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STATUT
WOJEWOOZKIEGO INSPEKTORATU FARMACEUTYCZNEGO

WtOOZI

§ 1. Wojew6dzki Inspektorat Farmaceutyczny w todzi, zwany dalej "Wojew6dzkim
Inspektoratem" jest aparatem pomocniczym obs~uguj~cym t6dzkiego Wojew6dzkiego
Inspektora Farmaceutycznego, zwanego dalej "Wojew6dzkim Inspektorem", dzia~aj~cym pod
jego bezposrednim kierownictwem.

§ 2. Wojew6dzki Inspektorat jest jednostk~ budzetow~ wchodz~c~ w sk~ad rz~dowej
administracji zespolonej w wojew6dztwie ~6dzkim, podlegaj~c~ zwierzchnictwu Wojewody
t6dzkiego.

§ 3. Wojew6dzki Inspektorat dzia~a na podstawie:
1) Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Oz.U. z 2008r.

Nr 45 paz. 271 z p6in.zm.)
2) Statutu t6dzkiego Urz~du Wojew6dzkiego w todzi nadanego Zarz~dzeniem Nr 116/2009

Wojewody t6dzkiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie nadania Statutu t6dzkiemu
Urz~dowi Wojew6dzkiemu w todzi.

§ 4. 1. Siedzib~ Wojew6dzkiego Inspektoratu jest miasto t6dz.
2. W Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach funkcjonuj~ delegatury

Wojew6dzkiego Inspektoratu.

§ 5. przedmiotem dzia~alnosci Wojew6dzkiego Inspektoratu jest nadz6r nad jakosci~
i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w celu zabezpieczenia
interesu spo~ecznego w zakresie bezpieczenstwa zdrowia i zycia obywateli przy stosowaniu
produkt6w leczniczych i wyrob6w medycznych, znajduj~cych si~ w hurtowniach
farmaceutycznych, sk~adach konsygnacyjnych, aptekach, punktach aptecznych i plac6wkach
obrotu pozaaptecznego. Kontrolowanie obrotu i stosowania srodk6w odurzajClcych,
substancji psychotropowych i prekursor6w kategorii 1 - zwanych substancjami
kontrolowanymi b~d~cymi, w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne produktami
leczniczym i.

§ 6. G~6wny Inspektor Farmaceutyczny koordynuje i nadzoruje dzia~alnosc Wojew6dzkiego
Inspektoratu.

§ 7. 1. Wojew6dzki Inspektor kieruje Wojew6dzkim Inspektoratem przy pomocy Zast~pcy
Wojew6dzkiego Inspektora.

2. Jezeli Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny nie moze pe~ni6 obowi~zk6w
s~uzbowych jego zadania i kompetencje w pe~nym zakresie przejmuje Zast~pca,
a w przypadku jego braku lub nieobecnosci upowazniony inspektor farmaceutyczny.



§ 8. Wojew6dzki Inspektor jest dysponentem III stopnia srodk6w budzetu Wojewody
t6dzkiego.

§ 9. W sk~ad Inspektoratu wchodzq nast~pujqce kom6rki organizacyjne i stanowiska:
1) Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
2) Delegatura w Sieradzu
3) Delegatura w Skierniewicach
4) Dzia~ nadzoru nad obrotem hurtowym i obrotem pozaaptecznym produktami leczniczymi

i wyrobami medycznymi,
5) Dzia~nadzoru nad aptekami i punktami aptecznymi,
6) Sekcja finansowo-ksi~gowa,
7) Stanowisko radcy prawnego,
8) Stanowisko pracy ds. pracowniczo-organizacyjnych,
9) Stanowisko pracy do spraw administracyjnych,
10) Stanowisko pracy ds. archiwizacji dokumentacji,
11) Stanowiska pracy do spraw biurowych,
12) Stanowisko informatyka,
13) Laboratorium Kontroli Jakosci Lek6w (w zawieszeniu).

§ 1O. Organizacj~ wewn~trznq, szczeg6~owy zakres zadan i tryb pracy kom6rek
organizacyjnych okresla Regulamin Organizacyjny Wojew6dzkiego Inspektoratu.


