LUBELSKI
WOJEWODZKI
INSPEKTORFARMACEUTYCZNY
w Lublinie

Lublin,
dnia13.02.2012
r.

Nr: LU-W|F.8520.8.2012
ZEZWOLENIE
Na podstawie
art. 99 ust. 1, 2, )r1. 108 ust.4 pkt4 lit. a ustawyz dnia6 wrzeSnia
( Dz.U.z2O08r.Nr45,poz.271j.t.)
2Q01r. - Prawofarmaceutyczne
po rozpatrzeniuwniosku
SYLOFARM sp6lkaz ograniczonqodpowiedzialno5ciq
z siedzibqw Warszawie
nr KRS 0000330933
o wydaniezezwoleniana prowadzenieaptekiogolnodostepnej
Lubelski Wojew6dzki lnspektor Farmaceutyczny
w Lublinie
udziela
z siedzibqw Warszawie
SYLOFARM spolkaz ograniczonqodpowiedzialnoSciq
nr KRS 0000330933
ZEZWOLENIA
na prowadzenieapteki og6l nodostgpnej
o nazwie: APTEKA SYLOFARM
polo2onejw 20-093 Lublin, ul. Witolda Ghod2ki14
g m i n a L u b l i nm .

Zezwolenieobejmuje prowadzenieobrotu detalicznegoproduktamileczniczymi,wyrobami
medycznymii innymi artykulami zgodnie z ustawq z dnia 6 wrzeSnia 2OQ1r.Prawo
farmaceutyczne(Dz. U. z 2O08r.Nr 45, poz. 271 j.t.) oraz innymi przepisamiregulujqcymi
obr6tpowyzszymiproduktami,wyrobamii artykulami.

PODSTAWOWEWARUNKI PROWADZENIAAPTEKI
1. Podjgcie dzialalno6ci okre5lonej w zezwoleniu i jej prowadzenie musi by6 zgodne
z przepisami dotyczqcymi produkt6w leczniczych,wyrob6w medycznych i innego
asortymentu, kt6ry mo2e by6 przedmiotem obrotu prowadzonego w aptece,
przepisami dotyczqcym i a ptek oraz Pafistwowej Ins pekcj i Farmaceutycznej.
2. Apteka zobowi4zana jest do realizacji recept zgodnie z uprawnieniami pacjent6w.
Apteka, zgodnie z odrgbnymi przepisami, przedstawia wlaSciwemu Oddzialowi
Wojew6dzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia zbiorcze zestawienie recept
pod legaj4cych refu ndacj i. Zestawienie to stanowi podstawg refu ndacj i.
3. Apteka jest zobowiqzana do posiadania produkt6w leczniczych i wyrob6w
medycznych w ilo5ci i asortymencie niezbgdnym db zaspokajania potrzeb
zdrowotnych miejscowej ludnoSci ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem lek6w
refundowanych,na kt6re ustalono limit cenowy zgodnie z odrgbnymi przepisami.
powiadomi6 wlaSciwego miejscowo
4. Przedsigbiorca obowi4zany jbst
Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznegoo podjgciu dzialalno6ci w terminie
7 dni przed uruchomieniemapteki.
5. Ka2dq zmiang na stanowisku kierownika apteki nale2y zglosi6 najp62niej 14 dni
przed planowan4 zmianq do wla5ciwqgo miejscowo wojew6dzkiego inspektora
farmaceutycznego, do zgloszenia nale2y doN4czy6 opinig (za6wiadczenie)
wlaSciwej miejscowo rady aptekarskiej,2e kandydat na kierownika daje rgkojmig
nale2ytegoprowadzeniaapteki.
6. Przedsigbiorca obowiqzany jest zglaszae organowi zezutalalqcemuwszelkie zmiany
danych okre6lone w zezwoleniu oraz w zlo2onych dokumentach nie p62niej
ni2 w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
7" Zezwolenie jest wa2ne na czas nieoznaczony, je2eli uruchomienie apteki nastqpi
nie p62niej ni2 w okresie 4 miesigcy, liczqc od dnia dorgczenia niniejszego
zezwolenia. W wypadku niedotrzymania powy2szego terminu zezwolenie mo2e
zosta6 cofnigte - zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne.
Pouczenie:
Od niniejszej decyli slu2y odwolanie do Gl6wnego Inspektora Farmaceutycznego
za po6rednictwem Wojew6dzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Lublinie
w terminie czternastu dni od daty dorgczeniadecyzji.

Otrzvmuia:
1. SYLOFARM
sp6tkaz ograniczon4
01-381Warszawa
2. Lubelska
Okrggowa
lzbaAptekarska
w Lublinie
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Uiszczono op{atg na podstawieart. 105 ust 1 ustawy
z dnia 6 wrze6nia 2001 r.- Prawo farmaceutyczne
na rachunekWojew6dzkiegoInspektoratuFarmaceutycznego
w Lubliniew wysoko6ci 7500,00zl.
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