
o umorzeniu post((powania

Na podstawie art. 105§ 1 Kodeku Postypowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2000r Nr 98,
poz. 1071 ze ZITI.)

umorzyc postypowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez przedsiybiorcy:
_ ' w aptece 0 nazwie . polozonej

niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki, tj.
niskie ceny 24h oraz prowadzeniem programudystrybuowaniu ulotki z haslem

lojalnosciowego.

Dnia 27.03.2012r wp1:ynylo zawiadomienie dotycz'l-ce prowadzenia niedozwolo,....pi Tf~klamy
przez apteky 0 nazwie "
w zal'l-czeniu przeslano uIotky 0 tresci calodobowa ze 3 zdjyciami
apteki z umieszczonym na czerwonym tIe haslem ,,24h niskie ceny", w ulotce tej wpisano
oferty apteki, adres apteki, lokalizacjy apteki, telefon i adres elektroniczny apteki, zapis ze:
lokal klimatyzowany, przystosowany dla os6b niepemosprawnych. Na drugiej stronie ulotki
oznaczony kupon uprawniaj'l-cy do odbioru karty stalego klienta oraz wskazana oferta apteki
ze wskazaniem cen na oznaczone w ulotce produkty oferowane w aptece. Dnia 06.04.2012r
Dolnosl'l-ski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny wszcz'l-l postypowanie w sprawie i 0 tym
fakcie zawiadornil przedsiybiorcy pismem znak: WIF-WR-I.8523.25.2012. Postypowanie
adrninistracyjne zostalo wszczyte w sprawie naruszenia art. 94 a ustawy z dnia 6 wrzeSnia
200Ir. Prawo Farmaceutyczne (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 45 poz. 271 z p6z. zm. ) polegaj'l-cego
na prowadzeniu przez apteky niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki poprzez
dystrybuowaniu ulotki z haslem niskie ceny 24h oraz prowadzeniem programu
lojalnosciowego. Jednoczesnie wezwano Strony do udzialu w tocz'l-cym siy postypowaniu,
skladania wyjasnien, wniosk6w i dowod6w. Strona pismem z dnia 18.04.2012r zawiadomila,
iz od dnia 01.01.2012r karty stalego klienta zostaly zniesione, nie jest prowadzona
dystrybucja ulotek z haslem " Niskie ceny 24H, oraz w aptece nie jest prowadzony program
lojalnosciowy. Dnia 30.04.2012r. Dolnosl'l-ski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we
Wroclawiu na podstawie art. 1O§1 KPA zawiadomil strony 0 zamiarze zakonczenia
prowadzonego postypowania~szczytego dnia 06.04.2012r w sprawie niedozwolonej



reklamy dzialalnosci apteki 0 nazwIe -----J

-----J W zawiadomieniu poinformowano strony 0

wypowiedzenia siy CO do zebranego materialu dowodowego w terminie do
2012r. Strona nie skorzystala z przysluguj'lcego jej uprawnienia.
Organ zwazyl, co nastypuje:
Podstawy prawn'l wszczycia i prowadzenia przedmiotowego postypowania, kt6rego strom~
jest przedsiybiorca: _ _____ ___ _prowadz'lcy apteky 0 nazwie

stanowi art. 94a ust.
1, 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z brzmieniem art. 94a ust. 1, 2 i 3 ustawy
Prawo Farmaceutyczne zabroniona jest reklama aptek i punktow aptecznych oraz ich
dzialalnosci. Nie stanowi reklamy informacja 0 lokalizacji i godzinach pracy apteki lub
punktu aptecznego. Wojewodzki Inspektor Farmaceutyczny sprawuje nadzor nad
przestrzeganiem przepisow ustawy w zakresie dzialalnosci reklamowej aptek, punktow
aptecznych i placowek obrotu pozaaptecznego. W razie stwierdzenia naruszenia wyzej
wymienionego przepisu Wojewodzki Inspektor farmaceutyczny nakazuje w drodze decyzji
zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.

mozliwosci
dnia 16 maja

Organ na podstawie zgromadzonego materiaru dowodowego ustalil, ze apteka 0 nazwle:
zaprzestala

pr""'adzenia niedozwolonej reklamy apteki i jej dzialalnosci w zakresie prowadzonego
postypowania adrninistracyjnego. Z tych tez wzglyd6w zachodz'l przeslanki do umorzenia
postepowania administracyjnego z uwagi na brak przedmiotu postepowania. Zgodnie z
wyrokiem Naczelnego S'ldu Adrninistracyjnego z dnia 21 czerwca 2006r sygn.akt I OSK
967/05 : "Stosownie do dyspozycji art. 105 § 1 KPA bezprzedrniotowosc postypowania ma
miejsce w sytuacji, gdy istniej,!- okolicznosci, czyni,!-ce wydanie decyzji administracyjnej
prawnie niemozliwym z uwagi na brak przedmiotu postypowania. Tym przedmiotem jest zas
konkretna sprawa, w kt6rej organ adrninistracji paiJ.stwowej jest wladny i jednoczesnie
zobowi¥any rozstrzygn'lc na podstawie przepis6w prawa materialnego 0 uprawnieniach lub
obowi¢ach indywidualnego podrniotu. Postypowanie w takiej sprawie staje siy
bezprzedmiotowe, jezeli braknie kt6regos z element6w tego stosunku materialnoprawnego.
Tym samym, sprawa administracyjna jest bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 105 § 1 KPA
wtedy, gdy nie ma materialnoprawnych podstaw do wladczej, w forrnie decyzji
adrninistracyjnej ingerencji organu adrninistracyjnego. W6wczas jakiekolwiek rozstrzygniycie
merytoryczne pozytywne, czy negatywne staje siy prawnie niedopuszczalne."
Maj'j-c powyzsze na uwadze zgodnie z dyspozycj'l art. 105 § 1KPA postanowiono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przysruguje odwolanie do Gl6wnego Inspektora Farmaceutycznego za
posrednictwem Dolnosl'lskiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wroclawiu
w terminie 14-tu dni od daty otrzymania.

Otrzvmuj§.:

1. strona
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