
ZARZĄDZENIE NR ą%i2019
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dniaZ”l czenyca 2019 r.

iy sprawie nadania statutu
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

iy Kielcach

Na podstawie art. 11 ust 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 2”] sierpnia 2009 r.
o t1nansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 105 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(DzJJ.Nr157,poz.ł24lzpóżn.zm.”) zarządzam, co następuje:

ą 1. Nadaje się statut Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
w Kielcach. stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Traci moc zarządzenie Nr 7 1/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca
2010 roku xy sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
w Kielcach. zmienione zarządzeniem Nr 36/15 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia
28 kwietnia 2015 roku.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

L

1ą”Yi?yszek

„Zmiany tekstujednolitego wymienionel ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, Dz. U.
z 2010 r. Nr 96, poz. 620. Nr 108. poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238,
poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986,
1456 I 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457.



Załacznik
do Zarządzenia NrĄ”20t9

Wojewody Swętokrzyskiego
zdnia ca a.34 .4.

STATUT

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO
W KIELCACH

* 1. 1. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach. zwany dalej
„Wojewódzkim Inspektoratem”, jest jednostka budżetową stanowiącą aparat pomocniczy
Swiętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, zwanego dalej
„Wojewódzkim Inspektorem”.

2. Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową, a Wojewódzki Inspektor
dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

* 2. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

3. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Kielce, a obszarem działania
województwo świętokrzyskie.

* 4. Wojewódzki Inspektor, przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu, wykonuje
zadania i kompetencje Inspekcji Farmaceutycznej określone w ustawie z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) oraz przepisach
odrębnych in. in.:
1) sprawuje nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi z wyłączeniem

produktów leczniczych weterynaryjnych oraz wyrobami medycznymi z \yyłączeniem
wyrobów medycznych stosowanych w medycynie weterynaryjnej w celu zabezpieczenia
interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi przy stosowaniu
produktów leczniczych i wyrobów medycznych. znajdujących się w aptekach. dzialach
farmacji szpitalnej, punktach aptecznych, placówkach obrotu poza aptecznego i stacjach
sanitarno — epidemiologicznych;

2) kontroluje obrót środkami odurząjącymi. substancjami psychotropowymi i prekursorami
kategorii 1 i 4:

3) wydaje decyzje dotyczące udzielenia, zmiany. cofnięcia. przeniesienia. odmowy udzielenia
lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki i punktu aptecznego:

4) wydaje decyzje w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych;
5) kontroluje wlaściwe oznakowanie i reklamę produktów leczniczych oraz właściwe

oznakowanie wyrobów medycznych;
6) wydaje decyzje o zakazie reklamy dziakbości aptek i punktów aptecznych;
7) prowadzi w systemie teleinformatycznym rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek

ogólnodostępnych, punktów aptecznych, rejestr udzielonych zezwoleń
na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej oraz inne
rejestry określone w obowiązujących przepisach.



5. Wojewódzki Inspektor w sprawach wykonywanych w ramach zadań
okreśtonych w * 4 jest organem pierwszej instancjt.

6. Podczas nieobecności Wojewódzkiego Inspektora jego zadania i kompetencje
przejmuje wyznaczony przez niego, zatrudniony w Wojewódzkim Inspektoracie. Inspektor
Farmaceutyczny.

* 7. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania samodzielnych stanowisk
Wojewódzkiego Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego w Kielcach, zatwierdzony przez Wojewodę.


