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........................................................................... 
(nazwa wnioskodawcy, a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną - imię, nazwisko) 

........................................................................... 

........................................................................... 
 (siedziba i adres wnioskodawcy, a w przypadku osoby fizycznej – adres, pod którym jest 

wykonywana działalność gospodarcza) 

........................................................................... 

........................................................................... 
(nr telefonu, nr faxu, adres e-mail) 

........................................................................... 

(adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) wnioskodawcy) 

........................................................................... 

(NIP) 

........................................................................... 
(REGON) 

........................................................................... 

(nr KRS – jeśli dotyczy) 

........................................................................... 

 (nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą) 

 

...................................................... 
(miejscowość, data)

 

 
Śląski Wojewódzki  Inspektor 
Farmaceutyczny  w Katowicach 

ul. Raciborska 15 
40-074 Katowice 

 
 

W N I O S E K 
o udzielenie zezwolenia na uruchomienie apteki szpitalnej 

 
W związku z art. 106 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 
wnoszę o udzielenie zezwolenia na uruchomienie apteki szpitalnej.  
 
 
1. Dane zakładu leczniczego, w którym ma zostać utworzona apteka szpitalna – jeżeli 

wnioskodawcą jest podmiot leczniczy / dane regionalnego centrum krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa, w którym ma zostać utworzona apteka szpitalna – jeżeli wnioskodawcą 
jest jednostka organizacyjna publicznej służby krwi 

 

.....................................................................................................................................……………….. 

......................................................................................................................................………........… 
    (nazwa zakładu leczniczego i jego adres - zgodnie z danymi ujawnionymi w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego / nazwa i adres regionalnego 

centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa) 

                                                 

2. Dane jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego, w którym ma zostać uruchomiona 
apteka szpitalna (należy wypełnić, gdy wniosek dotyczy uruchomienia apteki szpitalnej w zakładzie 
leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne) 

 

.....................................................................................................................................……………….. 

......................................................................................................................................………........… 
    (nazwa jednostki organizacyjnej i jej adres - zgodnie z danymi ujawnionymi w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego) 
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3. Nazwa apteki szpitalnej (o ile taka jest wnioskowana) 

.................................................................................................................................................... 

4. Adres apteki szpitalnej: 

.............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................……………….. 

......................................................................................................................................………........… 

5. Dane apteki szpitalnej: numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony 
internetowej (jeżeli takie posiada): 

.............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................……………….. 

......................................................................................................................................………........… 

6. Dni i godziny pracy apteki szpitalnej: 
 
.............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................……………….. 

......................................................................................................................................………........… 

......................................................................................................................................………........… 

 
7. Data uruchomienia apteki szpitalnej :     ..................................................................... 

dzień                          miesiąc                                     rok 

 

8. Kandydat/Kandydatka na kierownika apteki szpitalnej: 
 
 
.....................................................................................................................................……………….. 

(imię i nazwisko, nr PWZF)  

 
9. Informacje na temat zapewnienia minimalnej normy zatrudnienia, o której mowa w art. 

87a ust. 1 pkt 1 lit. a i b lub ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne – jeżeli dotyczy 

 

Zgodnie z art. 87a ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy – Prawo farmaceutyczne w aptece szpitalnej zapewnia się minimalną 
normę zatrudnienia w postaci: a) równoważnika co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin kierownika tej apteki; 
b) równoważnika co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin co najmniej jednego farmaceuty na każde rozpoczęte 
100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym 
mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zakładu leczniczego zaopatrywanego 
przez tę aptekę, a w przypadku regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa - równoważnika co najmniej 1 
etatu w pełnym wymiarze godzin co najmniej jednego farmaceuty na każde rozpoczęte 100 stanowisk do poboru krwi. 
 

Należy podać minimalną liczbę farmaceutów, którzy będą zatrudnieni w aptece szpitalnej, w przeliczeniu 
na równoważnik co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin. 
 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………..………….. 
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……………………………………………………………………………………………..…………. 

 
10. Oświadczam,  że w aptece szpitalnej będą świadczone niżej zaznaczone usługi 

farmaceutyczne. 
 

Lp. Usługa farmaceutyczna TAK NIE 

1. Wydawanie z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji oraz środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, połączone z udzielaniem informacji i porad 
dotyczących działania i stosowania oraz przechowywania tych produktów, środków, wyrobów lub 
wyposażenia. 

  

2. Sporządzanie leków recepturowych niejałowych połączone z oceną ich jakości, w tym trwałości.   

3. Sporządzanie leków recepturowych jałowych (w warunkach aseptycznych) połączone z oceną 

ich jakości, w tym trwałości. 

  

4. Przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego.   

5. Udzielanie porady farmaceutycznej w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu 

leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, przekazania informacji dotyczących właściwego stosowania, w tym dawkowania i 

możliwych interakcji z innymi produktami leczniczymi lub pożywieniem, wydawanego produktu, 

wyrobu lub środka oraz prawidłowego używania wyrobów medycznych. 

  

6. Czynności w zakresie sporządzania pozajelitowych leków recepturowych i aptecznych, w tym 

preparatów do żywienia pozajelitowego oraz monitorowanie warunków sporządzania lub 

przygotowywania takich leków lub preparatów. 

  

7. Czynności w zakresie sporządzania preparatów do żywienia dojelitowego oraz monitorowanie 

warunków sporządzania lub przygotowywania takich preparatów. 

  

8. Czynności w zakresie przygotowywania leków w dawkach indywidualnych, w tym antybiotyków 

pozajelitowych oraz produktów leczniczych terapii zaawansowanej - wyjątków szpitalnych oraz 

monitorowanie warunków sporządzania lub przygotowywania takich leków lub preparatów. 

  

9. Czynności w zakresie sporządzania leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych oraz 

monitorowanie warunków sporządzania lub przygotowywania takich leków. 

  

10. Czynności w zakresie sporządzania produktów leczniczych radiofarmaceutycznych oraz 

monitorowanie warunków sporządzania lub przygotowywania takich leków. 

  

11. Czynności w zakresie przygotowywania roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz 

monitorowanie warunków sporządzania lub przygotowywania takich leków lub preparatów. 

  

12. Wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi.   

13. Usługi farmacji klinicznej.   

– należy zaznaczyć „X” w odpowiedniej rubryce 

 

Jednocześnie oświadczam, że w aptece szpitalnej nie będą świadczone inne niż 
wyżej zaznaczone usługi farmaceutyczne. 

    
 
 
 

 
……….………………………………………………………. 
czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy (w przypadku składania wniosku przez 

pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub  urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.). 
 

 
W załączeniu: 
(Należy wymienić dokumenty dołączone do wniosku) 

 


