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 DECYZJA  Nr 1/UD-NKP/2020 

Na podstawie: 
- art. 112 ust. 3 w związku z art. 94a ust. 1, 2, 3, 4 oraz art. 129b ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
farmaceutyczne tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 499), zwanej dalej prawem 
farmaceutycznym;  
-  art. 104 § 1 i 2 art. 105 § 1 i art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. z dnia 20 grudnia 
2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), zwanego dalej kpa 
Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku:  

 

1) uznaje, że odwołanie z 15.06.2020 r. złożone przez  Laurę Ogrodowczyk od decyzji Pomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gdańsku z 1.06.2020 r. nr 1/NKP/202020 zasługuje 
w całości na uwzględnienie,  

2) uchyla decyzję wskazaną w pkt 1 i umarza postępowanie. 

  

U Z A S A D N I E N I E 

 Strona złożyła odwołanie w dniu 15.06.2020 r. od decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Farmaceutycznego w Gdańsku z 1.06.2020 r. nr 1/NKP/2020 

 W odwołaniu strona podniosła, że wskazany w decyzji film nie jest dostępny publicznie. 
Można go zobaczyć jedynie aktywując link przypisany do filmu 
https://www.youtube.com/watch?v=p0A5HVNTh9Q&feature=youtu.be&t=5m30s. Ten link nie jest 
dostępny w sieci. Link posiadają jedynie osoby, które go sobie skopiowały jeszcze w czasie, kiedy film 
był publicznie dostępny. O niedostępności filmu świadczy adnotacja o statusie zamieszczona na 
YOUTUBE „Niepubliczny”. Reasumując, strona zrobiła wszystko co można zrobić na portalu YOUTUBE, 
aby film nie powszechnie dostępny. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtge4ts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzwgazte
https://www.youtube.com/watch?v=p0A5HVNTh9Q&feature=youtu.be&t=5m30s


 Po ponownym przeanalizowaniu sprawy i podniesionych zarzutów PWIF uznał, że odwołanie 
zasługuje w całości na uwzględnienie.  

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku dokonał oględzin strony 
YOUTUBE aktywując ww. link. Faktycznie przedmiotowy film opatrzony jest adnotacją „Niepubliczny”. 
Nie ma możliwości znalezienia filmu w sieci bez znajomości pełnego linku, który aktywuje film. Wobec 
powyższego brak jest podstaw do uznania, że strona prowadziła niedozwoloną reklamę apteki. 

 Zgodnie z treścią art. 132 § 1 kpa jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ 
administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na 
uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. 

 Biorąc pod uwagę wyjaśnienia strony oraz wyniki oględzin należało orzec jak wyżej.  

 

 

P O U C Z E N I E 

 Od decyzji przysługuje stronie odwołanie od Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

Odwołanie od decyzji należy złożyć za pośrednictwem Pomorskiego Inspektora Farmaceutycznego w 

Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2  kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 

zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

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. 
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