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ETR – tekst łatwy do czytania 

 

 

Informacja o Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym  

w Gdańsku 

 

Główne zadanie inspektoratu: 

Zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi na terenie 

województwa pomorskiego poprzez dbanie i pilnowanie jakości, 

prawidłowego obiegu leków w aptekach, działach farmacji szpitalnej, 

punktach aptecznych i innych placówkach. 

 

Czym zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku? 

W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku: 

• złożysz wniosek o udzielenie zezwolenia, zmianę zezwolenia, 

wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki, punktu 

aptecznego, apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej, 

• złożysz wniosek o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki, 

• złożysz wniosek o objęcie  funkcji kierownika w aptece, puncie 

aptecznym, aptece szpitalnej, dziale farmacji szpitalnej oraz  

o zmianę na tym stanowisku, 

• zgłosisz prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego, 
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• złożysz wniosek o zgodę na posiadanie wyznaczonych produktów 

leczniczych dla zakładów opieki zdrowotnej, gabinetów lekarskich i 

indywidulanych praktyk lekarskich, lekarzy weterynarii, statków 

morskich zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, 

• złożysz wniosek o nadanie numerów liczb do wystawiania recept 

dla lekarzy weterynarii, 

• złożysz wniosek o nadanie numerów liczb do wystawiania recept 

dla lekarzy i lekarzy dentystów, 

• zgłosisz zmianę godzin czynności, danych teleadresowych apteki, 

punktu aptecznego, 

• złożysz skargę dotyczącą nieprawidłowego zachowania farmaceuty, 

obsługi, wydania leku w aptece, punkcie aptecznym 

 

Kontakt z kierownictwem i pracownikami inspektoratu 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku oraz Delegatura  

w Słupsku czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 

15:45. 

Laboratorium Kontroli Jakości Leków czynne jest od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7:00 do 15:00. 

 

Jeśli chcesz skontaktować się z inspektoratem, możesz: 

• zadzwonić na numer 58 300 00 92 

• wysłać e-mail na adres: sekretariat@wiif.gdansk.pl 

• wysłać pismo za pomocą elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej, to znaczy platformy e-PUAP: 

mailto:sekretariat@wiif.gdansk.pl
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www.epuap.gov.pl – potrzebny jest internet i  twoje konto na  

e-PUAP 

• napisać pismo i wysłać na adres: Wojewódzki Inspektorat 

Farmaceutyczny w Gdańsku, ulica Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk 

• przynieść pismo do sekretariatu 

 

Jeśli chcesz skontaktować się z delegaturą w Słupsku, możesz: 

• zadzwonić na numer 59 84 23 819 

• wysłać e-mail na adres: wif.biuro.delegatura.slupsk@wp.pl 

• napisać pismo i wysłać je na adres: Wojewódzki Inspektorat 

Farmaceutyczny w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, ulica Jana 

Pawła 2. 1, 76-200 Słupsk 

• przynieść pismo do sekretariatu  

 

Jeśli chcesz skontaktować się z Laboratorium Kontroli Jakości Leków, 

możesz: 

• zadzwonić na numer 58 34 56 270 

• wysłać e-mail na adres: laboratorium@wiif.gdansk.pl 

• napisać pismo i wysłać je na adres: Laboratorium Kontroli Jakości 

Leków, ulica Jaśkowa Dolina 105, 80-286 Gdańsk 

• przynieść pismo do laboratorium 

 

Jeśli chcesz do nas przyjść, umów się na spotkanie poprzez telefon,  

e-mail. 

Opis budynku inspektoratu, delegatury i laboratorium  znajdziesz  

w deklaracji dostępności.   

http://www.epuap.gov.pl/
mailto:wif.biuro.delegatura.slupsk@wp.pl
mailto:laboratorium@wiif.gdansk.pl
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Czy ten opis jest to dla Ciebie zrozumiały? Jeśli nie, zadzwoń lub napisz 

do nas, a  pracownik odpowie na Twoje pytania. 


