Anna K. po uzyskaniu prawa do emerytury postanowiła uprawiać w przydomowym ogórku
zioła. Po ich wysuszeniu i rozdrobnieniu przygotowywała z nich mieszanki, które oferowała
członkom rodziny, sąsiadom i znajomym, wskazując na ich właściwości lecznicze. W ciągu
roku uzyskała z tego tytułu przychód w wysokości 850 zł. Jeden z nabywców zakwestionował
skuteczność oferowanych przez Annę K. mieszanek ziół i zażądał zwrotu kwoty, którą uiścił
tytułem ceny za zakupione od Anny K. produkty. Kiedy Anna K. odmówiła, zawiadomił o
prowadzonej przez Annę K. działalności Policję i powiatowego rzecznika konsumentów.
Po potwierdzeniu przez Policję powyższych okoliczności, pomimo wyjaśnień Anny K, która
podnosiła, że nie wykonywała działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
produktami leczniczymi, gdyż przedmiotowe mieszanki wytwarzane były w ograniczonej
ilości i tylko na potrzeby własne jej samej, rodziny i najbliższych znajomych, Annie K. zostały
postawione zarzuty:
a) prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wykroczenia z art.
601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 z późn.
zm.);
b) wykonywania bez zezwolenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
produktów leczniczych, tj. przestępstwa z art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211);
c) wprowadzania do obrotu produktu leczniczego bez pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu, tj. przestępstwa z art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211).
Powiatowy rzecznik konsumentów stwierdził, że wytwarzając mieszanki ziół bez
wymaganego zezwolenia i wprowadzając je do obrotu bez pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu Anna K. dopuściła się czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.) Kierując się tymi ustaleniami powiatowy rzecznik konsumentów na podstawie
art. 100 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z
2017 r. poz. 229 z późn. zm.) zgłosił Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów.
Oceń prawidłowość dokonanej przez Policję i powiatowego rzecznika konsumentów
kwalifikacji prawnej zachowania Anny K.

