
Oświadczenie złożone 

przez senatora Piotra Zientarskiego 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 czerwca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki głównego inspektora farmaceutycznego Zbigniewa 

Niewójta, do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz do minister rodziny, pracy i polityki społecznej 

Elżbiety Rafalskiej 

Biorąc pod uwagę uregulowania art. 94a prawa farmaceutycznego dotyczącego zakazu reklamy aptek i 

punktów aptecznych oraz ich działalności, a także orzecznictwo z nim związane, chcę zadać pytanie: czy 

przystąpienie aptek do programu „Koszalińska Karta Seniora” należy uznać za naruszenie zakazu reklamy? 

Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie nr XVII210/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. przyjęto program 

„Koszalińska Karta Seniora”, który został opracowany przez Radę Seniorów przy udziale wielu instytucji i 

przedsiębiorstw z naszego miasta. Od 1 kwietnia br. mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia – a nie 

wszyscy mają prawo do emerytury lub zatrudnienie – są upoważnieni do korzystania z rabatów udzielanych 

przez instytucje kulturalne, sportowe, zakłady usługowe, sklepy, punkty gastronomiczne, które są partnerami 

programu, ma charakter prospołeczny i prosenioralny. Do programu tego przystąpiły także niektóre apteki w 

naszym mieście, oferując tańsze produkty lecznicze czy wyroby medyczne posiadaczom Karty Seniora. 

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Koszalinie poinformowała o tym Wojewódzki 

Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie, z góry sugerując, że apteki, które przystąpiły do programu, złamały 

ustawę – Prawo farmaceutyczne, a ich partnerstwo w programie należy uznać za formę reklamy. Na żadnej z 

aptek, które przystąpiły do programu, nie ma reklamy wizualnej, a wykaz tych aptek dostępny jest jedynie dla 

zainteresowanych. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny zabronił udziału w 

programie wszystkim podmiotom prowadzącym punkty apteczne na terenie Koszalina i zobowiązał do 

rozwiązania zawartych już porozumień. Uczestniczy w nim wiele podmiotów, apteki nie są jego głównym 

uczestnikiem, a tylko jednym z wielu podmiotów, choć mającym niewątpliwie duże znaczenie dla seniorów, 

nie jest to jednak program lojalnościowy. 

W moim przekonaniu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego i Środkowopomorskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej zostały podjęte w wyniku nadmiernej ostrożności – program bowiem nie został 

ustanowiony przez apteki, lecz przez Radę Miasta – a argumenty o zakazie reklamy, pojawiające się w 

orzecznictwie, nie mają tu zastosowania. 

Zdaniem Koszalińskiej Rady Seniora, która zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję, zakaz włączenia 

się punktów aptecznych do programu społecznego, który ma pomóc najuboższym mieszkańcom, jest 

niezgodny z polityką społeczną prowadzoną przez rząd. 

Zaniepokojony bojkotowaniem polityki prosenioralnej w moim okręgu wyborczym obejmującym powiaty 

Koszalin, Sławno i Szczecinek, pragnę zwrócić uwagę na działania Wojewódzkiego Inspektoratu 

Farmaceutycznego w Szczecinie, w wyniku których Środkowopomorska Izba Aptekarska w Koszalinie 

zabroniła aptekom kontynuacji uczestnictwa i włączenie się do programu „Koszalińska Karta Seniora”. 

Piotr Zientarski 
 


