
o umorzeniu postttpowania

Na podstawie art. 105§ 1 Kodeku Postypowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2000r Nr 98,

poz. 1071 ze zm.)

postanawiam

umorzyc postypowanie administracyjne w sprawle prowadzenia przez przedsiybiorcy:

v aptece 0 nazwie:

niedozwolonej reklamy apteki i jej dzialalnosci poprzez reklamowanie prowadzenia przez

apteky programl

przeslano zdjycia z apteki zaWlerajqCe reklamy programu lojalnosciowego

z nazw'l apteki Dnia 26.04.2012r Inspektor farmaceutyczny dokonallustracji

dzialalnosci apteki pod k'ltem reklamy stanowi'lcej przedmiot wszczytego postepowania

administracyjnego, w wyniku czego stwierdzil ze w witrynach izby ekspedycyjnej brak jest

plakatow reklamowych, natomiast plakaty z reklam'l programu lojalnosciowego

polozonej obok apteki poza tym nie stwierdzono zadnej mne]

reklamy apteki lub jej dzialalnosci\c. Dolnosl'lski Wojewodzki Inspektor Farmaceutyczny

dnia 27.04.2012r wszcz'll postypowanie w sprawie i 0 tym fakcie zawiadomil przedsiybiorcy

pismem znak: WIF-WR-I.8523.60.2012 Postepowanie administracyjne zostalo wszczyte w

sprawie naruszenia art. 94 a ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. Prawo Farmaceutyczne (t.j.

z 2008r. Dz.D. Nr 45 poz. 271 z paz. zm. ) polegaj'lcego na prowadzeniu przez apteky

niedozwolonej reklamy dzialalnosci apteki poprzez reklamowanie prowadzenia przez apteky



zawiadomila, iz wydawanie kart w obu pIac6wkach, tj. aptece ,
zostalo zakonczone z koncem grudnia 2011r, ponadto apteka

nie prowadzi reklamy apteki oraz nie uczestniczy w zadnym programie Iojalnosciowym. Dnia

16.05.2012r. Dolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny we Wroclawiu na

podstawie art. 1O§ 1 KP A zawiadomil strony 0 zamiarze zakonczenia prowadzonego

postypowania wszczytego dnia 27.04.2012r w sprawie niedozwolonej reklamy dzialalnosci

apteki 0 nazwie: _ polozonej w .W zawiadomieniu

poinformowano strony 0 mozliwosci wypowiedzenia siy co do zebranego materialu

dowodowego w terminie do dnia 25 maja 2012r. Strona nie skorzystala z przysluguj<tcego jej

uprawmema. Dnia 25.06.2012r Inspektor farmaceutyczny dokonal Iustracji dzialaInosci

apteki pod kqtem reklamy stanowiqcej przedmiot wszczytego postepowania

administracyjnego, w wyniku czego nie stwierdzil cech reklamy w aptece polozonej w

Podstawy prawnq wszczycia i prowadzenia przedmiotowego postypowania, kt6rego stron<t

jest przedsiybiorca prowadzqcy 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 punkt6w aptecznych oraz ich dzialalnosci. Nie stanowi reklamy informacja

o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Wojew6dzki Inspektor

Farmaceutyczny sprawuje nadz6r nad przestrzeganiem przepis6w ustawy w zala-esie

dzialalnosci reklamowej aptek, punkt6w aptecznych i plac6wek obrotu pozaaptecznego. W

razie stwierdzenia naruszenia wyzej wymienionego przepisu Wojew6dzki Inspektor

farmaceutyczny nakazuje w drodze decyzji zaprzestanie prowadzenia tabej reklamy.

Organ na podstawie zgromadzonego materiaru dowodowego ustaIil, ze apteka 0 nazwie:

,. J ' ,r , zaprzestala prowadzenia

niedozwolonej reklamy apteki i jej dzialalnosci w zakresie prowadzonego postypowania

administracyjnego. Z tych tez wzgIyd6w zachodzq przeslanki do umorzenia postepowania

administracyjnego z uwagi na brak przedrniotu postepowania. Zgodnie z wyrokiem

Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2006r sygn.akt I aSK 967/05 :

"Stosownie do dyspozycji art. 105 § 1 KPA bezprzedmiotowosc postypowania ma miejsce w

sytuacji, gdy istniejq okolicznosci, czyniqce wydanie decyzji administracyjnej prawme

niemozliwym z uwagi na brak przedmiotu postypowania. Tym przedmiotem jest zas

konkretna sprawa, w kt6rej organ administracji panstwowej jest wladny i jednoczesnie



zobowi,!zany rozstrzygn,!c na podstawie przepis6w prawa materialnego 0 uprawnieniach lub

obowi<tZkach 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 niedopuszczaine."

Maj,!c powyzsze na uwadze zgodnie z dyspozycj,! art. 105 § lKPA postanowiono jak w

sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do G16wnego Inspektora Farmaceutycznego za

posrednictwem Dolnosl,!skiego Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wroclawiu

w terminie 14-tu dni od daty otrzymania.
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