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D E C Y Z J A

Na podstawie art.  105 § 1, w związku z art.  104 § 1 i art.  107 § 1 i § 3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,
poz. 256 ze zm.), w związku z art. 87, art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.-Prawo
farmaceutyczne  (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,  poz. 944 ze zm.),   po przeprowadzeniu
postępowania  administracyjnego,  wszczętego  z  urzędu  w  dniu  (…)  w  związku  
ze złożonym w dniu (…). zawiadomieniem o podejrzeniu prowadzenia reklamy apteki, Śląski
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny  w Katowicach, 

umarza w całości 

postępowanie  administracyjne,  wszczęte  z  urzędu  w  dniu  (…).,  w  sprawie  podejrzenia
prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej o nazwie „(…)”, która była zlokalizowana w
(…)  przy  ul.  (…)  (w  budynku  szpitala  
(…),  za  pomocą  artykułu  prasowego,  zatytułowanego  „(…)”,  zamieszczonego  w  piśmie
„(…)”, nr (…) z dnia (…)., w którym wskazano, między innymi: (…)”.

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

W  dniu  (…).  do  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Farmaceutycznego  
w Katowicach wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu prowadzenia reklamy apteki, w którym
wskazano  między  innymi:  „Zgłaszam  zakazaną  reklamę  apteki  szpitalnej  (…)”.  
W zawiadomieniu wskazano także, iż w artykule tym ewidentnie promuje się w postaci kryp-
toreklamy  jedną  aptekę  –  aptekę  szpitalną  w  (…)  poprzez  podanie  informacji,  
że w aptece tej ceny leków są 3,5 razy tańsze niż w innych aptekach.
Do zawiadomienia  dołączono  kserokopię  strony tytułowej  oraz  artykułu  zamieszczonego  
w ww. numerze tygodnika (…)

Dokonując  analizy  treści  przedmiotowego  artykułu  prasowego,  zatytułowanego  „(…)”,
stwierdzono, że wskazano w nim, między innymi: (…)”.

W dniu (…). pracownik tutejszego inspektoratu sporządził  wydruki ze strony internetowej
(…) (informacje  zamieszczone  w  zakładce  „Kontakt”)  oraz  strony
www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl (informacje o aptekach zlokalizowanych w (…))
Zgodnie z Rejestrem Aptek, przy ww. ulicy, w budynku szpitala, zlokalizowane były dwie ap-
teki – apteka szpitalna prowadzona przez (…), oraz apteka ogólnodostępna o nazwie „(…)”
prowadzona przez (…).
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W związku z powyższymi ustaleniami,  pismem z dnia (…). Śląski Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny w Katowicach zawiadomił przedsiębiorcę  (…) wydawcę tygodnika (…),  
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podejrzenia prowadzenia reklamy
apteki  ogólnodostępnej  o  nazwie  „(…)”,  która  była  zlokalizowana  
w (…) (w budynku szpitala w (…), za pomocą artykułu prasowego, zatytułowanego „(…)”,
zamieszczonego w piśmie „(…)”, nr (…)z dnia (…)., w którym wskazano, między innymi:
(…)”.
Jednocześnie  strona  została  poinformowana  o  prawie  do  czynnego  udziału  
w postępowaniu.

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.  
Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wypowiedzenia się w sprawie. 

Zgodnie z art. 94a ust. 2 ustawy-Prawo farmaceutyczne, nadzór nad przestrzeganiem ustawy
w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaap-
tecznego 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 punk-
tu aptecznego.” 
Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy – w ocenie Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach – nie potwierdził naruszenia przez stronę zakazu
prowadzenia reklamy apteki, o którym mowa w art. 94a ust.1 ustawy-Prawo farmaceutyczne.
W toku postępowania  ustalono,  że  w zawiadomieniu  o podejrzeniu  prowadzenia  reklamy
apteki wskazano między innymi: „Zgłaszam zakazaną reklamę apteki szpitalnej w szpitalu  
(…)”.  W budynku szpitala w (…) były zlokalizowane dwie apteki – apteka szpitalna oraz
apteka ogólnodostępna.
Zgodnie z art. 87 ustawy-Prawo farmaceutyczne:
„1. Apteki dzielą się na:
1) ogólnodostępne;
2) szpitalne, zaopatrujące jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których
mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, lub
zakłady lecznicze podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne;
3) zakładowe, zaopatrujące w podmiotach leczniczych wykonujących działalność
leczniczą, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości,
gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne zakłady
lecznicze podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne.
2. Apteki ogólnodostępne przeznaczone są do:
1) zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby
medyczne i inne artykuły, o których mowa w art. 86 ust. 8;
2) wykonywania czynności określonych w art. 86 ust. 1 i 2.”

Z  powyższych  przepisów  wynika,  że  tekst  zamieszczony  w  przedmiotowym  artykule
prasowym:  (…)”,  nie  mógł  dotyczyć  apteki  szpitalnej,  gdyż  pacjentka  nie  mogłaby kupić
produktu  leczniczego  (…)  
w takiej aptece.
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W budynku szpitala w (…) przy ul. (…) zlokalizowana była druga apteka – apteka ogólnodo-
stępna o nazwie  „(…)”, prowadzona przez spółkę (…)
Zgodnie  z  danymi  znanymi  organowi  z  urzędu,  w  dniu  (…)  
ww.  przedsiębiorca  przesłał  do  tutejszego  inspektoratu  pismo,  w  którym  poinformował,  
że  w  związku  z  likwidacją  apteki  o  nazwie  „(…)”,  zlokalizowanej  
w (…) przy ul. (…) została ona zamknięta dla pacjentów w dniu (…).
W dniu (…) spółka (…)następca prawny spółki (…), złożył w tutejszym inspektoracie wnio-
sek o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie ww. apteki.
Decyzją z dnia (…). Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach stwierdził
wygaśnięcie przedmiotowego zezwolenia.
Z powyższych ustaleń wynika, że apteka o której mowa w artykule prasowym zamieszczo-
nym w tygodniku (…) w dniu jego publikacji była zamknięta dla pacjentów od 7 miesięcy.
Tekst  wskazujący  na  dużo  niższe  ceny  leku  (…)  w  tej  aptece  
nie mógł więc mieć wpływu na ewentualne zwiększenie sprzedaży w aptece lub na wzrost za-
interesowania pacjentów, gdyż apteka była nieczynna z powodu likwidacji.

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 odpo-
wiednio w całości albo w części.  
Bezprzedmiotowość postępowania, o której stanowi ww. przepis zachodzi w sytuacji, gdy  
w świetle prawa materialnego i ustalonego stanu faktycznego brak jest sprawy administracyj-
nej mogącej być przedmiotem postępowania. Sprawa administracyjna jest bezprzedmiotowa,
gdy nie ma materialno prawnych podstaw do władczej, w formie decyzji administracyjnej, in-
gerencji organu administracyjnego. 
W niniejszym postępowaniu ustalono, że apteka ogólnodostępna, do której mógł odnosić się
tekst zamieszczony w artykule prasowym w tygodniku (…), w dniu jego publikacji była za-
mknięta z powodu likwidacji (od 7 miesięcy) i pacjenci nie mogli korzystać z jej usług.
W  związku  z  powyższym,  Śląski  Wojewódzki  Inspektor  Farmaceutyczny  
w Katowicach,  w oparciu o zgromadzony materiał  dowodowy,  zdecydował  o umorzeniu  
w całości niniejszego postępowania.

                                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 (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem
doręczenia  organowi  administracji  publicznej  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się  prawa  
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  
i prawomocna (art. 127a  § 2 Kpa).
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Otrzymują:
1. strona: (….)
2. a/a 
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