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DECYZJA 
 

Na podstawie art. 94a ust. 1 i ust. 2, art. 108 ust. 4 pkt. 7b oraz art. 129b ust. 1  

i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity - Dz. U.  

z 2016r. poz. 2142 ze zm.), art. 104, art. 105 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257), po 

przeprowadzeniu postępowania w sprawie prowadzenia reklamy działalności apteki 

ogólnodostępnej o nazwie „APTEKA ZDROWIT”, mieszczącej się w Opolu przy ul. Bielskiej 1  

prowadzonej przez przedsiębiorcę APTEKA „ZDROWIT” Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach 

Śląskich,  

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu: 

I. Stwierdza, że przedsiębiorca w dniach 11-12 grudnia 2016r., prowadził reklamę 

działalności apteki, czym naruszył zakaz wynikający z art. 94a ust. 1 ustawy Prawo 

farmaceutyczne poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości  

i kolportaż do skrzynek pocztowych mieszkańców miasta Opola ulotek z ofertą 

asortymentu dostępnego w w/w aptece. 
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II. Umarza postępowanie w przedmiocie nakazania dostosowania prowadzonej 

działalności gospodarczej do przepisu art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne.  

III. Na podstawie art. 129 b ustawy Prawo farmaceutyczne nakłada karę pieniężną  

w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z tytułu prowadzenia reklamy 

działalności przedmiotowej placówki w okresie jej prowadzenia. 

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 21.12.2016r. do tut. Inspektoratu wpłynęło pismo osoby skarżącej  

o prowadzeniu działań reklamowych w aptece ogólnodostępnej o nazwie „APTEKA ZDROWIT”, 

mieszczącej się w Opolu przy ul. Bielskiej 1, prowadzonej przez przedsiębiorcę APTEKA 

„ZDROWIT” Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.  

Do pisma dołączona została ulotka z danymi teleadresowymi apteki oraz dodatkowo 

ulotka reklamowa przedstawiająca asortyment produktów dostępnych w aptece wraz z ich 

zdjęciami i cenami. Ponadto osoba skarżąca dołączyła do pisma paragon fiskalny wskazujący, 

że promowane leki są dostępne w ofercie apteki. 

 Po przeanalizowaniu materiału dowodowego Opolski Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny w Opolu (OWIF) uznał, że dołączona do ulotki teleadresowej - apteki ulotka 

asortymentowa, świadczy o zamiarze zwrócenia uwagi na niskie ceny leków w placówce  

i działaniu mającym na celu przyciągnięcie klienta do dokonania zakupów, co należy uznać za 

formę reklamy działalności apteki.  

Mając na względzie powyższe w dniu 18.01.2017r. zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy, z uwagi na możliwość 

naruszenia art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu: „Zabroniona jest reklama 

aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja  

o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.” 

W zawiadomieniu pouczono Stronę o możliwości złożenia wyjaśnień, co do przedmiotu 

wszczętego postępowania. 

Ponadto OWIF wezwał Przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień związanych  

z prowadzonym postępowaniem, tzn.: 

a) w jakim dokładnie okresie czasu i ilukrotne dystrybuowane były ulotki, 

b) czy przedmiotowe materiały są nadal dystrybuowane. 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz wezwanie do złożenia wyjaśnień 

zostało doręczone Stronie w dniu 23.01.2017r. Powiadomiony o wszczęciu postępowania 

przedsiębiorca skorzystał z przysługującego mu prawa do złożenia wyjaśnień w sprawie, które 

złożył pismem z dnia 01.02.2017r. (data wpływu do tut. Inspektoratu 14.02.2017r.).  
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Wyjaśnienia złożone przez Stronę nie zostały uwzględnione przez OWIF, pomimo  

iż przedsiębiorca wskazał, że kolportaż miał miejsce jedynie w dniach 11-12.12.2016r., dotyczył 

tylko ulotek z danymi teleadresowymi i nie jest prowadzony nadal.  

  

Pismem z dnia 16.02.2017r. Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu 

zawiadomił Stronę o zamiarze zakończenia postępowania w związku ze zgromadzeniem całego 

materiału dowodowego. Pouczył też o prawie do zapoznania się z materiałem dowodowym i 

ustosunkowania do niego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie 

zostało doręczone Stronie w dniu 20.02.2017r. Do dnia wydania decyzji Strona nie skorzystała 

ponownie z prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i złożenia 

wyjaśnień, przysługującego jej na podstawie art. 10 §1 Kpa.  

W dniu 20.03.2017r. OWIF wydał decyzję znak OWIF.8523.1.2.2017, w której: 

I. stwierdził, że przedsiębiorca po raz kolejny, w dniach 11-12 grudnia 2016r., prowadził 

reklamę działalności apteki, czym naruszył zakaz wynikający z art. 94a ust. 1 ustawy Prawo 

farmaceutyczne poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości i kolportaż do skrzynek 

pocztowych mieszkańców miasta Opola ulotek z ofertą asortymentu dostępnego  

w w/w aptece, 

II. nakazał zaprzestać podejmowania nowych działań reklamujących aptekę, 

III. na podstawie art. 129 b ustawy Prawo farmaceutyczne nałożył karę pieniężną  

w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z tytułu prowadzenia reklamy 

działalności przedmiotowej placówki w okresie jej prowadzenia, 

IV. nakazowi w punkcie II zgodnie z art. 94a ust. 4 Prawa farmaceutycznego nadał rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

Pismem z dnia 04.04.2017r. (data wpływu do tut. Inspektoratu 06.04.2017r.) Pełnomocnik 

Strony złożył odwołanie od decyzji OWIF, które zostało przekazane do rozpatrzenia Głównemu 

Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF).  

Strona decyzji organu I instancji zarzuciła naruszenie: 

- art. 7, art. 80 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, polegające na nieprawidłowej ocenie roli Spółki w powstaniu 

zakwestionowanego materiału reklamowego, łącząc w sposób nieuprawniony zamówiony przez 

Spółkę materiał informacyjny dotyczący Apteki z materiałem dotyczącym drogerii internetowej 

nieprowadzonej przez Spółkę, 

- art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, poprzez 

uznanie, że treść ulotki może zostać odniesiona do jakichkolwiek aptek położonych  

w obszarze właściwości miejscowej OWIF, 



 

 

4 

 

- art. 94a ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne, poprzez uznanie za reklamę 

apteki działalności, która nie miała charakteru reklamowego, nie odnosiła się do aptek 

prowadzonych przez Spółkę i nie stanowiła działalności Spółki, 

- art. 129b ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne, poprzez nałożenie kary w 

nieproporcjonalnej wysokości oraz na podstawie błędnie ocenionych przesłanek. 

 

Strona w swoim odwołaniu, zarzucając naruszenie w/w przepisów wniosła o: 

- uchylenie zaskarżonej decyzji oraz umorzenie postępowania w całości; 

- uchylenie zaskarżonej decyzji jako niewykonalnej i przekazanie sprawy do ponownego 

rozpatrzenia. 

Decyzją znak GIF-P-L-0740/249-1/MO/17 z dnia 21.08.2017r. GIF uchylił zaskarżoną 

decyzję w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

W uzasadnieniu Główny Inspektor Farmaceutyczny podniósł, że decyzja OWIF została 

oceniona wyłącznie w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 104 ust. 1 i 2 k.p.a., organ administracji 

publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, którą rozstrzyga sprawę co do jej istoty  

w całości lub w części, albo w inny sposób kończy postępowanie. Ponadto przepis art. 107  

ust. 1 k.p.a stanowi o elementach, jakie powinna zawierać decyzja, wymieniając wśród nich 

rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie. GIF wskazał, że brak wewnętrznej spójności decyzji 

oznacza, że jako wadliwa w stopniu niedającym możliwości poznania jej rzeczywistej treści, 

decyzja ta winna zostać z tego obrotu usunięta. Dalej wskazano, że z treści decyzji OWIF  

i zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że naruszenie zakazu wynikającego  

z art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne miało miejsce  

w przeszłości, co powoduje, że organ I instancji powinien rozważyć, czy zasadny jest nakaz 

zaprzestania podejmowania nowych działań reklamujących aptekę. GIF wskazał również,  

że w zakresie w jakim decyzja OWIF nakazuje Stronie zaprzestać podejmowania działań 

reklamujących aptekę oraz w zakresie w jakim nakłada rygor natychmiastowej wykonalności  

w przedmiocie w/w nakazu jest wadliwa. Stwierdzono, że organ I instancji w powyższym 

zakresie dopuścił się naruszenia przepisów postepowania administracyjnego,  

a w szczególności art. 7 k.p.a, art. 77 § 1 k.p.a., a także art. 107 § 3 k.p.a. – polegającego na 

niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia 

sprawy oraz dokonaniu w następstwie tego nieprawidłowej (niepełnej) oceny sprawy.  

Wskazano też naruszenie przepisu art. 8 k.p.a. i wyrażonej w nim zasady pogłębienia zaufania 

obywateli do organów praworządnego Państwa. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził, że organ I instancji powinien umorzyć 

postępowanie, gdyż Strona postępowania przed wydaniem decyzji zaprzestała prowadzenia 

działalności reklamowej. 
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Rozpatrując ponownie zebrany materiał dowodowy, Opolski Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny w Opolu wskazuje, że sposób przeprowadzenia działań marketingowych 

przez Spółkę nie budzi wątpliwości co do ich reklamowej funkcji.  

 

Przedsiębiorca udostępnił do publicznej wiadomości poprzez kolportaż do skrzynek 

pocztowych mieszkańców miasta Opola ulotek: 

1) Nr 1, zawierającej następujące elementy; 

- biały napis dużymi drukowanymi literami „APTEKA ZDROWIT” na granatowym tle, 

- poniżej logo apteki biały krzyż na tle naprzemiennie ułożonych pomarańczowych  

i granatowych półokręgów, obok pomarańczowo-granatowy napis „Apteka Zdrowit” wraz  

z numerem telefonu, danymi teleadresowymi: Opole ul. Bielska 1 oraz godzinami czynności; 

- druga strona ulotki - logo apteki biały krzyż na tle naprzemiennie ułożonych pomarańczowych 

i granatowych półokręgów, obok pomarańczowo-granatowy napis „Apteka Zdrowit”, wraz z 

mapą wskazującą lokalizację apteki oraz danymi teleadresowymi: Opole  

ul. Bielska 1 oraz godzinami czynności. 

Ulotka nie zawierała elementów, które można było uznać za reklamę apteki. 

2) Nr 2 (4 strony) z ofertą suplementów diety: 

- przy każdym produkcie kolorowe zdjęcie, wraz z ceną (biały napis na granatowym tle), 

wskazaną wielkością opakowania (biały napis na pomarańczowym tle) oraz nazwą handlową 

i krótkim opisem wskazania do stosowania; 

- na każdej stronie gazetki, na dole strony mniejszą czcionką umieszczono napisy: „Promocja 

ważna do wyczerpania zapasów. Produkty oraz regulamin promocji dostępny na stronie 

……………… oraz obok logo apteki tj. biały krzyż na tle naprzemiennie ułożonych 

pomarańczowych i granatowych półokręgów oraz granatowy napis „Zdrowit” oraz  

w poprzek strony napis „Dotyczy Drogerii …………………………. 

W toku prowadzonego postępowania, Strona pismem z dnia 01.02.2017r. 

poinformowała, że prowadzony był jedynie kolportaż ulotek z danymi teleadresowymi.  

Do wyjaśnień Strona dołączyła tę ulotkę - identyczną z ulotką Nr 1 przedłożoną przez osobę 

Skarżącą.  

Złożone wyjaśnienia wskazujące, że kolportowane były jedynie ulotki z danymi 

teleadresowymi apteki, OWIF nie uznaje za prawdziwe. Ulotka teleadresowa zawierała napis 

Apteka Zdrowit. Znajdujące się przy logu słowo Zdrowit na obu ulotkach (Nr 1 i 2) 

dostarczonych przez Skarżącą było graficznie identyczne, napisane w takim samym 

brzmieniu, granatową czcionką. 

Przedsiębiorca wskazał też, że OWIF w ogóle nie sprawdził czy Spółka prowadzi 

drogerie. Prowadzone jednak przez tut. Inspektorat postępowanie dotyczy placówki 

mieszczącej się na terenie województwa opolskiego. W decyzji z dnia 20.03.2017r. OWIF 

http://www.e-zdrowit.pl/
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wyraźnie wskazał, że na terenie województwa nie mieści się żadna placówka przedsiębiorcy 

będąca drogerią. Pozostałe placówki Przedsiębiorcy, znajdujące się poza granicami 

województwa nie podlegają kontroli OWIF. 

Zamieszczona na ulotkach Nr 2 informacja, że oferta „Dotyczy Drogerii Zdrowit” była 

próbą obejścia zakazu reklamy samej apteki. Potwierdzeniem, że ulotki (Nr 2)  

z asortymentem są bezpośrednio powiązane za Spółką uwidocznione jest wyraźnie na stronie 

internetowej samej Spółki, tj.: …………………….. 

Na stronie internetowej widnieje identyczne logo, które jest zastrzeżonym znakiem 

APTEKA "ZDROWIT" Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich. Osoba skarżąca nie mogła 

wejść w posiadanie ich obydwu w żaden inny sposób jak poprzez otrzymanie ich do własnej 

skrzynki pocztowej. Przedłożone przez Skarżącą ulotki były oryginalne. 

Wobec czego zarzut Przedsiębiorcy, że organ pierwszej instancji w sposób 

nieuprawniony połączył zamówiony przez Spółkę materiał informacyjny z materiałem 

dotyczącym drogerii internetowej nieprowadzonej przez Spółkę nie można uznać  

za prawdziwy. Zamieszczenie informacji o drogerii było próbą odwrócenia uwagi od reklamy 

apteki, umożliwiającą też Przedsiębiorcy zaprzeczenie odpowiedzialności za kolportaż tych 

ulotek. Gdyby zatem celem kolportażu miały być wyłącznie ulotki z danymi teleadresowymi 

osoba Skarżąca otrzymałaby tylko taką ulotkę. 

Istotnym w postępowaniu jest również wskazanie Skarżącej: 

Cyt. „ Obie ulotki jednoznacznie kojarzyły mi się, tak jak i moim znajomym z Apteką Zdrowit w 

Opolu przy ul. Bielskiej. Zachęcona reklamą udałam się do tej apteki i dokonałam zakupu kilku 

preparatów” 

Na dowód tego dołączono paragon fiskalny potwierdzający, że promowane produkty 

można nabyć właśnie w tej aptece.  

Pismo Skarżącej jako dowód w sprawie jednoznacznie wskazuje, że przedmiotowe 

działanie było celowe i skierowane na reklamę działalności apteki. Uwidocznione na ulotkach 

logo ZDROWIT odnoszące się do nazwy apteki tym bardziej umacnia celowość tego działania. 

Rozpowszechnianie ulotek dotyczyło grupy szczególnego rodzaju odbiorców – potencjalnych 

klientów, mieszkańców osiedla znajdującego się w pobliżu apteki. Biorąc pod uwagę treść 

ulotek a w szczególności, przedstawione w niej ceny asortymentu należy stwierdzić, że 

rozpowszechnianie ulotki mogło skłonić dużą grupę pacjentów do skorzystania w ten sposób 

z usług reklamowanej apteki. Zdjęcia asortymentu, wskazanie o czasowej promocji oraz szata 

graficzna tożsama z samym oznakowaniem apteki zdecydowanie nie pozwalają jej traktować 

jako neutralnej informacji o cenach. 

 Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego Opolski Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny w Opolu stwierdza, że działanie przedsiębiorcy stanowiło niedozwoloną 

reklamę działalności apteki, o której mowa w art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. 
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Wprawdzie już po zakończeniu postępowania wpłynęło pismo strony zawierające jej 

stanowisko odnośnie sprawy, jednak w ocenie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego w Opolu, wyjaśnienia znajdujące się w w/w dokumencie nie mają istotnego 

znaczenia dla sprawy. Pełnomocnik strony polemizuje bowiem jedynie ze stanowiskiem 

organu nadzoru farmaceutycznego odnośnie reklamowego charakteru dystrybuowanych 

przez siebie ulotek. Swoje stanowisko Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w 

Opolu wyjaśnił powyżej w uzasadnieniu. Wyjaśnił także na jakiej podstawie nie daje wiary 

wyjaśnieniom strony, iż ta dystrybuowała w Opolu jedynie ulotkę  

z danymi adresowymi apteki. Natomiast fakt, iż wiele aptek korzysta z marki na zasadzie umów 

franczyzy w opinii Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu  nie ma 

znaczenia w niniejszej sprawie. Skoro przedsiębiorca zawiera umowy franczyzy  

z przedsiębiorcami prowadzącymi apteki ogólnodostępne pozwalając na korzystanie z marki, 

znaków firmowych, logotypów identyfikujących z marką, to reklama marki automatycznie 

dotyczy reklamy franczyzobiorców. Zwłaszcza w sytuacji, gdy w okolicy, gdzie dystrybuowane 

są ulotki dotyczące marki funkcjonuje jedynie apteka działająca w oparciu  

o umowę franczyzy. Mając powyższe na uwadze Opolski Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny w Opolu nie uznaje wyjaśnień z dnia 22 września 2017r. ( wpłynęły do urzędu 

w dniu 25 września 2017r.) za mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie. 

 Zgodnie z art. 105 §1 Kpa, gdy postępowanie 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.  

 Przedsiębiorca wskazał, że kolportaż miał miejsce jednorazowo w dniach  

11-12.12.2016r. i poza wskazanym okresem nie był prowadzony. Mając to na względzie 

postępowanie w przedmiocie dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do 

przepisu art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne faktycznie stało się bezprzedmiotowe. 

 Na podstawie art. 129b Prawa farmaceutycznego OWIF zobligowany jest do 

wymierzenia kary, która nakładana jest zawsze po stwierdzeniu naruszenia a jej wysokość 

uzależniona jest od wskazanych powyżej elementów.  

 Zdaniem OWIF kara w wysokości 10 000 zł spełnia wymogi przepisu. Przedsiębiorca 

wbrew znanemu powszechnie zapisowi art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne nie zastosował 

się do niego. Na stopień zawinienia w działalności reklamowej wpłynął fakt wcześniej 

prowadzonych wobec przedsiębiorcy dwóch postępowań administracyjnych  

w przedmiocie naruszenia art. 94austawy Prawo farmaceutyczne. Przedsiębiorca wbrew 

swoim wyjaśnieniom zapewniającym o ich zaprzestaniu po raz kolejny złamał przepisy prawa 

zakazujące prowadzenia reklamy apteki.  

Wyżej opisane okoliczności i fakt, że jest to trzecie przewinienie Strony w tym 

przedmiocie uzasadniają zastosowanie kary w wysokości 10 000 zł. w kontekście  
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art. 129b i przesłanek wyznaczonych przez ten przepis do oceny wysokości kary, która ma 

charakter uznaniowy w ramach określonego przedziału. Karę nakłada się za reklamę 

prowadzoną we wskazanym okresie. 

POUCZENIE 
 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego za pośrednictwem Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

 

 

Okrągła pieczątka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują : 
 

1) Adresat 
2) a/a 

  


