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Na podstawie art. 105§ 1 Kodeku Postypowania Administr~j~~go (tj. Dz. U. 2000r Nr 98,
poz. 1071 ze zm.) g 2
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umorzyc postypowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez przedsiybiorc6w:
w aptece 0 nazwie polozonej w

--, niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki, tj. rozpowszechnianie
gazetek reklamowych pt , . w kt6rej widniejq. nastypujq.ce hasla: Od 1
stycznia leki drozejq. w Polsce, Koniec Tanich lek6w, Zdrozejq. ceny lekarstw( ... ) A U NAS
NADAL B~DZIE TANIO !! wraz ze wskazaniem apteki. Prowadzenie reklamy apteki
poprzez zawarte tresci reklamowe w gazetce dotyczq.ce rabat6w w aptece oraz informacji 0

programach lojalnosciowych prowadzonych przez w/w apteky. Dodatkowo podana jest
informacja dla uczestnik6w programu lojalnosciowego, ze punkty nabyte w 2011r, nie tracq.
waznosci i byd,!-realizowane takZe w 20 12r.* *ze wzglydu na wej scie w zycie w dniu 1
stycznia 2012r. Ustawy Refundacyjnej informuje, ze prowadzic
bydzie program lojalnosciowy w zmienionej formie nie komunikuj,!-c 0 nim na zewn,!-trz
apteki.

Dnia 26.03.2012r wplynylo zawiadomienie dotyczq.ce prowadzenia niedozwolonej reklamy
przez apteky 0 nazwie-- - - - . .' w

zal,!-czeniu przeslano egzemplarze ", w kt6rej widniejq. nastypu]q.ce hash:
ad 1 stycznia leki drozej,!- w Polsce, Koniec Tanich lek6w, Zdrozejq. ceny lekarstw( ... ) A U
NAS NADAL B~DZIE TANIO !! wraz ze wskazaniem apteki. Prowadzenie reklamy apteki
poprzez zawarte tresci reklamowe w gazetce dotyczq.ce rabat6w w aptece oraz informacji 0

programach lojalnosciowych prowadzonych przez w/w apteky. Dodatkowo podana jest
informacja dla uczestnik6w programu lojalnosciowego, ze punkty nabyte w 2011r, nie traC'!-
waznosci i bydq. realizowane takZe w 2012r.* *ze wzglydu na wejscie w zycie w dniu 1
stycznia 2012r. Ustawy Refundacyjnej Sp6lka 1 : informuje, ze prowadzic
bydzie program lojalnosciowy w zmienionej fonnie nie komunikuj,!-c 0 nim na zewn,!-trz



apteki. Dnia 06.04.2012r Dolnoslq.ski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny wszczct.l .
postypowanie w sprawie i 0 tym fakcie zawiadomil przedsiybiorc6w pismem znak: WIF-
WR-I.8523.45.2012 Postepowanie administracyjne zostalo wszczyte w sprawie naruszenia
art. 94 a ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. Prawo Farmaceutyczne ( t.j. z 2008r. Dz.U. Nr
45 poz. 271 z p6z. zm. ) polegajq.cego na prowadzeniu przez apteky niedozwolonej reklamy
dzia!alnosci apteki poprzez rozpowszechnianie gazetek reklamowych pt "
w kt6rej widniejq. nastypujq.ce hasla: Od 1 stycznia leki drozejq. w Polsce, Koniec Tanich
lek6w, Zdrozejq. ceny lekarstw( ... ) A U NAS NADAL B~DZIE TANIO !! wraz ze
wskazaniem apteki. Prowadzenie reklamy apteki poprzez zawarte tresci reklamowe w gazetce
dotyczq.ce rabat6w w aptece oraz informacji 0 programach lojalnosciowych prowadzonych
przez w/w apteky. Dodatkowo podana jest informacja dla uczestnik6w programu
lojalnosciowego, ze punkty nabyte w 201lr, nie tracq. wa2:nosci i bydq. realizowane takZe w
2012r.* *ze wzglydu na wejscie w zycie w dniu 1 stycznia 2012r. Ustawy Refundacyjnej

; informuje, ze prowadzi6 bydzie program lojalnosciowy w
zmienionej formie nie komunikujq.c 0 nim na zewnq.trz apteki. Jednoczesnie wezwano Strony
do udzialu w toczq.cym siy postypowaniu, skladania wyjasnien, wniosk6w i dowod6w. Strona
pismem z dnia 16.04.2012r zawiadomila, iz od dnia Q1.01.2012r nie podejmuje dzialan
niezgodnych z nowymi regulacjami w zakresie niedozwolonej reklamy apteki i jej
dzialalnosci w przedmiotowe gazetki stanowiq.ce podstawy wszczycia postypowania byly
wydane i rozkolportowywane przed dniem 01.01.2012r. Dnia 30.04.2012r. Dolnoslq.ski
Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we Wroclawiu na podstawie art.l0§1 KPA
zawiadomil strony 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego post ypowani a wszczytego dnia
06.04.2012r w sprawie niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki 0 nazwie

_ .. ,_'. W zawiadomieniu poinformowano
strony 0 moZliwosci WYP~WledZemasiy co do zebranego materialu dowodowego w terminie
do dnia 14 maja 2012r. Strona nie skorzystala z przysluguj'l-cego jej uprawnienia. Dnia
22.05.2012r oraz dnia 2.10.2012r Inspektor farmaceutyczny dokona! lustracji dzialalnosci
apteki pod kq.tem reklamy stanowi'l-cej przedmiot wszczytego postepowania
administracyjnego, w wyniku czego nie stwierdzil cech reklamy w aptece polozonej w

Organ zwazyl, co nast<:;:puje:
Podstawy prawnq. wszczycia i prowadzenia przedmiotowego postypowania, kt6rego stronq. sq.
przedsiybiorcy: _prowadzq.ce apteky 0 nazwie .

" polo zona . stanowi art. 94a ust. 1, 2 i 3
ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z brzmieniem art. Y4a 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 przepis6w
ustawy w zakresie dzialalnosci reklamowej aptek, punktow aptecznych i placowek obrotu
pozaaptecznego. W razie stwierdzenia naruszenia wyzej wymienionego przepisu Wojew6dzki
Inspektor farmaceutyczny nakazuje w drodze decyzji zaprzestanie prowadzenia takiej
reldamy.

Organ na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego ustalil, ze apteka 0 nazwie'
"L' . , . r' , zaprzestala prowadzenia



niedozwolonej reklamy apteki i jej dzialalnosci w zakresie prowadzonego postypowania
administracyjnego. Z tych tez wzglyd6w zachodzq. przeslanki do umorzenia postepowania
administracyjnego z uwagi na brak przedmiotu postepowania. Zgodnie z wyrokiem
Naczelnego Sq.du Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2006r sygn.akt I OSK 967/05 :
"Stosownie do dyspozycji art. 105 § 1 KPA bezprzedmiotowosc postypowania ma miejsce w
sytuacji, gdy istniejq. okolicznosci, czyniq.ce wydanie decyzji administracyjnej prawnie
niemozliwym z uwagi na brak przedmiotu postypowania. Tym przedmiotem jest zas
konkretna sprawa, w kt6rej organ administracji paiistwowej jest wladny i jednoczesnie
zobowiq.zany rozstrzygnq.c na podstawie przepisow prawa materialnego 0 uprawnieniach lub
obowiq.zkach indywidualnego podmiotu. 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 formie decyzji
administracyjnej ingerencji organu administracyjnego. W6wczas jakiekolwiek rozstrzygniycie
merytoryczne pozytywne, czy negatywne staje siy prawnie niedopuszczalne."
Majq.c powyzsze na uwadze zgodnie z dyspozycjq. art. 105 § lKPA postanowiono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do G16wnego Inspektora Farmaceutycznego za
posrednictwem Dolnoslq.skiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wroclawiu
w terminie 14-tu dni od daty otrzymania.

Otrzymujq:
1. strona
2. ala


