
     

  
Zgłosić Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii zamiar prowadzenia obrotu 

detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu 
lekarza ( OTC ) 

Co chcę załatwić?     

Kogo dotyczy?    

Przedsiębiorców * (np. sklepy zoologiczne) z terenu województwa lubuskiego     

  

Co przygotować?      

Przygotuj :      

 Dane teleadresowe prowadzonej działalności oraz właściciela     

 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /KRS     
     

Decyzję nadania numeru identyfikacji podatkowej     

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON     
Pieczątkę   
    

Jakie dokumenty 

muszę wypełnić?     

Wypełnij:     

 Wniosek o wpis do rejestru  przedsiębiorców prowadzących obrót produktami 

leczniczymi wet OTC     
 Wzór dostępny na stronie WIW Zielonej Górze/ Struktura organizacyjna/ 

Zespół nadzoru farmaceutycznego 

Jak wypełnić 

dokumenty?     
Wypełnij wniosek komputerowo lub odręcznie w jednym egzemplarzu.       

Uzupełnij wykropkowane  pola oraz tabelkę następnie podpisz się.       

Pamiętaj, aby wypełnić wniosek czytelnie.     

Ile muszę 

zapłacić?     
Za  wpis do rejestru  przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi 
wet OTC nie są pobierane opłaty.     

Kiedy złożyć 

dokumenty?     Dokumenty możesz złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie terminie po 

skompletowaniu wszystkich dokumentów, nie później niż 7 dni przed 

rozpoczęciem działalności       

    

  

     

Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego 

produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez 

przepisu lekarza weterynarii 

    
       

    
                                         



Gdzie załatwię 

sprawę?     

Dokumenty złóż osobiście w Sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii      
w Zielonej Górze lub wyślij pocztą na adres:     

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze                                                      
ul. Botaniczna 14     
65-306 Zielona Góra  

 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 
15:00. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz się z nami skontaktować telefonicznie  

68/453 73 00     

Wpis  do rejestru  przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi wet    
OTC zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.    
Poinformujemy Cię pisemnie o dokonaniu wpisu. 

 

    

Twoje dane (bez adresu właściciela, nr tel. i adresu e-mail) zostaną ujawnione w Rejestrze  przedsiębiorców 
prowadzących obrót produktami leczniczymi wet OTC na stronie naszego Urzędu: www.wet.zgora.pl    
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka dodatkowe 
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we 
własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w 
zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. (def wg art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej Dz.U.2015.584 ze zm.)     

Brak jest możliwości prowadzenia obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez 
przepisu lekarza weterynarii poprzez sprzedaż wysyłkową. Zgodnie z art. 68 ust 3 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawa farmaceutycznego (Dz. U. z 2017r. poz. 2211) dopuszcza się sprzedaż wysyłkową tylko 
produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (produkty lecznicze dla ludzi).     
 

WAŻNE !!!  

Przypominam  o konieczności aktualizacji danych przedsiębiorców prowadzących obrót detaliczny 
produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii. Jeśli dane 
podmiotu ( nazwa, regon, NIP) różnią się od informacji znajdujących się w potwierdzonym z WIW 
zgłoszeniu przedsiębiorca przestaje być uprawniony do zakupu produktów leczniczych 
weterynaryjnych (OTC) w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.  
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