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1, Podjęcie działalności określonej w zezwoleniu i jej prowadzenie musi być zgodne
z przepisami dotyczącymi produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innego asortymentu,
który może być pzedmiotem obrotu prowadzonego w aptece, pzepisami dotyczącymi aptek
oraz Państwowej l nspekcji Farmaceutycznej.

2. Apteka zobowiąana jest do realizacji recept zgodnie z uprawnieniami pacjentów. Apteka
zgodnie z odrębnymi pzepisami, przedstawia właściwemu Oddziałowi Wojewódzkiemu
Narodowego Funduszu Zdrowla zbioree zestawienie recept podlegających refundacji.
Zestawienie to stanowi podstawę refundacji.

3. Apteka jest zobowięana do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
w ilości i asońymencie niezbędnym do zaspokajania potzeb zdrowotnych miejscowej ludności
ze szczególnym uwzględnieniem leków refundowanych, na które ustalono limit cenowy zgodnie
z odrębnymi przepisami.

4, Przedsiębiorca obowiązany jest powiadomić właściwego miejscowo Wojewódzkiego
lnspektora Farmaceutycznego o podjęciu działalności w terminie 7 dni przed uruchomieniem
apteki.

5. Każdązmianę na stanowisku kierownika apteki należy zgłosić najpóźniej 14 dni pzed
planowaną zmianą do Opolskiego Wojewódzkiego lnspektora Farmaceutycznego w Opolu. Do
zgłoszenia naIeży dołączyć opinię (zaświadczenie) właściwej miejscowo rady aptekarskiej, że
kandydat na kierownika daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.

6. Przedsiębiorca zobowięany jest zgłaszać organowl zezwalĄącemu wszelkie zmiany
danych określone w zezwoleniu oraz w złożonych dokumentach nie później niż w terminie 14 dni
od dnia ich zaistnienia.

7. Zezwolenie jest ważne na czas nieoznaczony, jeżeli uruchomienie apteki nastąpi nie
późniq niż w okresie czterech miesięcy, licząc od dnia doręczenia niniejszego zentolenia,
W wypadku niedotrzymania powyższego terminu zezwolenie może zostać cofnięte - zgodnie
z ań, 103 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne,

Pouczenie:
Od niniejszej decyĄi sfuży odwołanie do Głównego lnspektora Farmaceutycznego, za

pośrednictwem Opolskiego Wojewódzkiego lnspektora Farmaceutycznego w Opolu w terminie
czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
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