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Panie/Panowie Kierownicy 

aptek ogólnodostępnych, 

punktów aptecznych, 

na terenie województwa małopolskiego 

 
Dotyczy prac związanych z wdrożeniem e-recepty.  

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że na przełomie czerwca/lipca 2018 r. 

planowane jest udostępnienie możliwości składania wniosków o dostęp do Systemu P1 dla aptek oraz punktów 

aptecznych w związku z rozpoczęciem wdrażania e-recepty. 

Po jego udostepnieniu Kierownicy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych zobowiązani będą do 

złożenia wniosku o dostęp do Systemu P1 poprzez dedykowany System Obsługi Wniosków (dostępny pod 

adresem https://sow.ezdrowie.gov.pl). Na etapie składania wniosku autoryzacja danej apteki i punktu aptecznego 

odbywać się będzie między innymi poprzez prowadzony przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego 

Rejestr Aptek i Punktów Aptecznych - w zakresie numeru prawa wykonywania zawodu kierownika apteki 

(NPWZ) oraz jego numeru PESEL), natomiast w przypadku technika farmacji (kierownika punktu aptecznego) 

dane weryfikowane będą w zakresie jego numeru PESEL. 

Dodatkowo numer PESEL weryfikowany będzie na etapie podpisywania wniosku zarówno Profilem Zaufanym 

jak też innym podpisem elektronicznym. 

Brak powyższych kompletnych oraz aktualnych danych w Rejestrze Aptek Ogólnodostępnych  

i Punktów Aptecznych, prowadzonym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 

uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do Systemu P1. 

Realizując ustawowy obowiązek Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny wnosi  

o dostarczenie do Inspektoratu w terminie do 20 czerwca 2018 r. następujących danych: 

Adres apteki/ punktu 

aptecznego 

Imię i nazwisko kierownika 

apteki/punktu aptecznego 
Numer NPWZ Numer PESEL 

    
 

 

Apteki ogólnodostępne, punkty apteczne działające na terenie:   

m. Tarnów, powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego przekazują dane do:  

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  

Delegatura w Tarnowie  
Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów  

 

Apteki ogólnodostępne, punkty apteczne działające na terenie:   

m. Nowy Sącz, powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego przekazują dane do: 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  

Delegatura w Nowym Sączu  
ul. Jagiellońska 52, 33- 300 Nowy Sącz 

Małopolski Wojewódzki  
Inspektor Farmaceutyczny 
(-) Józef Łoś 

 

 

http://www.wif.malopolska.pl/kontakt/rodo/ 
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