinii, należy uznać za uatrakcyjnienie oferty apteki. 

Prowadzenie takiej infolinii, stanowi bez wątpienia działanie marketingowe i może zachęcać 

pacjentów do skorzystania z usług właśnie tej apteki.  
 

Ponadto oznakowanie okna apteki, widoczną z zewnątrz, naklejką o treści „razem po 

ZDROWIE”, według organu posiada charakter reklamowy. Celem takiego działania jest 

zachęcenie konsumentów do zainteresowania się sugerowanymi artykułami, 

a w konsekwencji do dokonania zakupów. Zgodnie z przytoczonymi ww. wyrokami sądów 

reklamą jest każde działanie zmierzające do zwiększenia sprzedaży.  
 

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

o nazwie „(…)”, zlokalizowanej w (…), przy ul. (…), mają na celu wywołanie u konsumenta 

zainteresowanie wskazaną apteką. Celem takiego postępowania jest zachęcenie do 

skorzystania z usług wskazanej apteki i poszerzenie grona jej pacjentów (klientów), a co za 

tym idzie zwiększenie 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 przede wszystkim aptekę poprzez przedstawienie podmiotu, 

jako posiadającego pełne możliwości w zaopatrzenie w produkty lecznicze i inny asortyment. 

Fakt umieszczenia ww. materiałów ma na celu przyciągnięcie pacjentów do placówki, a 

przyczyną ich umieszczenia jest chęć przedsiębiorcy do zareklamowania usług świadczonych 

w aptece i zwiększenia sprzedaży oferowanego asortymentu.  
 

 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 

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 (…), przy 
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ul. (…), 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 Strona nie poinformowała o usunięciu materiałów reklamowych 

wskazanych w przedmiotowej decyzji organ przyjmuje, iż co najmniej od dnia rozpoczęcia 

kontroli, tj. (…)r., do nadal znajdują się one w aptece. Mając powyższe na uwadze Organ 

w punkcie 1 niniejszej Decyzji nakazuje zaprzestania prowadzenia reklamy przedmiotowej 

apteki. Nakazowi temu, na podstawie art. 94a ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, nadaje się 

rygor natychmiastowej wykonalności. 
 

 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”. Z przywołanej treść zapisu 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 

„(…)” i jej działalności w (…), przy ul. (…), prowadzonej przez (…)z siedzibą w (…), 

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 czwarte 

naruszenie przez Stronę zakazu prowadzenia reklamy aptek, stwierdzone przez Śląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Do dnia wydania decyzji organ stwierdził, że 

przedsiębiorcy prowadzącemu ww. aptekę wydano wcześniej trzy decyzje stwierdzające 

naruszenie zakazu prowadzenia reklamy apteki i jej działalności, i nałożył decyzją znak (…) 

z dnia (…) r. karę pieniężną w wysokości 1400 zł (tysiąc czterysta złotych), decyzją znak (…) 

z dnia (…) r. karę pieniężną w wysokości 1400 zł (tysiąc czterysta złotych) oraz decyzją znak 

(…) z dnia (…) r. karę w wysokości 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Od decyzji 

wydanej w dniu (…) r. Strona złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

w Warszawie. 
 

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

miało miejsce w dniach kontroli oraz, że do dnia wydania niniejszej decyzji Strona nie 

poinformowała o usunięciu przedmiotowych materiałów reklamowych. 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.  

 

W związku z powyższym, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny postanowił 

nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 15 000 (słownie piętnaście tysięcy 

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 
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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 było to kolejne naruszenie 

przez przedsiębiorcę 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 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. 


