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(…)
 

D E C Y Z J A  

Na podstawie art.  105 § 1,  w związku z art.  104 § 1,  art.  107 § 1 i  § 3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  z 2017r.,
poz.1257 ze zm.), oraz w związku z art. 94a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.-Prawo
farmaceutyczne  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2211),  oraz w związku z pisemnymi
wyjaśnieniami (…), złożonymi w dniu (…)., Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w
Katowicach, 

umarza w całości 

wszczęte z urzędu w dniu (…)., w związku z wnioskiem (…), postępowanie administracyjne
w sprawie podejrzenia naruszenia art. 94a ust. 1 ustawy-Prawo farmaceutyczne, dotyczącego
zakazu prowadzenia reklamy aptek i ich działalności, poprzez kierowanie do aptek oferty re-
klamy  rabatowej  w postaci  kuponów,  zatytułowanej  „Lokalne  Rabaty  Kupony  Rabatowe
oferta – (…)”

U z a s a d n i e n i e

W  dniu  (…).  do   Wojewódzkiego  Inspektoratu  Farmaceutycznego  
w Katowicach wpłynęło pismo podpisane przez (…) dotyczące oferty reklamy rabatowej  
w postaci kuponów kierowanej do aptek przez firmę (…) Do pisma dołączono ulotkę infor-
macyjną o akcji rabatowej zatytułowanej „Lokalne Rabaty Kupony Rabatowe oferta – (…)

Pismem z dnia (…). Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wezwał (..) do wskazania,
czy powyższe pismo stanowi wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego, złożony
przez (…P) jako organizację społeczną na podstawie art. 31 § 1 ustawy-Kodeks postępowania
administracyjnego, oraz wezwał do uzupełnienia ewentualnego wniosku o uzasadnienie w za-
kresie celów statutowych i interesu społecznego, przemawiających za wszczęciem postępo-
wania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
zwrócił się do (…) o przekazanie listy aptek, do których, zgodnie z pismem (…) kierowana
była oferta reklamy w postaci kuponów rabatowych.
W dniu (…). do tutejszego inspektoratu wpłynęło pismo, w którym (…) wskazała, iż pismo
złożone w dniu (…). stanowi wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego. (…)jed-
nocześnie  wskazała,  iż  w  powyższym  piśmie  
nie wnioskowała o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu. Ponadto (…)oświadczyła,  
iż nie dysponuje listą aptek, do których została skierowana oferta reklamy w postaci kuponów
rabatowych.
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Uzasadniając wniosek o wszczęcie postępowania (…) wskazała, iż izba aptekarska jest orga-
nizacją społeczną, której cele statutowe uzasadniają wszczęcie postępowania administracyjne-
go, a zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego, organizacja
społeczna może wystąpić z żądaniem wszczęcia postępowania, gdy spełnione są równocze-
śnie następujące przesłanki:

1) jest organizacją społeczną,
2) postępowanie administracyjne nie dotyczy praw i obowiązków organizacji społecznej,

lecz praw i obowiązków innej osoby,
3) jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji społecznej,
4) przemawia za tym interes społeczny.

W  przedmiotowej  sprawie  spełnione  zostały  wszystkie  warunki  wszczęcia  postępowania,
którego przedmiotem ma być ustalenie  zgodności postępowania  wskazanego we wniosku
podmiotu z normą art. 94a ust. 1 ustawy-Prawo farmaceutyczne. (…) wskazała, iż zgodnie 
z  utrwaloną  linią  orzeczniczą  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  
i wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, należy podnieść, że zdolnoś
 inicjacyjna w postępowania administracyjnym jest przejawem realizacji roli ustrojowej izby,
jako organizacji samorządu aptekarskiego
(…)ponadto podniosła, iż interes społeczny w niniejszej sprawie, przemawiający za wszczę-
ciem postępowania administracyjnego na żądanie izby aptekarskiej polega na:

1) ochronie zdrowia publicznego, tj. zdrowia osób korzystających z usług farmaceutycz-
nych, poprzez możliwość skutecznego nadzoru nad wykonywaniem zawodu farma-
ceuty  będącego  zawodem  zaufania  publicznego,  pod  kątem  zgodności  
z obowiązującymi przepisami prawa,

2) ochronie zdrowia publicznego, tj. zdrowia osób korzystających z usług farmaceutycz-
nych, poprzez strzeżenie realizacji zasad etyki i deontologii zawodowej farmaceutów,

3) możliwości  wypełniania  przez  izbę  aptekarską  swoich  statutowych  i  ustawowych
uprawnień wobec członków,

4) możliwości podejmowania przez izbę aptekarską działań w celu ochrony praw swoich
członków.

Pismem  z  dnia  (…).  Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  wezwał  (…)do
uzupełnienia  wniosku  o  wszczęcie  postępowania  w  niniejszej  sprawie  o  dokument
potwierdzający umocowanie (…)do jednoosobowej reprezentacji (..)
W dniu (…). do tutejszego inspektoratu wpłynęło pismo (…) do którego dołączono potwier-
dzoną za zgodność z oryginałem kserokopię „(…)”
Postanowieniem z dnia (…). Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął z urzędu,
w związku z wnioskiem (…), postępowanie administracyjne w sprawie podejrzenia narusze-
nia art. 94a ust. 1 ustawy-Prawo farmaceutyczne, dotyczącego zakazu prowadzenia reklamy
aptek, przez (…), prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą (…) poprzez kierowanie
do aptek oferty reklamy rabatowej w postaci kuponów, zatytułowanej  „Lokalne Rabaty Ku-
pony Rabatowe oferta – (…)”.
Postanowienie powyższe doręczono ww. przedsiębiorcy w dniu (…)
Odrębnym pismem z dnia (…). Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zawiadomił
ww.  podmiot  o  wszczęciu  niniejszego  postępowania.  Jednocześnie  strona  została
poinformowana o prawie do czynnego udziału w sprawie.

Pismem  z  dnia  (…)  Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  zawiadomił  stronę  o
przysługującym jej przed wydaniem decyzji prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
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W dniu (…) do tutejszego inspektoratu wpłynęło pismo,  w którym strona wskazała,  iż w
ramach prowadzenia działalności (…) strona wydaje ulotkę z kuponami rabatowymi „Lokalne
Rabaty”.  Na  odwrocie  kuponów  można  zamieścić  dane  o  firmie  lub  można  umieścić
klasyczną  reklamę  danej  firmy  lub  marki.  Działalność  powyższa  jest  prowadzona  przez
stronę, zgodnie z jej oświadczeniem, od (…). i od tego czasu do dnia wystosowania pisma,
cyt.: „nigdy żadna apteka nie zajęła powierzchni kuponu rabatowego”. 

Zgodnie z art. 94a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.-Prawo farmaceutyczne, nadzór nad
przestrzeganiem  ustawy  w  zakresie  działalności  reklamowej  aptek,  punktów  aptecznych  
i  placówek  obrotu  pozaaptecznego  został  powierzony  wojewódzkim  inspektorom
farmaceutycznym. Z art. 94a ust. 1 powyższej ustawy wynika, że: „zabroniona jest reklama
aptek  i  punktów  aptecznych  oraz  ich  działalności.  Nie  stanowi  reklamy  informacja  
o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.” 
Postępowanie przeprowadzone w niniejszej sprawie nie potwierdziło zarzutów prowadzenia
przez stronę  reklamy aptek polegającej na kierowaniu do aptek oferty reklamy rabatowej  
w postaci kuponów, zatytułowanej „Lokalne Rabaty Kupony Rabatowe oferta – (…)”
Z treści  ulotki  stanowiącej  dowód  w  sprawie  wynika,  że  głównym  produktem  kampanii
prowadzonej  przez  stronę  są  kupony  rabatowe  lokalnych  przedsiębiorstw.  Strona  wydaje
kupony z rabatami  i  obniżkami,  jakie  oferują  lokalne  firmy.  Takie  akcje  są  prowadzone  
w  różnych  miastach,  a  kampania  marketingowa  realizowana  jest  nie  tylko  w  formie
papierowej,  ale  także  elektronicznej.  W  ulotce  wskazano,  iż:  „Lokalne  Rabaty”  dla
przedsiębiorców to atrakcyjna forma przyciągnięcia klientów, a dla Mieszkańców sposób na
zakupy w korzystnych cenach.” W ulotce wskazano na sposoby dotarcia do potencjalnych
klientów firm,  które  skorzystają  z  oferty,  tj.  tradycyjne  wydanie  papierowe kuponów lub
adresy stron internetowych, albo aplikacje mobilne, gdzie takie kupony można pobrać.
Z  treści  ww.  ulotki  wynika,  że  oferta  skorzystania  z  kuponów rabatowych,  jako  metody
dotarcia firm do potencjalnych klientów, skierowana jest do przedsiębiorców z różnych branż,
a o zamieszczeniu oferty  danej firmy w zestawieniu kuponów decyduje sama firma.
Z oświadczenia strony wynika, że do dnia złożenia wyjaśnień w niniejszej sprawie, strona nie
otrzymała  zgłoszenia  żadnej  apteki  lub  podmiotu  prowadzącego  aptekę,   w  sprawie
skorzystania z oferty kuponów rabatowych dla swoich klientów.
(…) wnioskodawca wszczęcia niniejszego postępowania, nie przekazał organowi informacji
dotyczących listy aptek, które skorzystały z ww. oferty marketingowej ani listy aptek, które
taką ofertę współpracy otrzymały. (…) w odpowiedzi na wezwanie organu wskazała, iż nie
dysponuje taką listą aptek.
Przeprowadzone  postępowanie  w  niniejszej  sprawie  nie  potwierdziło,  zdaniem  Śląskiego
Wojewódzkiego  Inspektora  Farmaceutycznego,  zarzutu  prowadzenia  przez  stronę  reklamy
aptek i ich działalności. 
Organ nie dysponował żadnymi dowodami, które wskazywałyby, że działania strony opisane
wyżej reklamują jakąkolwiek aptekę, co więcej organ stoi na stanowisku, iż strona oferując
przedsiębiorcom  z  różnych  branż  możliwość  zareklamowania  swojej  działalności,  
nie  mogłaby   ponosić  odpowiedzialności  za  ewentualne  decyzje,  podjęte  przez  podmioty
prowadzące  apteki.  Przedsiębiorca  prowadzący  aptekę  ogólnodostępną,  prowadzący
jednocześnie działalność gospodarczą, musi mieć świadomość obowiązujących go przepisów.
Przedsiębiorca  prowadzący  aptekę  musi  w  podejmowanych  przez  siebie  działaniach
uwzględniać  także  zakaz  prowadzenia  reklamy aptek  i  ich działalności  i  powinien  unikać
działań mogących ten zakaz naruszać.
Strona,  prowadząc  swoją    działalność,   udostępnia  podmiotom możliwość  skorzystania  
z  oferowanych  przez  nią  narzędzi  marketingowych,  pozostawiając  wolność  wyboru  tych
narzędzi samym przedsiębiorcom. 
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Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca uwagę, że zgodnie z art.  94a ust.  3
ustawy-Prawo farmaceutyczne, wojewódzki inspektor farmaceutyczny w razie stwierdzenia
naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej
reklamy.  W  niniejszym  postępowaniu  organ  nie  stwierdził  prowadzenia  reklamy
jakiejkolwiek  apteki,  bo  trudno  uznać  za  prowadzenie  reklamy  apteki  narzędzie
marketingowe,  w  postaci  zestawienia  kuponów,  z  którego  firma,  do  której  oferta  jest
kierowana,  może  skorzystać  lub  też  nie.  Zdaniem organu,  nie  może  stanowić  naruszenia
zakazu  reklamy  aptek,  ewentualna  możliwość  wykorzystania  oferty  strony  przez
przedsiębiorcę prowadzącego aptekę.
Należy zwrócić uwagę, że  w postępowaniu organ nie dysponował wiarygodnymi dowodami
dotyczącymi  listy   przedsiębiorców  prowadzących  apteki,  do  których   oferta  kuponów
rabatowych została przez stronę przekazana i ilu z tych przedsiębiorców z oferty skorzystało.
Organ  nie  dysponował  też  dowodami  w  postaci  samych  kuponów  reklamujących  ofertę
jakiejkolwiek apteki lub aptek, co mogłoby świadczyć, iż taki przedsiębiorca reklamujący  
w ten sposób swoją aptekę, narusza zakaz prowadzenia reklamy.
W toku postępowania strona oświadczyła, że żadna apteka nie skorzystała z oferty kuponów
rabatowych, oferowanej przez stronę.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
administracyjne  z  jakiejkolwiek  przyczyny  stało  się  bezprzedmiotowe  w  całości  albo  
w  części,  organ  administracji  publicznej  wydaje  decyzję  o  umorzeniu  postępowania
odpowiednio w całości albo w części.  
Bezprzedmiotowość  postępowania,  o  której  stanowi  art.  105  §  1  ustawy-Kodeks
postępowania administracyjnego zachodzi w sytuacjach, gdy w świetle prawa materialnego 
i ustalonego stanu faktycznego brak jest sprawy administracyjnej mogącej być przedmiotem
postępowania.  Sprawa  administracyjna  jest  bezprzedmiotowa,  gdy  nie  ma  materialno
prawnych  podstaw  do  władczej,  w  formie  decyzji  administracyjnej,  ingerencji  organu
administracyjnego. 
W świetle  zgromadzonego  materiału  dowodowego,  brak  jest  dowodów,  potwierdzających
prowadzenie  przedmiotowej  reklamy  aptek  przez  stronę  niniejszego  postępowania,  
co skutkować musi umorzeniem postępowania administracyjnego.
W  związku  z  powyższym,  oraz  uwzględniając  dotychczasowe  orzecznictwo,  zgodnie  
z którym, gdyby inicjatywa dowodowa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i pozostałyby
niedające się usunąć wątpliwości, należy je rozstrzygnąć  na korzyść strony. Tym samym,  
w  ocenie  Śląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Farmaceutycznego  w  przedmiotowym
postępowaniu zaistniała przesłanka jego bezprzedmiotowości.

                               Mając powyższe na uwadze zadecydowano jak wyżej.

                                                             Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego  
w  Warszawie.  Odwołanie  należy  wnieść  za  pośrednictwem  Śląskiego  Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

W  trakcie  biegu  terminu  do  wniesienia  odwołania  strona  może  zrzec  się  prawa  
do wniesienia  odwołania wobec organu, który wydał  decyzję (na podstawie art.  127a § 1
ustawy-Kodeks  postępowania  administracyjnego).  Z  dniem  doręczenia  organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
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ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (zgodnie z art. 127a
§ 2 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego).

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
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