
 

Informacja o Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Katowicach – 

tekst łatwy do czytania 

 

Gdzie się znajdujemy? 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny znajduje się w Katowicach przy ulicy 

Raciborskiej 15. Mamy swoją siedzibę również w Bielsku-Białej przy ulicy 

Piastowskiej 40. 

 

Kto kieruje Inspektoratem? 

Inspektoratem kieruje Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach. 

Funkcję tą pełni magister farmacji Pani Zofia Gardecka.  

Jej Zastępcą jest magister farmacji Pan Marcin Luty. 

 

Czym się zajmujemy? 

Nasz Inspektorat dba o leki, które są dostępne w aptekach. Kontrolujemy apteki i 

inne jednostki, które sprzedają je pacjentom. 

Sprawdzamy na przykład czy: 

 leki są dobrze przechowywane, 

 pracownicy mają wiedzę i odpowiednie przygotowanie. 

 

Wydajemy zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych.  

Prowadzimy rejestr, czyli spis udzielonych zezwoleń. Znajdziesz w nim adresy aptek 

i punktów aptecznych, godziny ich otwarcia oraz numery telefonów. 

 

Wydajemy opinie o lokalach przeznaczonych na sklepy zielarsko-medyczne. W nich 

też możesz kupić niektóre leki. 

 

Przydzielamy lekarzom numery recept, jeśli tego potrzebują.  

Dajemy lekarzom zgodę na posiadanie i stosowanie niektórych leków. 

 



Jaką sprawę załatwisz w naszym Inspektoracie? 

 złożysz wniosek o zezwolenie jeśli chcesz prowadzić aptekę lub punkt 

apteczny, 

 zgłosisz zmianę danych w posiadanym zezwoleniu na aptekę lub punkt 

apteczny, 

 poinformujesz o zakończeniu działalności, jeśli posiadasz na nią nasze 

zezwolenie, 

 zgłosisz zamiar prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego, 

 na wniosek uczelni uzyskasz opinię o aptece, jeśli chcesz się w niej uczyć 

zawodu, 

 złożysz skargę na aptekę lub jej pracowników, jeżeli zauważysz, że źle 

pracują, 

 jeżeli leczysz się i chcesz wyjechać za granicę uzyskasz dokument, który 

pozwoli Ci zabrać ze sobą leki odurzające lub psychotropowe. 

 

Jak się skontaktować z naszym Inspektoratem? 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach pracuje od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Możesz do nas przyjść i złożyć pismo osobiście. 

 

Możesz do nas zadzwonić: 

 Katowice - numer telefonu 32 208 74 68. 

 Bielsko-Biała - numer telefonu 33 813 62 32. 

 

Możesz wysłać fax pod numer 32 208 74 69. 

 

Możesz też przesłać informację elektroniczną: 

 adres e-mail: sekretariat@wif.katowice.pl, 

 adres skrytki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: 

/swif/skrytka. 

 

Jeśli chcesz złożyć skargę osobiście Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

może Cię przyjąć w swojej siedzibie w Katowicach, ul. Raciborska 15, we wtorek w 

godzinach od 15:30 do 16:00 lub w czwartek w godz. od 14:00 do 15:30. 
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