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

W KATOWICACH 

 

w sprawie danych kontaktowych aptek, punktów aptecznych i działów farmacji 

szpitalnej, wprowadzonych do Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie 

Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych 

Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych 

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach zwraca się do podmiotów 

prowadzących na terenie województwa śląskiego apteki, punkty apteczne i działy farmacji 

szpitalnej oraz do kierowników ww. placówek o zweryfikowanie do dnia 31 grudnia 2022 r.  

danych kontaktowych (tj. adresów e-mail, numerów telefonów) swoich aptek, punktów 

aptecznych i działów farmacji szpitalnej, wprowadzonych do Krajowego Rejestru Zezwoleń 

Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych 

Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych. 

W celu sprawdzenia prawidłowości danych kontaktowych danej apteki / punktu 

aptecznego / działu farmacji szpitalnej należy wejść na stronę internetową platformy rejestrów 

medycznych, tj. https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/, i wybrać Rejestr Aptek. Następnie, 

w wyszukiwarce danych należy wprowadzić dane dotyczące apteki / punktu aptecznego / działu 

farmacji szpitalnej (np. nazwę apteki oraz miejscowość i nazwę ulicy lub nr ID placówki) albo 

skorzystać z zaawansowanych kryteriów wyszukiwania.  

W przypadku stwierdzenia, że w Rejestrze Aptek wprowadzone są nieprawidłowe dane 

kontaktowe danej apteki / punktu aptecznego / działu farmacji szpitalnej bądź też stwierdzenia, 

że Rejestr Aptek nie zawiera adresu e-mail lub/i numeru telefonu danej placówki, niezwłocznie 

należy przesłać do tut. Inspektoratu prawidłowe dane kontaktowe. Preferowaną formą 

przekazania danych jest forma elektroniczna, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail: sekretariat@wif.katowice.pl lub za pośrednictwem elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /swif/skrytka. 

Dane wprowadzone do Rejestru Aptek są dostępne publiczne. Tut. organ przypomina, 

że zawarte w Rejestrze adresy e-mail aptek / punktów aptecznych / działów farmacji szpitalnej 
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są wykorzystywane do bieżącej komunikacji z ww. placówkami. Są one także niezbędne 

do korzystania z systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ), dostępnego 

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

Nadto, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach ponownie 

przypomina o obowiązku zgłaszania zmiany danych objętych Rejestrem Aptek.  

Zgodnie z przepisami art. 107 ust. 2a i ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2301) 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. 

 
 

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI 
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mgr farm. Zofia Gardecka 

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej 
i podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 
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