
ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

W KATOWICACH 

Znak: DNA.8523.3.2019                             Katowice, 09.08.2019r.

(…)

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 94a ust. 2, 3 i 4, w związku z art. 108 ust. 4 pkt 7 litera b) oraz na podstawie

art.  129b ust.  1 i  2,  w związku z art.  94a ust.  1 ustawy z dnia 6 września 2001r.-Prawo
farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 499 ze zm.), oraz na podstawie art. 105
§ 1, art. 104 § 1 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), Śląski Wojewódzki
Inspektor  Farmaceutyczny  w  Katowicach,  po  przeprowadzeniu  postępowania
administracyjnego, wszczętego z urzędu w dniu (…)., w związku z wnioskiem (…) w sprawie
podejrzenia prowadzenia przez (…)reklamy niżej wymienionych aptek ogólnodostępnych o
nazwie „(…)”, zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego:
(…)
1) stwierdza naruszenie przez  (…)zakazu, o którym mowa w art. 94a ust. 1 ustawy-Prawo

farmaceutyczne,  poprzez  prowadzenie  reklamy  ww.  38  aptek,  za  pomocą
rozpowszechniania na stronie internetowej  (…) (w okresie od dnia (..). do dnia wydania
niniejszej  decyzji)  komunikatu:  „Udzielamy  rzetelnych  porad  farmaceutycznych”  
i nakazuje stronie zaprzestanie prowadzenia powyższej reklamy aptek;

2) stwierdza naruszenie (…), zakazu, o którym mowa w art. 94a ust. 1 ustawy-Prawo farma-
ceutyczne, poprzez prowadzenie reklamy ww. 38 aptek, za pomocą:
-rozpowszechniania na stronie internetowej (…) w zakładce „Fundacja” (w dniu (….) ma-
teriału, w którym wskazano między innymi: „(…)”, 
-prowadzenia w dniu (…). akcji prozdrowotnej w supermarkecie (…) na stoisku oznako-
wanym logo „(…)”, wspólnym dla Fundacji i dla aptek o nazwie „(…)”, i umarza postę-
powanie  
w części dotyczącej nakazania stronie zaprzestania prowadzenia powyższej  reklamy ap-
tek;

3) umarza postępowanie w części dotyczącej podejrzenia prowadzenia przez (…)  reklamy
ww.  38  aptek,  polegającej  
na  udziale farmaceutów aptek (…) w różnych akcjach promocyjnych promujących (…)

4) nakazowi zawartemu w pkt 1 niniejszej decyzji, na podstawie art. 94a ust. 4 ustawy-Pra-
wo farmaceutyczne nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
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5) na  podstawie  art.  129b  ust.  1  i  2  ustawy-Prawo  farmaceutyczne,  nakłada  
na przedsiębiorcę  (…),  karę pieniężną w wysokości  15000 złotych (słownie piętnaście
tysięcy  złotych)  
za prowadzenie reklamy aptek, o której mowa w punkcie 1 i 2 niniejszej decyzji.

                                                          U z a s a d n i e n i e      

W  dniu  (..).  do  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Farmaceutycznego  w  Katowicach,  wpłynął
wniosek (…) (dalej (…) podpisany przez (…)o wszczęcie postępowania administracyjnego w
sprawie zbadania zgodności z prawem podmiotu (…). w zakresie przestrzegania przepisów
ustawy  Prawo  farmaceutyczne  w  związku  
z podejrzeniem prowadzenia reklamy aptek ogólnodostępnych „(…)” poprzez: 
-organizowanie  przez  Fundację  (…)  akcji  prozdrowotnych  tylko  w  miastach,  
w których swoją siedzibę mają apteki (…)
-rozpowszechnianie  na  stronie  internetowej  (…) niezgodnych  
z prawdą informacji o kwalifikacjach personelu pracującego w aptekach „(…)”, które mogą
sugerować, że w innych aptekach takiego personelu nie ma, oraz innych ocennych informacji
np. rzetelne porady farmaceutyczne,
-reklamowanie pracowników aptek „(…)” jako fachowców, co jest niezgodne z Kodeksem
Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej,
-udział farmaceutów aptek „(…)” w różnych akcjach promujących (…)”. 
Jednocześnie (…)wniosła o dopuszczenie izby do udziału we wnioskowanym postępowaniu. 

Do wniosku dołączono,  jako materiał  dowodowy,  kserokopię  ulotki  zatytułowanej  „(…)”,
kserokopię  pisma  Urzędu  Miasta  (…).  w  sprawie  Dnia  Otwartego  Centrum  Informacji
Medycznej  (w  piśmie  nie  określono  adresata),  kserokopię  ulotki  zatytułowanej  
„(…)”, print screen (z dnia (….) ze strony internetowej  (…), wydruk ze strony internetowej
(…) (z  dnia  (….)  wydruk  
ze  strony  internetowej  (…) (z  dnia  (...)  oraz  skan  zdjęcia  
z akcji promocyjnej reklamującej apteki „(…)” w centrum handlowym (…) w dniu (…)
Ponadto do wniosku dołączono kopię uchwały (…)

W  uzasadnieniu  wniosku  o  wszczęcie  postępowania  oraz  o  dopuszczenie  do  udziału  
w postępowaniu, (…)wskazała, iż izba aptekarska jest organizacją społeczną, której cele sta-
tutowe  uzasadniają  wszczęcie  postępowania  administracyjnego  i  dopuszczenie  
do wskazanego postępowania, a z art. 31 § 1 pkt 1 ustawy-Kodeks postępowania administra-
cyjnego, wynika, że organizacja społeczna może żądać wszczęcia  postępowania administra-
cyjnego, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1) jest organizacją społeczną,
2) postępowanie administracyjne nie dotyczy praw i obowiązków organizacji społecznej,

lecz praw i obowiązków innej osoby,
3) jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji społecznej,
4) przemawia za tym interes społeczny.

W zakresie  istnienia  przesłanki  interesu społecznego (…) podniosła,  iż  interes społeczny  
w niniejszej sprawie, przemawiający za wszczęciem i dopuszczeniem do postępowania admi-
nistracyjnego na żądanie izby aptekarskiej polega na:

1) ochronie zdrowia publicznego, tj. zdrowia osób korzystających z usług farmaceutycz-
nych, poprzez możliwość skutecznego nadzoru nad wykonywaniem zawodu farma-
ceuty  będącego  zawodem  zaufania  publicznego,  pod  kątem  zgodności  
z obowiązującymi przepisami prawa,
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2) ochronie zdrowia publicznego, tj. zdrowia osób korzystających z usług farmaceutycz-
nych, poprzez strzeżenie realizacji zasad etyki i deontologii zawodowej farmaceutów,

3) możliwości  wypełniania  przez  izbę  aptekarską  swoich  statutowych  i  ustawowych
uprawnień wobec członków,

4) możliwości podejmowania przez izbę aptekarską działań w celu ochrony praw swoich
członków.

(…) wskazała, iż zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego  w  Warszawie  i  wyrokami  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  
w Warszawie, należy podnieść, że zdolność inicjowania wszczęcia i przystąpienia do postępo-
wania administracyjnego jest przejawem realizacji roli ustrojowej izby, jako organizacji sa-
morządu aptekarskiego.
Ponadto (…) wskazała, iż organizowanie akcji prozdrowotnych tylko w miastach gdzie znaj-
dują się apteki „(…)”, biorąc pod uwagę logo i nazwę fundacji, jest ukrytą reklamą aptek.
Zdaniem (…) slogan „Udzielamy rzetelnych porad farmaceutycznych” nie może odnosić się
do fundacji, gdyż nie ma ona takiego zapisu w celach fundacji w KRS oraz nie pozwala na to
ustawa-Prawo farmaceutyczne, a zatem odnosi się do aptek „(…)”. Ponadto taki zapis sugeru-
je, że gdzie indziej porady farmaceutyczne są nierzetelne.
(…)  podniosła  także,  iż  ustawa  o  izbach  aptekarskich  nie  pozwala  na  posługiwanie  się  
w takim kontekście pojęciem „fachowiec”, gdyż ustawa-Prawo farmaceutyczne operuje poję-
ciem personel fachowy a nie „fachowcy”.

W dniach (…). pracownik tutejszego inspektoratu sporządził wydruki ze stron internetowych
(…) oraz w(…). 

Dokonując  analizy  treści  przesłanego  wraz  z  wnioskiem  materiału  dowodowego  oraz
sporządzonych  wydruków  stwierdzono,  że  na  dole  ulotki  zatytułowanej  „(…)”,  wśród
oznaczeń 37 podmiotów, zamieszczono nazwę i logo Fundacji (…).  W piśmie Urzędu Miasta
(…)  nie  wskazano  adresata,  
a w  ulotce  „(…)”, wśród oznaczeń  8 podmiotów, zamieszczono nazwę i logo Fundacji (…)
Na print screen strony głównej witryny (…) (z dnia (….) widoczna jest  zakładka „Fundacja”,
a na wydruku z (…)  (z dnia (….) widoczny jest komunikat, w którym wskazano między in-
nymi: „(…)”.
Na wydruku ze strony  (…) (z dnia (….) widoczny jest komunikat o treści: „Udzielamy rze-
telnych porad farmaceutycznych”.
Przesłane wraz z wnioskiem zdjęcie przedstawia stoisko, jak twierdzi (…) w supermarkecie
(…), oznakowane niewidocznym w całości napisem zaczynającym się od słowa „(…)…..”
Przy stoliku widoczne są dwie osoby (kobiety) w białych fartuchach oraz balonik z nazwą
„(…)”.
 
Rozpatrując  wniosek  (…)  złożony  w  dniu  (…).  Śląski  Wojewódzki  Inspektor
Farmaceutyczny,  biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych,
uznaje,  że  (…),  jako  organizacja  społeczna,  może  występować  z  żądaniem  wszczęcia
postępowania  administracyjnego  oraz  żądać  dopuszczenia  do  udziału  
w  postępowaniu.   Naczelna  Izba  Aptekarska  oraz  okręgowe  izby  aptekarskie  stanowią
samorząd zawodu farmaceuty, jako reprezentacja zawodowych, społecznych  i gospodarczych
interesów tego zawodu. W doktrynie uznaje się, że określenie pojęcia organizacji społecznej
zawarte w art.  5 § 2 pkt 5 k.p.a.  ma charakter  zbiorczy i pojęciem tym kodeks obejmuje
organizacje  zawodowe,  samorządowe,  spółdzielcze.  Zatem  okręgowej  izbie  aptekarskiej
można przypisać status organizacji społecznej.
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Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  uznał  za  zasadne  żądanie  okręgowej  izby
aptekarskiej  (jako organizacji  społecznej),  wszczęcia  postępowania administracyjnego oraz
żądanie dopuszczenia izby do udziału w postępowaniu w niniejszej sprawie, gdyż wykazała
ona zbieżność swoich celów statutowych w powiązaniu z  interesem społecznym, a zatem
spełniła warunki określone w art. 31 § 1 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  oraz  wyniki  wstępnej  analizy  materiału  dowodowego,
postanowieniem z dnia (…)Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął z urzędu,
w związku z wnioskiem (..) postępowanie administracyjne wobec podmiotu (…) w sprawie
podejrzenia  prowadzenia  reklamy  38  aptek  ogólnodostępnych  o  nazwie  „(…)”,
zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego za pomocą:

a) zamieszczenia  na  stronie  internetowej  (…) w  zakładce  „Fundacja”,  oraz  
na stronie (…) materiału, w którym wskazano między innymi: „Udzielamy rzetelnych po-
rad farmaceutycznych”, „(…)”;
b) udziału farmaceutów aptek (…)w różnych akcjach promocyjnych promujących (…)

Powyższe postanowienie zostało doręczone ww. podmiotowi w dniu (…).
Odrębnym pismem z  dnia  (..).  Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  zawiadomił
(…),  o  wszczęciu  niniejszego  postępowania  oraz  o  przysługującym  stronie  prawie  do
czynnego  udziału  
w postępowaniu.

W dniu (…). pełnomocnik strony (…), dokonał przeglądu akt sprawy.
W  dniu  (…).  do  tutejszego  inspektoratu  wpłynął  wniosek  pełnomocnika  
w sprawie  przesłania stronie kopii akt w formie elektronicznej. Płyta DVD z aktami sprawy
została przesłana pełnomocnikowi w dniu (…)

W dniu (…). do tutejszego inspektoratu wpłynęło pismo, wraz z pisemnym pełnomocnictwem
strony,  udzielonym radcy prawnemu (…) w którym pełnomocnik wskazał,  iż prowadzone
przez (…) aktywności nie naruszają art. 94a ust. 1 ustawy-Prawo farmaceutyczne, bowiem w
żadnym z podejmowanych przez fundację działań konsumenci nie są zachęcani do nabywania
produktów w konkretnych aptekach,  w szczególności  nie może być  mowy o promowaniu
przez  fundację  działalności  sieci  aptek  (…),  czy  promowaniu  zatrudnionych  w  nich
farmaceutów.  Nieprawdziwe są również  twierdzenia  (…) o organizowaniu  przez  fundację
wydarzeń wyłącznie w miastach, w których zlokalizowane są apteki sieci (…). Przeczą temu
twierdzeniu  informacje  zamieszczone  na  stronie  fundacji  w  zakładce  „Wydarzenia”,
dotyczące wydarzeń z (…)r., zorganizowanych np. w (…). Odnosząc się do kwestii udziału
farmaceutów  w  wydarzeniach  organizowanych  przez  stronę  pełnomocnik  wskazał,  iż
farmaceuci  angażują  się  w działalność  fundacji  na  zasadzie  wolontariatu,  a  zatem udział
farmaceutów nie ma związku z promowaniem fundacji, zdaniem pełnomocnika, całkowicie
niezrozumiałe  jest  czynienie  farmaceutom  zarzutu  z  tytułu  wspierania  swoją  obecnością
wydarzeń,  niesienia  pomocy  osobom  starszym.  Jednym  
z  wydarzeń  dedykowanych  seniorom  było  przywołane  przez  (…)  Dni  Zdrowia
zorganizowane  w  jednym  z  supermarketów  w (…)  Pełnomocnik  wskazał,  że  farmaceuci
biorący udział w aktywnościach fundacji nie posiadają żadnych oznaczeń identyfikujących
ich  
z aptekami, w których są zatrudnieni i nie są identyfikowani jako pracownicy konkretnych
aptek.  Pełnomocnik  nie  zgodził  się  ze  stanowiskiem (…)  i  wskazał,  iż  popieranie  przez
farmaceutów inicjatyw prowadzonych przez fundację nie stoi w sprzeczności z Kodeksem
Etyki  Aptekarza  Rzeczpospolitej  Polskiej,  gdyż  art.  27  Kodeksu  stanowi:  „Aptekarz,
wykorzystując swe umiejętności zawodowe i pozycję w społeczeństwie, powinien uczestniczyć
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w działaniach na rzecz środowiska naturalnego, szerzyć wiedzę o prozdrowotnym sposobie
życia oraz brać udział w przeciwdziałaniu patologiom społecznym.”
Ponadto  pełnomocnik  wskazał,  że  bezzasadny  jest  zarzut  (…)  dotyczący  reklamowania
„farmaceutów jako fachowców”, albowiem żadne informacje, czy to przekazywane podczas
wydarzeń,  czy  rzekomo  wskazane  na  stronie  internetowej,  nie  pozwalają  zidentyfikować
konkretnych farmaceutów.
Pełnomocnik wskazał, że cytat:  „dostępu do wiedzy fachowców zatrudnionych w aptekach
(…) na terenie całego kraju” nie znajduje się obecnie i nie znajdował się ani w dniu wydania
przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego postanowienia o wszczęciu
niniejszego  postępowania  ani  w  dacie  pisma  (…)na  żadnej  z  podstron  ww.  stron
internetowych: (…) oraz (…). 
Zdaniem pełnomocnika komunikaty, w tym „Udzielamy rzetelnych porad farmaceutycznych”
są wyrwane z kontekstu i  nie powinny być  interpretowane w oderwaniu od okoliczności  
w jakich są one używane – w oderwaniu od celów i zadań Fundacji.
Pełnomocnik stwierdził, że brak jest podstaw do twierdzenia, aby którakolwiek z informacji
umieszczonych  na  ww.  stronach  stanowi  reklamę  aptek  wskazanych  w  zawiadomieniu  
o wszczęciu postępowania.

Pismem z dnia (…) Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wezwał stronę do złożenia
wyjaśnień dotyczących dokładnego okresu prezentowania na stronach internetowych  (…) (w
zakładce „Fundacja”) oraz (…) materiału, w którym wskazano między innymi:  „Udzielamy
rzetelnych porad farmaceutycznych”, „(…)”, tj. dokładnej daty opublikowania oraz usunięcia
ww. materiałów z sieci internetowej.
W dniu (…). do tutejszego inspektoratu wpłynęło pismo, w którym pełnomocnik oświadczył,
iż  strona  nie  jest  w  stanie  ustalić  daty  pojawienia  się  i  usunięcia  kwestionowanych
komunikatów.  Najstarsze  dostępne  dla  (…)  materiały  pochodzące  
ze strony internetowej  (…)pochodzą z końca (…)r.  Na tej  podstawie strona jest  w stanie
oświadczyć, że z całą pewnością od grudnia (…)r. na stronie fundacji nie były prezentowane
kwestionowane przez organ komunikaty.  Jednocześnie strona wskazała, że (…) rozpoczęła
działalność (…).

Pismem  z  dnia  (…).  Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  poinformował
pełnomocnika strony oraz (…) o przysługującym stronom, przed wydaniem decyzji, prawie
do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
W dniu (…). do tutejszego inspektoratu wpłynęło pismo, w którym pełnomocnik wskazał, iż
strona  podtrzymuje  w  całości  argumentację  prezentowaną  w  toku  postępowania  
i wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego.
(…) nie skorzystała z przysługującego jej prawa i nie zajęła stanowiska w sprawie.

W dniu (…). pracownik tutejszego inspektoratu sporządził wydruk strony głównej  (…), na
którą  przekierowuje  zakładka  „Fundacja”  na  stronie  (…).  Na  wydruku  widoczny  jest
komunikat „Udzielamy rzetelnych porad farmaceutycznych”.

Zgodnie z art. 94a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.-Prawo farmaceutyczne, nadzór nad
przestrzeganiem  ustawy  w  zakresie  działalności  reklamowej  aptek,  punktów  aptecznych  
i  placówek  obrotu  pozaaptecznego  został  powierzony  wojewódzkim  inspektorom
farmaceutycznym. Z art. 94a ust. 1 powyższej ustawy wynika, że: „zabroniona jest reklama
aptek  i  punktów  aptecznych  oraz  ich  działalności.  Nie  stanowi  reklamy  informacja  
o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.” Na podstawie art. 94a ust. 3
upoważniono  wojewódzkiego  inspektora  farmaceutycznego   do  wydawania,  w przypadku
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stwierdzenia naruszenia ww. przepisu,  decyzji administracyjnych nakazujących zaprzestanie
takiej działalności.

Dokonując  analizy  zgromadzonego  w  niniejszej  sprawie  materiału,  Śląski  Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny uznał, iż strona poprzez rozpowszechnianie na stronie internetowej
(…) w  zakładce  „Fundacja”,  oraz  na  stronie  (…) materiału,  
w  którym  wskazano  między  innymi:  „Udzielamy  rzetelnych  porad  farmaceutycznych”,  
„(…)”,  a także poprzez  prowadzenie akcji prozdrowotnej w supermarkecie (…), na stoisku
oznakowanym  logo  „(…)”,  wspólnym  dla  (…)  i  dla  aptek  o  nazwie  „(…)”,  bezspornie
naruszyła  art.  94a  ust.  1  ustawy-Prawo  farmaceutyczne,  reklamując  poprzez  powyższe
działania  38  aptek  ogólnodostępnych  
o nazwie „(…)”,  zlokalizowanych na terenie woj. śląskiego.

Zgodnie  z  art.  94a  ust.  1  ustawy-Prawo farmaceutyczne,  zabroniona  jest  reklama  aptek  
i punktów aptecznych oraz ich działalności;  nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji  
i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.
Przepis powyższy nie definiuje reklamy aptek i ich działalności. W związku z powyższym,  
za zasadne należy uznać sięgniecie  do definicji  reklamy aptek,  przyjętej  w orzecznictwie
sądów  administracyjnych,  którą  te  sądy  posługiwały  się  w  uzasadnieniach  wyroków.  
W  licznych  wyrokach  sądów  administracyjnych,  orzekających  w  sprawach  o  naruszenie
zakazu prowadzenia reklamy aptek  i ich działalności, wskazano, iż: „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(…)(vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2007r. w sprawie o sygn. akt
II CSK 289/07).
Prezentowane  w  powyższym  wyroku  stanowisko  podzielił  również  Naczelny  Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 26 maja 2016r., sygn. akt IIGSK 907/14. W wyroku tym
ponadto Sąd stwierdził, iż:  „Art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego, poza stwierdzeniem,  
że  nie  stanowi  reklamy  informacja  o  lokalizacji  i  godzinach  pracy  apteki  lub  punktu
aptecznego,  nie  zawiera katalogu działań,  które byłyby ex lege  wyłączone z zakresu tego
pojęcia,  jak  ma  to  miejsce  w  przypadku  reklamy  produktu  leczniczego.  Orzecznictwo
wskazuje,  że  reklamą  działalności  apteki  może  być  więc  każde  działanie  zmierzające  
do zwiększenia sprzedaży. Reklama może przy tym przyjmować różne formy, w szczególności
haseł,  sloganów,  spotów  TV,  ulotek,  bilbordów,  folderów  czy  też  gazetek  [wyrok  WSA  
w Warszawie z 1 lutego 2008r. sygn. akt: VII SA/Wa 1960/07, Lex nr 451165]. Za reklamę
działalności  apteki  zostały  uznane  również  "czynności  polegające  na  wręczaniu  bonów
rabatowych"  [wyrok  WSA  w  Warszawiez  17  października  2008  r.  sygn.  akt:  VII  SA/Wa
698/08], umieszczenie obok nazwy apteki napisów "niskie ceny", "wysokie rabaty" itp. [por.:
B. Jaworska-Łuczak, Dopuszczalny zakres reklamy w aptekach, Serwis Prawo i Zdrowie nr
86892], udzielanie bonifikaty za zrealizowanie recepty [por.: D. Biadun, Reklama apteki -
bonifikata za zrealizowanie recepty, Serwis Prawo i Zdrowie nr 60801].”
Podobne  stanowisko  prezentuje  Naczelny  Sąd  Administracyjny  w  wyroku  z  dnia  
11 października 2016r., sygn. akt II GSK 682/15. W uzasadnieniu ww. wyroku Sąd wskazał,
iż:  „Sąd  I  instancji  w  uzasadnieniu  wskazał,  że  zgodnie  z  ugruntowanym orzecznictwem
sądowym reklamą apteki jest "zamiar przyciągnięcia potencjalnych klientów do dokonania
zakupu towarów sprzedawanych w aptece – niezależnie od form i metod jej prowadzenia oraz
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użytych  do  jej  realizacji  środków –  jeśli  jej  celem jest  zwiększenie  sprzedaży  produktów
leczniczych lub wyrobów medycznych". 
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 oferowa-
nych.  
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. 9 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 poda-
wanie 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.”
W uzasadnieniu wyroku z dnia 12 grudnia 2018r. (sygn. akt II GSK 1584/18) Naczelny Sąd
Administracyjny  wskazał:  „(…)przy  rozróżnieniu  informacji  od  reklamy  trzeba  mieć  na
uwadze,  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. Wszelkie
promocje (w tym zwłaszcza cenowe), są reklamą towaru i firmy, która ich dokonuje.

Przedmiotem  niniejszego  postępowania  było  ustalenie,  czy  rozpowszechnianie  na  stronie
internetowej (…) w zakładce „Fundacja”, oraz na stronie (…) materiału, w którym wskazano
między innymi:  „Udzielamy rzetelnych porad farmaceutycznych”, „(…)”, oraz prowadzenie
akcji prozdrowotnej w supermarkecie (…) na stoisku oznakowanym logo „(…)”, wspólnym
dla  (…)  i  dla  aptek  o  nazwie  „(…)”,  naruszyło  zakaz  prowadzenia  reklamy  aptek  i  ich
działalności. 
Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  w  pierwszej  kolejności  wskazuje,  
iż  w utrwalonym już orzecznictwie  sądów administracyjnych  wskazano wprost,   iż  zakaz
prowadzenia  reklamy,  wyrażony  w  art.  94a  ust.  1  ustawy-Prawo  farmaceutyczne,  cyt.:
„ustawodawca  potraktował  stosunkowo  szeroko”  (vide  wyrok  Naczelnego  Sądu
Administracyjnego z dnia 20 marca 2019r., sygn. akt II GSK 15/17) i nie obejmuje on jedynie
informacji  o  lokalizacji  i  godzinach  pracy  apteki  lub  punktu  aptecznego.  Każde  inne
działanie,  zarówno  bezpośrednie  lub  pośrednie,  które  ma  na  celu  zainteresowanie
konsumentów konkretną apteką i  wywołanie u nich zainteresowania produktem czy ofertą
danej apteki,  należy uznać za reklamowanie apteki i jej działalności.
Dokonując  analizy  treści  rozpowszechnianych  na przedmiotowych  stronach internetowych
stwierdzono,  iż  użyto  w  nich  sformułowań:  „rzetelne  porady  farmaceutyczne”,
„uświadamianie pacjentów”, „dostęp do wiedzy fachowców zatrudnionych w aptekach (…)”,
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„miasta, w których znajdują się apteki (…)”. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
stoi na stanowisku, że mogą one być łatwo skojarzone z aptekami, gdyż właśnie w aptece
pacjent najczęściej  otrzymuje  informacje o produktach leczniczych.  Użycie  w materiałach
publikowanych na stronach internetowych, poświęconych działaniom fundacji, nazwy i logo
„(…)”,  może  być  kojarzone  z  aptekami  o  nazwie  „(…)”,  a  ponadto  
w ww. komunikacie wymieniono wprost - „apteki (…)”.
 
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, 
iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z prowadzeniem tzw. skojarzeniowej reklamy
aptek. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia

2 października 2013r., sygn. akt VI SA/Wa 1193/13 sąd wskazał:  „oznaczenie produktów
znakiem […], a także prowadzenie pod tym szyldem aptek – może być uzasadnione strategią
rynkową i pożądane ze względu na zakładane cele grupy niemniej jednak w takiej sytuacji
reklama produktów, która odwołuje się do szyldu, pod którym działają apteki wskazuje na
możliwość  zakupu  reklamowanych  produktów  w  tych  aptekach,  a  zatem  stanowi  ich
reklamę.”
Z  dotychczasowego  orzecznictwa   sądowego  wynika,  że  w  ocenie  sądów  pewne  formy
działalności  promocyjnej  mogą  stanowić  zarówno  reklamę  produktu,  jak  i  reklamę
działalności apteki (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2007r., sygn. akt II
CSK 289/07)
Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  stoi  na  stanowisku,  że  w  niniejszym
postępowaniu   mamy  do  czynienia  z  sytuacją  podobną  do  opisanej  w  ww.  wyroku
Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie.  Rozpowszechnianie  informacji  
o  działalności  fundacji  (np.  o  udzielaniu  porad farmaceutycznych),  prowadzonej  pod tym
samym logo co działalność apteczna, a ponadto wskazanie w przedmiotowym komunikacie
wprost  na  „apteki  (…)”  i  zatrudnionych  w  nich  pracowników,  niewątpliwie  reklamuje
działalność  tych  aptek,  a  zatem stanowi  reklamę aptek  zabronioną  przez  prawo.  Ponadto
użycie  sformułowania „Udzielamy rzetelnych porad farmaceutycznych”  może sugerować,  
że  tylko  w  tych  aptekach  („(…)”)  farmaceuci  udzielają  pacjentom  fachowych  
i wyczerpujących porad i informacji.
Należy wskazać również, że stoisko w supermarkecie (…), prowadzone przez stronę w dniu
(…). w trakcie Dni Zdrowia, było oznakowane logo „(…)”. Tym samym, fakt prowadzenia
statutowych  działań  fundacji,  jak  wskazuje  strona,  polegających  między  innymi,  na
zwiększaniu świadomości zdrowotnej, ograniczeniu zjawiska samoleczenia, niesieniu pomocy
osobom starszym, czy służenie potrzebującym radą, pod takim samym logo, jakim posługują
się apteki „(…)”,   wywołuje u odbiorcy takich komunikatów proste skojarzenia z aptekami o
takiej  nazwie.  Takie  działania  niewątpliwie  mają  wpływ  na  budowanie  korzystnego
wizerunku  określonej  grupy  aptek,  
a zatem, wbrew stanowisku strony,  należy uznać je także za prowadzenie  reklamy aptek
działających pod tym samym szyldem. 
Strona  w toku postępowania wskazała, iż w żadnej z podejmowanych przez fundację działań
kwestionowanych  przez  organ,  konsumenci  nie  są  zachęcani  do  nabywania  produktów  
w konkretnych aptekach ani nie są informowani o ofercie aptek. Jednak zdaniem organu, sam
fakt  prowadzenia  tych  działań  pod  wspólnym  logo  oraz  powoływanie  się  w  tych
aktywnościach na porady farmaceutyczne, apteki (…) oraz pracowników aptek (..)wywołuje
skojarzenia  z  działalnością   apteczną.  Korzystny  wizerunek  konkretnej  grupy  aptek
bezspornie ma wpływ na podejmowany przez pacjentów wybór apteki.
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Na marginesie należy także zwrócić uwagę, że jeden z komunikatów był dostępny na stronie
internetowej  (…) (w  zakładce  „Fundacja”),  na  której  zamieszczone  są  również  inne
informacje, w tym lista aptek działających pod nazwą „(…)”. 
Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  stoi  na  stanowisku,  że  brak  wyraźnego  
i zdecydowanego oddzielenia na stronie internetowej  (…) działań, dotyczących fundacji od
pozostałych, innych rodzajów działalności gospodarczej,  wskazanie na tej stronie zakładki,
pod którą zamieszczono informacje o fundacji,   skutkuje możliwością łatwego skojarzenia
działalności fundacji np. z listą aptek zamieszczoną na tej stronie.
Należy  wskazać,  iż  prowadzenie  reklamy  skojarzeniowej  nie  jest  wyłączone  z  zakazu
prowadzenia reklamy aptek i ich działalności. Stanowisko to potwierdza uzasadnienie wyżej
cytowanego wyroku z dnia 2 października 2013r., sygn. akt VI SA/Wa 1193/13,  w którym
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iż: „(…)sformułowany w art. 94a
ust.1 P.f. zakaz reklamy aptek ma charakter szeroki i swym zakresem obejmuje każdy rodzaj
reklamy,  w  tym  również  zakaz  reklamy  skojarzeniowej(…)”  Ponadto  Naczelny  Sąd
Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 kwietnia 2015r., sygn. akt II GSK 74/14,
wskazał, iż: „Ustawodawca, formułując w art. 94a ust. 1 p.f. generalnie zakaz reklamy aptek 
i punktów aptecznych, nie miał obowiązku wyraźnego wskazania, że obejmuje on także formę
tzw. reklamy skojarzeniowej. Zastrzeżenie takie byłoby konieczne, gdyby z ogólnego zakazu
reklamy ustawodawca zamierzał wyłączyć określoną formę reklamy, czego jednak nie uczynił.
Jednocześnie Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie podziela stanowiska (…),  
że to udział farmaceutów aptek (…) w różnych akcjach promocyjnych (a konkretnie w akcji
w supermarkecie (…) stanowił naruszenie zakazu prowadzenia reklamy aptek. Organ stoi na
stanowisku, iż nie ma znaczenia przy orzekaniu, czy dane działanie stanowi zakazaną reklamę
apteki  i  jej  działalności  fakt,  czy  osoby  biorące  udział  w  akcjach  reklamowych
organizowanych przez stronę są farmaceutami, czy też nie, gdyż każde działanie bez względu
na jego formę i sposób prowadzenia, polegające także na podawaniu informacji o działalności
apteki lub jej walorach stanowić będzie jej reklamę (vide cytowany wyżej wyrok WSA z dnia
27 lutego 2018r., sygn. akt VI WA/Wa 1207/17) 
Zdaniem organu, udział farmaceutów w akcjach promocyjnych może ewentualnie podlegać
ocenie  samorządu  aptekarskiego,  z  uwagi  na  zapisy  Kodeksu  Etyki  Aptekarza
Rzeczpospolitej  Polskiej  (cytowane  zresztą  przez  (…)  we  wniosku  o  wszczęcie
postępowania).

Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  uznaje,  iż  opisane  wyżej  działania  strony
polegające na rozpowszechnianiu na stronie internetowej (…) w zakładce „Fundacja”, oraz na
stronie  (…) materiału,  w którym wskazano między innymi:  „Udzielamy rzetelnych porad
farmaceutycznych”, „(…)”,  oraz prowadzenie akcji prozdrowotnej w supermarkecie (…) na
stoisku oznakowanym logo „(…)”, wspólnym dla (..) i dla aptek o nazwie „(…)” stanowiły
zabronioną reklamę aptek,  o której mowa w art. 94a ust. 1 ustawy-Prawo farmaceutyczne.
Mając  powyższe  na  uwadze,  w  związku  z  treścią  wyżej  cytowanych  przepisów  oraz
utrwalonym  orzecznictwem  sądów  administracyjnych  odnośnie  reklamy,  nie  ulega
wątpliwości fakt naruszenia przez stronę zakazu reklamy aptek i ich działalności. W związku
z  powyższym,  Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  zobligowany  jest  treścią  
art. 94a ust. 3 ww. ustawy do wydania niniejszej decyzji.

W postępowaniu ustalono następujący okres prowadzenia przez stronę działań naruszających
zakaz prowadzenia reklamy:

1) komunikat  o  treści:  „(…)”,  bezspornie  znajdował  się  na  stronie  (…) w  zakładce
„Fundacja” w dniu  (…). (vide wydruk przesłany wraz z wnioskiem (…),

9

file:///C:/Users/marfus/Desktop/http:%2F%2F(%E2%80%A6)
http://www.ziko.pl/
http://www.zikodlazdrowia.org/
http://www.ziko.pl/
http://www.ziko.pl/


2) akcja promocyjna podczas Dni Zdrowia prowadzona była  w supermarkecie  (…) w
dniu (…).,
3) komunikat o treści: „Udzielamy rzetelnych porad farmaceutycznych” do dnia wydania
niniejszej decyzji nie został usunięty ze strony (…). 

Strona w piśmie złożonym w dniu (…) oświadczyła, iż cyt.: „Od grudnia (…)r. na stronie
(…) nie były prezentowane kwestionowane przez WIF komunikaty”. Oświadczenie to stoi w
sprzeczności  z  materiałem  dowodowym,  tj.  z  wydrukiem  z  dnia  
(…). ze strony  (…), przesłanym wraz z wnioskiem (…), wydrukami  sporządzonym przez
pracownika tutejszego inspektoratu w dniach (…) na których ww. komunikat jest widoczny.
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjął zatem za udowodnione, że komunikat
„Udzielamy rzetelnych porad farmaceutycznych”  rozpowszechniany jest od dnia (…) i nie
został przez stronę usunięty.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego: „gdy postępowanie
administracyjne z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części,
organ  administracji  publicznej  wydaje  decyzję  o  umorzeniu  postępowania  odpowiednio  
w całości albo w części.” 
Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny
zdecydował  o umorzeniu  niniejszego postępowania  w części  dotyczącej  nakazania  stronie
zaprzestania prowadzenia reklamy opisanej w punkcie 2 sentencji decyzji.
Z uwagi na fakt, iż akcja promocyjna opisana wyżej, prowadzona była jednorazowo w dniu
(…)., a udowodniony okres prezentacji materiału reklamowego na stronie  (…) w zakładce
„Fundacja”  obejmuje dzień (…). i nie potwierdzono dalszego prowadzenia przez stronę ww.
działań,  nakazanie  stronie  zaprzestanie  dalszego  prowadzenia  reklamy  stało  się
bezprzedmiotowe.
Ponadto  organ   zdecydował  o  umorzeniu  niniejszego  postępowania  w  części  dotyczącej
zarzutu  udziału farmaceutów w akcji promocyjnej prowadzonej w supermarkecie (…) jako
bezprzedmiotowego.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że strona w dalszym ciągu rozpowszechnia na stronie
internetowej fundacji (…) (dostępnej także w zakładce „Fundacja” na stronie (…), komunikat
o  treści:  „Udzielamy  rzetelnych  porad  farmaceutycznych” stwierdzając  naruszenie  przez
stronę  art.  94a  ust.  1  ustawy-Prawo  farmaceutyczne,  Śląski  Wojewódzki  Inspektor
Farmaceutyczny  nakazał  stronie  zaprzestanie  prowadzenia  powyższych  działań
reklamujących aptekę, nadając decyzji w tym zakresie rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art.  129b ust.  1 ustawy-Prawo farmaceutyczne,  karze pieniężnej  w wysokości  
do 50 tysięcy złotych podlega ten, kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki,
punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności.  Treść art.  129b
ust.  2  ustawy Prawo farmaceutyczne,  który  brzmi:  „Karę  pieniężną,  określoną  w ust.  1,
nakłada  wojewódzki  inspektor  farmaceutyczny  w  drodze  decyzji  administracyjnej.  Przy
ustalaniu wysokości  kary uwzględnia się w szczególności  okres,  stopień oraz okoliczności
naruszenia  przepisów  ustawy,  a  także  uprzednie  naruszenie  przepisów”,  nakłada  
na  wojewódzkiego  inspektora  farmaceutycznego  obowiązek  wymierzenia  kary  pieniężnej,
pozostawiając uznaniu wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego nie to, czy nałożyć karę
pieniężną, lecz jedynie wysokość nałożonej kary.  Wskazać należy, iż cytowane przepisy nie
przewidują  żadnych  okoliczności  faktycznych,  które  upoważniałyby  wojewódzkiego
inspektora  farmaceutycznego  do  zaniechania  zastosowania  kary  administracyjnej  
w  przypadku  stwierdzenia,  że  naruszenie  art.  94a  ustawy  Prawo  farmaceutyczne  miało
miejsce, nawet jeżeli prowadzący reklamę od naruszenia tego przepisu już odstąpił.
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Ustalając wymiar kary  uwzględniono stopień, okres oraz okoliczności naruszenia art. 94a  
ust. 1 ustawy-Prawo farmaceutyczne.
W pierwszej kolejności organ wskazuje na okoliczności, które miały zdecydowany wpływ  
na podwyższenie wysokości kary pieniężnej.
W postępowaniu  potwierdzono,  że  strona  prowadząc  ww.  opisane  działania  (trzy  rodzaje
działań)  reklamowała  i  reklamuje  nadal  38  aptek  ogólnodostępnych,  wymienionych  
w sentencji niniejszej decyzji oraz ich działalność, wykorzystując do tego sieć internetową -
medium o praktycznie nieograniczonym zasięgu. 
Jeden z  komunikatów o „Udzielaniu rzetelnych porad farmaceutycznych” nie  został  przez
stronę usunięty z sieci i w dalszym ciągu jest prezentowany na stronie (…) dostępnej także z
poziomu strony (…). 

W  toku  postępowania  ustalono,  że  pozostałe  udowodnione  działania strony  reklamujące
apteki, miały charakter jednorazowy  i nie potwierdzono dalszego ich prowadzenia. Ponadto
strona nie była uprzednio karana za naruszenie zakazu prowadzenia reklamy aptek i opisane
w niniejszej decyzji naruszenia art. 94a ust. 1 ustawy-Prawo farmaceutyczne miały miejsce po
raz pierwszy. Okoliczności te miały wpływ na zmniejszenie wysokości kary pieniężnej.

Mając  na  względzie  wskazane  powyżej  okoliczności,  mające  wpływ  na  wymiar  kary
pieniężnej, organ za stwierdzone naruszenie ustalił karę pieniężną w wysokości 15000 złotych
(słownie piętnaście tysięcy złotych). Organ wskazuje, iż kara ta ma znaczenie edukacyjne dla
samego podmiotu,  ma zapobiec ponownemu naruszeniu przepisów i w konsekwencji musi
być dotkliwa, a jednocześnie możliwa do spełnienia. 
Kara pieniężna jest ewentualną przestrogą  przed podobnym naruszeniem zakazu reklamy dla
innych  podmiotów.  Wymierzona  stronie  kara  pieniężna  jest,  zdaniem  Śląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, adekwatna do stopnia dokonanego naruszenia
zakazu prowadzenia reklamy aptek i ich działalności.

                                Mając powyższe na uwadze zadecydowano jak wyżej.

                                                             Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego  
w  Warszawie.  Odwołanie  należy  wnieść  za  pośrednictwem  Śląskiego  Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
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).
Nałożoną karę należy uiścić 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. 
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Otrzymują:
1. adresat
2. (…..)
3. a/a 
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