
Na podstawie art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r.
Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. 1. Nadzór nad wytwarzaniem i obrotem pro-
duktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w za-
k∏adach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra
Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych sprawu-
je Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna.

2. Organami Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej
sà:

1) Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Pol-
skiego;

2) Zast´pca Naczelnego Inspektora Farmaceutyczne-
go Wojska Polskiego;

3) wojskowi inspektorzy farmaceutyczni.

3. Nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produkta-
mi leczniczymi weterynaryjnymi oraz wyrobami me-
dycznymi przeznaczonymi wy∏àcznie dla zwierzàt spra-
wuje Wojskowy Weterynaryjny Inspektor Farmaceu-
tyczny.

4. Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Woj-
ska Polskiego, jego zast´pc´, wojskowych inspektorów
farmaceutycznych i Wojskowego Weterynaryjnego In-
spektora Farmaceutycznego powo∏uje i odwo∏uje Mi-
nister Obrony Narodowej na wniosek szefa komórki or-
ganizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej w∏aÊci-
wej do spraw s∏u˝by zdrowia.

§ 2. 1. Naczelnym Farmaceutycznym Inspektorem
Wojska Polskiego mo˝e byç osoba, która spe∏nia ∏àcz-
nie nast´pujàce wymagania:

1) uzyska∏a dyplom magistra farmacji w kraju bàdê za
granicà, uznawany w kraju za równorz´dny;

2) posiada co najmniej dziesi´ç lat praktyki zgodnej
z kierunkiem wykszta∏cenia;

3) posiada specjalizacj´ z dziedziny farmacji aptecznej
lub organizacji zaopatrzenia medycznego wojska.

2. Zast´pcà Naczelnego Inspektora Farmaceutycz-
nego Wojska Polskiego lub wojskowym inspektorem
farmaceutycznym mo˝e byç osoba, która:

1) uzyska∏a dyplom magistra farmacji w kraju bàdê za
granicà, uznawany w kraju za równorz´dny;

2) posiada co najmniej pi´ç lat praktyki zgodnej z kie-
runkiem wykszta∏cenia;

3) posiada specjalizacj´ z dziedziny farmacji aptecznej
lub organizacji zaopatrzenia medycznego wojska.

3. Wojskowym Weterynaryjnym Inspektorem Far-
maceutycznym mo˝e byç osoba, która posiada:

1) dyplom lekarza weterynarii i prawo wykonywania
zawodu lekarza weterynarii;

2) co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy, zgodnie z kierun-
kiem wykszta∏cenia.

§ 3. 1. Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska
Polskiego kieruje Wojskowà Inspekcjà Farmaceutycz-
nà.
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z dnia 25 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujàcych nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produkta-
mi leczniczymi i wyrobami medycznymi w zak∏adach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony 

Narodowej i jednostkach wojskowych.



2. Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Pol-
skiego w zakresie Wojskowej Inspekcji Farmaceutycz-
nej wykonuje zadania na zasadach i w trybie przewi-
dzianym dla G∏ównego Inspektora Farmaceutyczne-
go, z wy∏àczeniem wydawania decyzji okreÊlonych
w art. 108 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
— Prawo farmaceutyczne.

§ 4. 1. Organem wy˝szego stopnia w rozumieniu
Kodeksu post´powania administracyjnego w stosunku
do wojskowych inspektorów farmaceutycznych jest
Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego.

2. Organem wy˝szego stopnia w rozumieniu Ko-
deksu post´powania administracyjnego w stosunku
do Wojskowego Weterynaryjnego Inspektora Farma-
ceutycznego jest Szef S∏u˝by Weterynaryjnej — In-
spektor Weterynaryjny Wojska Polskiego.

§ 5. 1. Wojskowi inspektorzy farmaceutyczni i Woj-
skowy Weterynaryjny Inspektor Farmaceutyczny
w zwiàzku z wykonywanymi zadaniami sà upowa˝nie-
ni do:

1) wst´pu o ka˝dej porze do wszystkich pomieszczeƒ
w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych Mini-
strowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzo-
rowanych, w których wytwarza si´, dokonuje obro-
tu i przechowuje produkty lecznicze;

2) ˝àdania okazania dokumentów, a tak˝e pisemnych
lub ustnych wyjaÊnieƒ;

3) pobierania próbek do badania;

4) przeprowadzania kontroli realizacji umów o udzie-
lanie ˝o∏nierzom w czynnej s∏u˝bie wojskowej
Êwiadczeƒ zdrowotnych w zakresie prawid∏owoÊci
wydawania leków i materia∏ów medycznych oraz
przedmiotów ortopedycznych i Êrodków pomo-
cniczych stosowanych w diagnostyce, leczeniu 
i rehabilitacji oraz prawid∏owoÊci wystawiania re-
cept;

5) nadzorowania procesu gromadzenia, warunków
przechowywania i dystrybucji Êrodków materia∏o-
wych s∏u˝by zdrowia zapasu wojennego.

2. W razie stwierdzenia, ̋ e produkt leczniczy nie od-
powiada ustalonym wymogom jakoÊciowym, Wojsko-
wy Inspektor Farmaceutyczny, a w stosunku do pro-
duktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów me-
dycznych przeznaczonych wy∏àcznie dla zwierzàt —
Wojskowy Weterynaryjny Inspektor Farmaceutyczny,
wydaje decyzj´ o zakazie wprowadzenia lub o wycofa-
niu z obrotu produktu i powiadamia niezw∏ocznie od-
powiednio Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego
Wojska Polskiego albo Szefa S∏u˝by Weterynaryjnej —
Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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