
APTEKA
SW. WALENTEGO

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

APTEKA JEST WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI:
 BETA POLSKA S.C. UL.RYNEK 1, 43-150 BIERUŃ STARY

Większość leków posiada tańsze odpowiedniki
Zapytaj farmaceutę o możliwość wymiany leku 

z droższego  na  tańszy. 

Tańsze 
zamienniki

Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz honorowi dawcy 
krwi i honorowi dawcy przeszczepu mają prawo do korzystania 

poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług 
farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Art. 47 c ustawy z dnia 27.07.2004 r
O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z 2008 r

Poza 
kolejnością

Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki  nie 
podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktu leczniczego 

lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady 
jakościowej lub złego wydania.

art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 dz.u. z 2004 r. nr 53, poz. 533 z późniejszymi zmianami

Apteka odmawia wydania produktów leczniczych  
i wyrobów medycznych...

Na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18.10.2002 r
W sprawie wydania z aptek produktów leczniczych i wyrobów medycznych 

Dz.u.nr183 poz.1531

...w przypadku gdy:
Osoba realizująca  receptę nie ukończyła 13-stego roku życia.

Leku recepturowego, gdy od dnia sporządzenia upłynęło 
co najmniej 6 dni.

Fakturę VAT wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego 
w dniu sprzedaży lub w ciągu 7-miu dni od wydania towaru.

Zgodnie z paragrafem 9 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28.11.2008 r. 
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu 

ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatków i usług

Dz. U. Nr 212 poz. 1337

SPRAWY SPORNE ROZWIĄZUJE:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny - 

ul.Raciborska 15, 40-074 Katowice
tel.32 208 74 68, 32 208 74 70, e-mail. swiif_kc@pro.onet.pl

Godziny czynności - poniedziałek-piątku 7:30-15:30

Śląska Izba Aptekarska:
ul. Kryniczna 15, 40-637Katowice

tel. 32 608 97 60, e-mail  katowice@oia.pl
Przyjmują petentów - poniedziałek 11:00-18:00

                                                 Wtorek-piątek 8:00-15:00

Zwroty

Odmowa 
wydania leku

Faktura VAT

Sprawy
sporne

Apteka jest czynna:
od poniedziałku do piątku - 7-23, w soboty i niedziele - 7-23

Apteka nie pobiera dodatkowych opłat w soboty, niedziele i święta

Właściciel


