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Sprawozdanie 

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Inspektoracie 

Farmaceutycznym w Gorzowie Wlkp.  

 

 Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz.U.2015.525) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  

w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092) w dniu 8 lutego 2018 r. zespół kontrolny w składzie:  

- Robert Burek – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli - przewodniczący zespołu, 

- Robert Kamiński – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli, 

przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Inspektoracie 

Farmaceutycznym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 4. 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 8 lutego 2018 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 

pełnił Pan Adam Chojnacki. 

Kontrola obejmowała swym zakresem ocenę sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem 

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2017.2211.t.j.) w zakresie 

zakazu reklamowania aptek i punktów aptecznych. 

 

Działając na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję Panu 

sprawozdanie z kontroli zawierające opis stanu faktycznego oraz jego ocenę. 
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1. Opis ustalonego stanu faktycznego. 

Celem kontroli była ocena sprawowania nadzoru Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Farmaceutycznego nad przestrzeganiem postanowień artykułu 94a ustawy Prawo farmaceutyczne, 

który brzmi: 

„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. 

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. 

4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności”. 

 

W ramach sprawowania nadzoru nad jakością, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami 

leczniczymi i wyrobami medycznymi, z wyłączeniem produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych weterynaryjnych, wykonywane są kontrole aptek i innych jednostek prowadzących 

obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, o których mowa w art. 

108 ust. 1, ww. ustawy, podczas których sprawdzane są zagadnienia dotyczące m.in. reklamy 

produktów leczniczych, działalności aptek i punktów aptecznych. Na każdy rok kalendarzowy 

przygotowywany jest szczegółowy plan kontroli. W latach 2016-2018 przeprowadzono łącznie 456 

kontroli.  

 

Województwo lubuskie jest pod stałym monitoringiem pracowników WIF w zakresie prowadzenia 

reklamy działalności aptek i punktów aptecznych, ponadto do Inspektoratu wpływają zgłoszenia  

w ww. zakresie, które są rejestrowane i sprawdzane. LWIF w ww. zakresie każdorazowo wszczyna 

postepowania administracyjne oraz zbiera materiał dowodowy również w postaci fotograficznej 

dokumentującej np. wywieszone banery. Ustalono, że w latach 2014-2018 przeprowadzono łącznie 

63 postepowania administracyjne wszczęte w sprawie podejrzenia prowadzenia reklamy aptek lub 

ich działalności. W poszczególnych latach przedstawiało się to następująco: rok 2014 – 8, 2015 – 27, 

2016 – 12, 2017 - 13 i 2018 – 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu art.. 94a ust. 1 lub 1a 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie 

prowadzenia takiej reklamy. 
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Kontrolującym okazano rejestr decyzji wydanych od stycznia 2016 r., z którego wynika, że łącznie 

wydano 83 decyzje, z czego odnoście reklamy działalności aptek i punktów aptecznych wydano 19,  

tj. w 2016 r. – 4, w 2017 – 11 i w 2018 – 4. Efektem wydanych decyzji z tytułu naruszenia zakazu 

reklamy jest nałożenie łącznie 18 kar na łączną kwotę 262 000 zł, tj. w 2016 nałożono 6 kar na kwotę  

64 000 zł, natomiast w 2017 – 12 kar na kwotę 198 000 zł. 

Ponadto skierowano jedno zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 

Okręgowej Izbie Aptekarskiej w sprawie przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego w 

przypadku uporczywego niestosowania się do zaleceń organu kontrolnego oraz wydano decyzję w 

sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w związku z utrudnianiem 

prowadzonego postepowania kontrolnego. 

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w 2017 r. i 2018 r. wszczął 4 postępowania wobec 

firmy ,,GEMINI PHARM” Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdyni i firmy ,,GEMINI HUTTER” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Wejherowie. 

W ramach spółki ,,GEMINI PHARM”, w dniu 27 listopada 2017 r. znak: WIFG.8523.2.13.2017 

wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie podejrzenia prowadzenia reklamy apteki 

,,APTEKA GEMINI”, ul. Podgórna 43D w Zielonej Górze na wniosek-zgłoszenie z dnia  

25 października 2017 r. ,,Zielonogórskich aptekarzy”, którzy zarzucali ww. spółce prowadzenie 

intensywnej kampanii reklamowej apteki (akcje billboardowe, reklama mobilna, plakaty, wizyty  

u lekarzy). 

Ponadto w dniu 30 stycznia 2018 r. znak: WIFG.8523.2.2.2018 wszczęto postępowanie 

administracyjne z urzędu w sprawie podejrzenia prowadzenia reklamy apteki ,,APTEKA GEMINI”, 

ul. Wyszyńskiego 29/1 w Zielonej Górze. Do zawiadomienia dołączono 5 załączników 

fotograficznych przedstawiających banery reklamowe ww. apteki na ulicach Zielonej Góry. 

Jednocześnie w dniu 30 stycznia 2018 r. znak: WIFG.8523.2.3.2018 wszczęto postępowanie 

administracyjne z urzędu w sprawie podejrzenia prowadzenia reklamy apteki ,,APTEKA GEMINI”, 

ul. Podgórna 43D w Zielonej Górze. Do zawiadomienia dołączono dwa załączniki w formie zdjęć 

fotograficznych przedstawiających banery reklamowe ww. apteki na ulicach Zielonej Góry. 

W ramach spółki ,,GEMINI HUTTER” Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, w dniu 2 lutego 2018 r. 

znak: WIFG.8523.2.1.2018 wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie podejrzenia 

prowadzenia reklamy apteki ,,GEMINI” zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego 120-121 w Gorzowie 

Wlkp. Do zawiadomienia dołączono jeden załącznik fotograficzny (5 zdjęć) przedstawiających 

banery reklamowe ww. apteki na ulicach Gorzowa Wlkp. 
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Wszystkie wyżej wymienione zawiadomienia o wszczęciu postępowania były podpisane przez 

Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Pana Adama Chojnackiego. 

 

2. Ocena skontrolowanej działalności. 

Kontrolowaną działalność oceniono pozytywnie. 

Podsumowując czynności kontrolne kontrolujący stwierdzili właściwe prowadzenie nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie zakazu reklamowania aptek  

i punktów aptecznych. 

 

 

 

Pouczenie: 

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, 

ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. 

 

 

 

 
WOJEWODA LUBUSKI 

 

Władysław Dajczak  

 


