(niniejsze oświadczenie przeznaczone jest dla osoby fizycznej będącej wnioskodawcą; należy
przeczytać uważnie wzór oświadczenia i wypełnić wszystkie miejsca wskazane pogrubioną
czcionką; oświadczenia w pkt II-V składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej)
Załącznik do wniosku z dnia ……………… (należy wpisać datę) o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie apteki zlokalizowanej ………………………………………………………..
(należy wpisać adres apteki)
OŚWIADCZENIE
I.

Oświadczam, że:

1) nie prowadzę ani nie wystąpiłem/am z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej, a także nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami
leczniczymi;
2) nie prowadzę na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych, ani też
podmioty przeze mnie kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności
podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, nie
prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa;
3) nie jestem członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek
ogólnodostępnych;
4) nie jestem wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie
co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
5) nie prowadzę co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych, ani też podmiot lub podmioty
przeze mnie kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot
lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
nie prowadzą co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych;
6) nie jestem członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne;
7) nie wchodzę w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;
8) nie wykonuję zawodu lekarza;
9) spółka lub spółki, w których jestem wspólnikiem, w tym partnerem prowadzą łącznie
…..……. (należy wpisać liczbę aptek);
10) nie posiadam zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo produktu
leczniczego weterynaryjnego oraz nie wystąpiłem/am z wnioskiem o wydanie takiego
zezwolenia;
11) daję rękojmię należytego prowadzenia apteki;
12) w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nie nałożono na mnie kary pieniężnej na
podstawie art. 127, art. 127b lub art. 127c ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne;
13) zatrudniłem/am osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dającą rękojmię
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należytego prowadzenia apteki/będę samodzielnie pełnić funkcję kierownika
(niepotrzebne skreślić);
14) wchodzę w skład organów spółek posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej lub zajmujących się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi
i podaję poniżej numery wpisów tych spółek do Krajowego Rejestru Sądowego
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… (należy
podać numery wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku gdy
wnioskodawca nie wchodzi w skład organów spółek posiadających zezwolenie na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmujących się pośrednictwem w
obrocie produktami leczniczymi należy wpisać „nie dotyczy”)

II.

Niniejszym oświadczam, że:

1) nie jestem wpisany/a do rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ani nie wystąpiłem/am z wnioskiem o wpis do
tego rejestru;
2) nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej lub hurtowni farmaceutycznej produktów
leczniczych weterynaryjnych ani nie wystąpiłem/am z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na ich prowadzenie;
3) nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem/am
z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Rozumiem, że ta deklaracja zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny.

III.

Niniejszym wymieniam wszystkie podmioty kontrolowane przeze mnie w sposób
bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
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(należy podać oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej
imię, nazwisko oraz adres; w przypadku braku podmiotów kontrolowanych należy
wpisać „nie dotyczy”)
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Rozumiem, że ta deklaracja zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny.

IV.

Niniejszym wymieniam wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której jestem członkiem:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
(należy podać oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej
imię, nazwisko oraz adres; w przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej,
należy wpisać „nie dotyczy”)
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Rozumiem, że ta deklaracja zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny.

V.

Niniejszym oświadczam, że na podstawie udzielonych zezwoleń prowadzę
………………. (należy podać liczbę aptek) aptek

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Rozumiem, że ta deklaracja zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń na podstawie art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny.

----------------------------------------miejscowość, data

---------------------------------------------------------imię, nazwisko i podpis
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