Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego w Poznaniu
wraz z podległymi Delegaturami w Koninie i Kaliszu
Informujemy, że Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, na podstawie § 21 ust.
2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. ( Dz.U z 2020r. poz. 1356) w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
utrzymał ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu
oraz podległych Delegatur w Koninie i Kaliszu polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań
niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach:
1. decyzji w przedmiocie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej,
2. decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia/promesy zezwolenia na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej, apteki szpitalnej, działu farmacji, punktu aptecznego,
3. zgody na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim
składzie środki odurzające i substancje psychotropowe,
4. zezwolenia na posiadanie w celu prowadzenia badań naukowych preparatów zawierających w
swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe,
5. zgody na posiadanie i stosowanie w celu przeprowadzenia badań klinicznych preparatów
zawierających środki odurzające lub psychotropowe,
6. przyjęcia zgłoszenia w przedmiocie ustanowienia zastępcy kierownika apteki/apteki szpitalnej
lub ustanowienia nowego kierownika apteki (dotyczy też działów farmacji i punktów
aptecznych).
Bezpośrednia obsługa klientów prowadzona jest nadal w punkcie obsługi klientów (sekretariat),
przy czym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym
pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób
realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
Od dnia 08 sierpnia 2020 r. wskazane powyżej ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów
nie dotyczą:
1) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która
ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
Wizyta klientów w Inspektoracie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny
przyjęcia.
Złożenie skargi lub wniosku ustnie do protokołu odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i
godziny przyjęcia.
Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
w Poznaniu mogą kontaktować się z pracownikami Inspektoratu telefonicznie i mailowo od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.
Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej
Inspektoratu, a także wywieszone w siedzibie Inspektoratu.

