
Informacje dotyczące reklamy Aptek. 

/Oracowanie przygotowane przez dr farm. Stanisława Piechulę V‐ce Prezesa ŚIA  i publikowane za 
zgodą Autora / 

Od  1  stycznia  2012r.  zaczynają  także  obowiązywać  m.  in.  zmienione  przepisy  w  Prawie 
farmaceutycznym: 
 
art. 94a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
1.  Zabroniona  jest  reklama  aptek  i  punktów  aptecznych  oraz  ich  działalności. Nie  stanowi  reklamy 
informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. 
 
1a.  Zabroniona  jest  reklama  placówek  obrotu  pozaaptecznego  i  ich  działalności  odnosząca  się  do 
produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. 
 
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
 
2. Wojewódzki  inspektor  farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w 
zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego. 
 
3.  W  razie  stwierdzenia  naruszenia  przepisu  ust.  1  lub  1a  wojewódzki  inspektor  farmaceutyczny 
nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.”; 
 
 
art. 129b otrzymuje brzmienie: 
 
1. Karze pieniężnej w wysokości do 50 000 złotych podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi 
reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności. 
2. 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. 
 
4. Kary pieniężne uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Od kary 
pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki ustawowe. 
 
5. Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.”. 
 
 
 
1  –  po  pierwsze  przekazano  nam  informację,  że  inspekcja  farmaceutyczna  w  całej  Polsce  będzie 
szczególnie dotkliwie karała apteki łamiące zakaz reklamy, by apteki nie uważały, że można spróbować 
czy się coś uda, lub że inspekcja najpierw zwróci uwagę. Inspekcja będzie się starała od razu nakładać 
kary  rzędu 20  tys. złotych, by  łamanie przepisów było dla każdego dotkliwe  i Prawo  farmaceutyczne 
było dokładnie przestrzegane.  Proszę  zwrócić uwagę na przytoczone powyżej nowe  zapisy,  to będą 
kary administracyjne z koniecznością zapłaty w ciągu 7 dni ! 
 
2 –  zabrania  się wszelkiej  reklamy aptek poza podaniem nazwy  i adresu. Uznano,  że nie dotyczy  to 
podawania  innych oczywistych danych adresowych  i  informacyjnych,  takich  jak  telefonu, emaila  czy 
strony www, NIPu,  Regonu,  itp. Uznano,  że  nie  będzie  reklamą  podawanie  dowolnej  nazwy  apteki 
wynikającej  z nazwy uwzględnionej w  zezwoleniu, np. Dbam o  Zdrowie, Centrum  tanich  leków,  itd. 



Inspekcja farmaceutyczna dopuszcza też wprowadzanie  lub zmienianie nazw aptek w zezwoleniach w 
nowym roku. To co będzie w zezwoleniu będzie mogło być podawane i nie będzie stanowiło reklamy. 
Zaproponowano,  by  w  nowym  roku  z  tym  problemem  wystąpić  do  UOKiK  jako  omijanie  zakazu 
reklamy, jednak WIF nie będzie uważał nazw z zezwolenia za reklamę. 
 
3  –  zgłoszone  do  WIF  apteki  internetowe  będą  dalej  funkcjonować,  jednak  poza  standardową 
sprzedażą na swoich stronach  internetowych nie będzie mogła być na nich  i poza prowadzona żadna 
działalność  reklamowa.  Czyli  podaje  się  produkt  i  cenę,  ewentualnie  jego  opis,  bez  nakłaniania 
jakimikolwiek metodami do nabywania, np. podawanie ceny przekreślonej wyższej, porównywanie się 
do innych cen, itp. 
 
4  –  za  reklamę  będzie  uznawana  wszelka  zachęta  do  kupowania,  np.  wywieszanie  cen  leków  na 
zewnątrz,  czyli  w  oknach  apteki,  gablotach,  gdyż  jest  to  zachęta  do  kupowania  w  danej  aptece. 
Natomiast informowanie o cenach wewnątrz apteki, widocznych leków, jest obowiązkiem. 
 
5 – Śląski WIF dopuszcza karty stałego klienta z dopuszczalnymi danymi, bez reklam, ale tylko na rabat 
dawany zgodnie z regulaminem dostępnym w aptece i dla sprzedaży w danym momencie, poza lekami 
refundowanymi oczywiście. Wszelkie  kumulowanie punktów, nagród,  itp.  zachęt będzie uważane  za 
reklamę. 
 
6 – Wszelką dotychczasową działalność reklamową niedopuszczalną od 1 stycznia 2012 należy usunąć, 
zaprzestać  lub wydać dyspozycję, by  jej nie prowadzono. Czyli po 1  stycznia nie może  się pojawiać 
żadna reklama, nawet ta wcześniej rozpoczęta, np. wykupiona na dłuższy czas w gazecie, wisząca  lub 
wymalowana  w  jakiś  miejscach,  wydrukowana  na  wydawanych  torbach,  siatkach,  itp.  Oczywiście 
wydana  wcześniej  indywidualnym  pacjentom  nie  musi  być  ścigana  i  niszczona,  ale  nie  rozwijana. 
Trudno tu wypisać wszystkie szczegóły, jednak myślę, że jest to dla rozsądnie myślących zrozumiałe. 
 
7 – poruszono  temat praktykantów w aptece  i  zgodzono  się  z dotychczasową  interpretacją ustawy  i 
rozporządzenia,  że  praktykant  ‐  zarówno  student  farmacji  na  6 miesięcznej  praktyce  jak  i  technika 
farmaceutyczny na 2 letniej praktyce może wykonywać tylko czynności pomocnicze, czyli np. nie może 
pracować na swoim loginie i haśle ekspediując leki, nie może pracować samodzielnie, a tylko pomaga 
osobie mogącej pracować samodzielnie. 
 
8  –  zmiana  informowania  inspekcji  w  zakresie  zastępstwa  kierownika  będzie  dotyczyć  wszystkich 
przypadków nieobecności kierownika powyżej 30 dni, a nie tylko choroby bądź urlopu. Tak więc każda 
nieobecność  kierownika  powyżej  30  dni  musi  być  wcześniej  zgłoszona  do  inspekcji  z  podaniem 
zastępcy kierownika, który ma takie same uprawnienia jak kierownik więc z 5 letnim stażem pracy lub 
3  letnim  i  specjalizacją.  Inne  rzeczy  w  tym  zakresie  nie  zmieniają  się.  Temat WAŻNY  jednak  przy 
kontroli aptek przez NFZ, gdyż przy kontroli apteka musi być reprezentowana tylko przez kierownik lub 
jego zastępca, a zastępcą może być tylko farmaceuta posiadający uprawnienia do bycia kierownikiem. 
 
9 – w szpitalach w działach farmacji Śląski WIF dopuszcza kierowników z 2 letnim stażem, podobnie jak 
w hurcie przy narkotykach. 
 
10  –  proszę  zwrócić  uwagę  na  trudny  problem  leków  dla  inwalidów  wojennych  i  innych 
uprzywilejowanych,  gdyż  właściwie  każdy  lek  wydawany  wyłącznie  na  receptę  staje  się  przy  tych 
osobach  lekiem  refundowanym  i  dotyczy  go  zakaz  reklamy,  rabatowania,  itd.  Jak  postąpić  z  takim 
lekiem trudno jednoznacznie stwierdzić, gdyż od producenta czy hurtowni nadal na te leki będą mogły 
być dawane rabaty  i promocje, natomiast marża będzie musiała być stała  i zdefiniowana ustawowo  i 
nie wyższa nić 20zł, co obliczą nam zapewne programy komputerowe, jednak każdy z nas będzie liczył 
tą marże od ceny z faktury hurtowej, tylko jakiej z rabatem, bez? Moim zdaniem skoro nie określono tu 
ustawowo  zachowania  producenta  i  hurtowni,  to  apteka  powinna  mieć  taką  dowolność,  że  ceną 



wyjściową  powinna  być  cena  wprowadzenia  tego  leku  dla  każdego  pacjenta  apteki.  Także  moim 
zdaniem niedopuszczalne jest wprowadzanie dwóch różnych kartotek lub cen na ten sam le 
k dla pacjentów 100%  i  refundowanych. Ale nie zajmę  tu  jednoznacznego stanowiska, gdyż problem 
nie został jednoznacznie zdefiniowany. 
 
11 – Programy  lojalnościowe  to  reklama, z pewnością niedopuszczalne dla  leków  refundowanych, w 
wielu kwestiach dyskusyjne, jednak nie zachęcam by próbować, a najlepiej poczekać jakiś czas by inni 
na  sobie  sprawdzili.  Pewnie  z  czasem  powstaną  różne  interpretacje  ale  jednoznacznie wyjaśnią  to 
sprawy  sądowe po ukaraniu przez WIF  i nie  zachęcam by przerabiać  to na  sobie. Dziś  interpretacja 
Ministerstwa Zdrowia jest jednoznacznie negatywna. 
Polecam artykuł: 
 
http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Bo-reklamuja-apteki,113331.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Bo-reklamuja-apteki,113331.html

