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K O M U N I K A T 
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO 

W KATOWICACH 

 

dot. przekazywania kopii odmów realizacji zamówienia 

 za pośrednictwem systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia 

 

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach przypomina, że zgodnie 

z art.  36z ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 

2301) – zwanej dalej „u.p.f.”, podmioty uprawnione do obrotu detalicznego produktami 

leczniczymi mają obowiązek niezwłocznego przekazywania do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego kopii odmów realizacji zamówienia na produkty lecznicze, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone 

w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, zawierającym wykaz produktów zagrożonych brakiem 

dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 u.p.f. 

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

pod adresem:  Kopie odmowy realizacji zamówienia - Główny Inspektorat Farmaceutyczny - 

Portal Gov.pl (www.gov.pl)  znajdują się informacje związane z procesem przekazywania kopii 

odmów realizacji zamówienia. 

Od dnia 31 sierpnia 2016 r. kopie odmów realizacji zamówienia należy przesyłać 

za pośrednictwem systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ), który jest 

dostępny pod adresem: https://odmowy.gif.gov.pl. 

Aby skorzystać z systemu ZORZ konieczne jest posiadanie w nim konta. W celu jego 

utworzenia należy przesłać prośbę o założenie konta na adres: zorz.klient@gif.gov.pl. Prośba 

powinna zawierać: 

• identyfikator apteki/punktu aptecznego/działu farmacji szpitalnej (z rejestrów 

prowadzonych w systemie teleinformatycznym, zwanym Krajowym Rejestrem 

Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz 

Rejestrem Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, 

dostępnych pod adresem: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ zwanych dalej 

„Rejestrami”); 

https://www.gov.pl/web/gif/kopie-odmowy-realizacji-zamowienia
https://www.gov.pl/web/gif/kopie-odmowy-realizacji-zamowienia
https://odmowy.gif.gov.pl/
mailto:zorz.klient@gif.gov.pl
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/
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• adres e-mail, zgodny z adresem podanym Rejestrach, na który wpłynie link 

aktywacyjny do konta podmiotu.  

 

Zgodność adresów e-mail jest istotna z punktu widzenia weryfikacji podmiotu. 

 

Jednocześnie, tut. organ przypomina o obowiązku zgłaszania zmian adresów e-mail 

aptek/punktów aptecznych/działów farmacji szpitalnej, objętych Rejestrami.  

Zgodnie z przepisami art. 107 ust. 2a i ust. 3a u.p.f. podmiot prowadzący aptekę 

ogólnodostępną /punkt apteczny/ aptekę szpitalną / aptekę zakładową / dział farmacji szpitalnej 

jest obowiązany do przekazywania do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego informacji o zmianie danych objętych rejestrem niezwłocznie 

po wystąpieniu zmiany. 
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