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Dotyczy: pisma ePUAP z dnia 31.03.2021 r.

Odpowiadając na ww. pismo, Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 
w Katowicach uprzejmie informuje, że w przypadku zamiaru rozpoczęcia prowadzenia 
ewidencji środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P w formie 
elektronicznej, kierownik apteki, na podstawie § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 11 września 2006 r.  w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, 
prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1889), powinien zawiadomić tut. Organ o tym fakcie na piśmie, podając 
dzień rozpoczęcia prowadzenia ww. ewidencji w formie elektronicznej. Do zawiadomienia 
należy załączyć:
- oświadczenie kierownika apteki, iż system komputerowy apteki spełnia wymagania 

zawarte w § 3 ust 5 ww. rozporządzenia,
- 2 wydruki stanów - środków odurzających i substancji psychotropowych - na dzień 

zakończenia prowadzenia ewidencji w formie papierowej,
- dotychczasową papierową książkę kontroli celem jej rozliczenia i wyrejestrowania.

W aktualnej sytuacji stanu pandemii ww. dokumentację można przekazać do tut. 
Inspektoratu poprzez:

1) przesłanie jej drogą pocztową,
2) złożenie jej w skrzynce podawczej na portierni w budynku RCKiK 

w Katowicach (wejście od ul. Raciborskiej).
Po wyrejestrowaniu papierowa książka kontroli zostanie odesłana do apteki.
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