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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 787) 

 

U S T A W A   z dnia 6 września 2001 r. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) 

Art. 2. 

W rozumieniu ustawy: 

1) aktywnością biologiczną produktu leczniczego - jest siła działania jego substancji czynnej 

lub substancji czynnych, wyrażona w jednostkach międzynarodowych lub biologicznych; 

1a)  badaniem dotyczącym bezpieczeństwa przeprowadzanym po wydaniu pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu - jest każde badanie dotyczące dopuszczonego do obrotu 

produktu leczniczego, z wyłączeniem produktu leczniczego weterynaryjnego, 

prowadzone w celu zidentyfikowania, opisania lub ilościowego określenia ryzyka, 

potwierdzenia profilu bezpieczeństwa tego produktu leczniczego lub pomiaru 

skuteczności środków zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego; 

2) badaniem klinicznym - jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia 

lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych 

skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu 

zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych 

produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania 

jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich 

bezpieczeństwo i skuteczność; 

2a)  badaczem - jest lekarz albo lekarz dentysta, jeżeli badanie kliniczne dotyczy 

stomatologii, albo lekarz weterynarii - w przypadku badania klinicznego 

weterynaryjnego, posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe, wiedzę 

naukową i doświadczenie w pracy z pacjentami, niezbędne do prowadzonego badania 

klinicznego lub badania klinicznego weterynaryjnego, odpowiedzialny za prowadzenie 

tych badań w danym ośrodku; jeżeli badanie kliniczne lub badanie kliniczne 

weterynaryjne jest prowadzone przez zespół osób, badacz wyznaczony przez sponsora, za 

zgodą kierownika podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, w którym prowadzone jest badanie kliniczne, jest kierownikiem zespołu 

odpowiedzialnym za prowadzenie tego badania w danym ośrodku; 

2b) badaniem klinicznym weterynaryjnym - jest każde badanie, którego celem jest 

potwierdzenie przewidywanej skuteczności lub bezpieczeństwa badanego produktu 

leczniczego weterynaryjnego prowadzone z udziałem docelowych gatunków zwierząt; 

2c) badanym produktem leczniczym - jest substancja albo mieszanina substancji, którym 
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nadano postać farmaceutyczną substancji czynnej lub placebo, badana lub 

wykorzystywana jako produkt referencyjny w badaniu klinicznym, w tym również 

produkt już dopuszczony do obrotu, ale stosowany lub przygotowany w sposób odmienny 

od postaci dopuszczonej do obrotu lub stosowany we wskazaniu nieobjętym 

pozwoleniem, lub stosowany w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 

postaci już dopuszczonych do obrotu; 

2d) badanym produktem leczniczym weterynaryjnym - jest substancja albo mieszanina 

substancji, którym nadano postać farmaceutyczną albo biologiczną, i które są 

wykorzystywane w badaniach klinicznych weterynaryjnych; 

3) działaniem niepożądanym badanego produktu leczniczego albo badanego produktu 

leczniczego weterynaryjnego - jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie tych 

produktów, występujące po zastosowaniu jakiejkolwiek dawki tych produktów; 

3a)  działaniem niepożądanym produktu leczniczego - jest każde niekorzystne i 

niezamierzone działanie produktu leczniczego; 

3b) działaniem niepożądanym produktu leczniczego weterynaryjnego - jest każde 

niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego weterynaryjnego: 

a) występujące podczas stosowania dawek zalecanych u zwierząt w celach 

profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz dla przywrócenia, poprawienia 

lub modyfikacji funkcji fizjologicznych organizmu, 

b) które występuje u człowieka po ekspozycji na produkt leczniczy weterynaryjny; 

3c) ciężkim niepożądanym zdarzeniem po użyciu badanego produktu leczniczego albo 

badanego produktu leczniczego weterynaryjnego - jest zdarzenie, które bez względu na 

zastosowaną dawkę badanego produktu leczniczego albo badanego produktu leczniczego 

weterynaryjnego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji 

lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub jest chorobą, wadą 

wrodzoną lub uszkodzeniem płodu; 

3d) ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczego - jest działanie, które bez 

względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje zgon pacjenta, 

zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny 

uszczerbek na zdrowiu lub inne działanie produktu leczniczego, które lekarz według 

swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub 

uszkodzeniem płodu; 

3e)  grupą koordynacyjną - jest grupa, o której mowa w art. 27 ust. 1 dyrektywy 2001/83/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego 

kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. WE L 

311 z 28.11.2001, str. 67, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, 

t. 27, str. 69), zwanej dalej "dyrektywą 2001/83/WE", lub grupa, o której mowa w art. 31 

dyrektywy 2001/82 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w 

sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów 

leczniczych (Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 3), zwanej dalej "dyrektywą 2001/82/WE"; 

4) Dobrą Praktyką Dystrybucyjną - jest praktyka, która gwarantuje bezpieczne 
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przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych; 

<4a) Dobrą Praktyką Dystrybucyjną substancji czynnych – jest praktyka, która 

gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i 

wydawanie substancji czynnej;> 

5) (uchylony); 

6) Dobrą Praktyką Kliniczną - jest zespół uznawanych przez społeczność międzynarodową 

wymagań dotyczących etyki i jakości badań naukowych, przy prowadzeniu badań 

klinicznych, gwarantujących ochronę praw, bezpieczeństwo, dobro uczestników tych 

badań oraz wiarygodność ich wyników; 

6a) Dobrą Praktyką Kliniczną Weterynaryjną - jest zespół uznawanych przez społeczność 

międzynarodową wymagań dotyczących etyki i jakości badań klinicznych 

weterynaryjnych, mających na celu zapewnienie dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa 

personelu, biorących udział w badaniu klinicznym weterynaryjnym oraz ochrony 

środowiska i zdrowia konsumenta żywności pochodzenia zwierzęcego; 

[7) Dobrą Praktyką Wytwarzania - jest praktyka, która gwarantuje, że produkty lecznicze są 

wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania oraz zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę 

wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego;] 

<7) Dobrą Praktyką Wytwarzania – jest praktyka, która gwarantuje, że produkt 

leczniczy oraz substancja czynna są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do 

ich zamierzonego zastosowania oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich 

specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego> 

<7
1
)  Dobrą Praktyką Wytwarzania substancji pomocniczych – jest praktyka, która 

gwarantuje, że substancje pomocnicze są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio 

do ich zamierzonego zastosowania; 

7
2
) dystrybucją substancji czynnej – jest każde działanie obejmujące nabywanie, 

przechowywanie, dostarczanie lub eksport substancji czynnej prowadzone przez 

wytwórców, importerów lub dystrybutorów substancji czynnej, prowadzących 

działalność na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;> 

[7a) importem produktów leczniczych - jest każde działanie polegające na sprowadzaniu 

gotowego produktu leczniczego spoza państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym w szczególności ich 

magazynowanie, kontrola jakości przy zwalnianiu serii i dystrybucja; 

7b) importem równoległym - jest każde działanie w rozumieniu art. 72 ust. 4 polegające na 

sprowadzeniu z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym produktu leczniczego spełniającego łącznie następujące 

warunki: 
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a) sprowadzony produkt leczniczy posiada tę samą substancję czynną (substancje 

czynne), co najmniej: te same wskazania do 3. poziomu kodu ATC/ATCvet (kod 

klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej), tę samą moc, tę samą drogę 

podania oraz tę samą postać jak produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postać zbliżoną, która nie powoduje 

powstania różnic terapeutycznych w stosunku do produktu leczniczego dopuszczonego 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) sprowadzony produkt leczniczy i produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiednio w państwie, z którego produkt 

jest sprowadzony, i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie 

referencyjnymi produktami leczniczymi albo jednocześnie odpowiednikami 

referencyjnych produktów leczniczych;] 

<7a) importem produktu leczniczego – jest każde działanie polegające na sprowadzaniu 

produktu leczniczego spoza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym ich 

magazynowanie, kontrola jakości przy zwalnianiu serii i dystrybucja; 

7b) importem równoległym – jest każde działanie w rozumieniu art. 72 ust. 4 polegające 

na sprowadzeniu z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym produktu leczniczego 

spełniającego łącznie następujące warunki: 

a) sprowadzony produkt leczniczy posiada tę samą substancję czynną (substancje 

czynne), co najmniej te same wskazania do 3 poziomu kodu ATC/ATCvet (kod 

międzynarodowej klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej 

produktów leczniczych/kod międzynarodowej klasyfikacji anatomiczno-

terapeutyczno-chemicznej produktów leczniczych weterynaryjnych), tę samą 

moc, tę samą drogę podania oraz tę samą postać jak produkt leczniczy 

dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postać 

zbliżoną, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych w stosunku do 

produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) sprowadzony produkt leczniczy i produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiednio w państwie, z którego 

produkt jest sprowadzony, i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jednocześnie referencyjnymi produktami leczniczymi albo jednocześnie 

odpowiednikami referencyjnych produktów leczniczych;> 

<7ba) importem substancji czynnej – jest każde działanie polegające na sprowadzaniu 

substancji czynnej spoza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym magazynowanie i 

dystrybucja;> 
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[7c)  inspekcją - jest kontrola warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych, 

badanych produktów leczniczych i substancji czynnych wykorzystywanych jako materiały 

wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych przeprowadzana przez 

inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zgodnie z 

przepisami ustawy; 

7d)  kontrolą - są czynności podejmowane przez: 

a) inspektorów farmaceutycznych w związku ze sprawowanym nadzorem nad jakością 

produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu oraz mające na celu 

sprawdzenie warunków prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, 

b) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych w zakresie monitorowania systemu nadzoru nad 

bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych;] 

<7c) inspekcją – są czynności związane ze sprawowanym nadzorem nad warunkami 

wytwarzania i importu produktów leczniczych, substancji czynnych i 

pomocniczych oraz nad obrotem hurtowym i pośrednictwem w obrocie produktami 

leczniczymi; 

7d) kontrolą – są czynności podejmowane przez: 

a) inspektorów farmaceutycznych w związku ze sprawowanym nadzorem nad 

jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu detalicznego 

oraz mające na celu sprawdzenie warunków prowadzenia obrotu detalicznego 

produktami leczniczymi, 

b) Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych w zakresie monitorowania systemu nadzoru nad 

bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, 

c) Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie nadzoru nad jakością produktów 

leczniczych weterynaryjnych będących przedmiotem obrotu lub stosowania;> 

8)  (uchylony); 

9) kontrolą seryjną wstępną - jest kontrola każdej serii wytworzonego produktu leczniczego 

dokonywana przed wprowadzeniem tego produktu do obrotu; 

<9a) krajem trzecim – jest państwo położone poza terytorium państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;> 

10) lekiem aptecznym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą 

farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece; 

11) lekiem gotowym - jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i 

w określonym opakowaniu; 

12) lekiem recepturowym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie 

recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie 

recepty wystawionej przez lekarza weterynarii; 

12a) mocą produktu leczniczego - jest zawartość substancji czynnych wyrażona ilościowo 

na jednostkę dawkowania, jednostkę objętości lub masy, zależnie od postaci 

farmaceutycznej; 
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13) Maksymalnym Limitem Pozostałości - jest limit określony w art. 1 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiającego 

wspólnotową procedurę dla określenia maksymalnego limitu pozostałości 

weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 111), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

2377/90"; 

13a) materiałem wyjściowym - jest każda substancja użyta do wytwarzania produktu 

leczniczego, z wyłączeniem materiałów opakowaniowych; 

14) nazwą produktu leczniczego - jest nazwa nadana produktowi leczniczemu, która może 

być nazwą własną niestwarzającą możliwości pomyłki z nazwą powszechnie stosowaną 

albo nazwą powszechnie stosowaną lub naukową, opatrzoną znakiem towarowym lub 

nazwą podmiotu odpowiedzialnego; 

15) nazwą powszechnie stosowaną - jest nazwa międzynarodowa zalecana przez Światową 

Organizację Zdrowia, a jeżeli takiej nie ma - nazwa potoczna produktu leczniczego; 

16) niepożądanym zdarzeniem - jest każde zdarzenie natury medycznej wywołujące 

negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego, któremu podano produkt 

leczniczy lub badany produkt leczniczy albo badany produkt leczniczy weterynaryjny, 

chociażby nie miały one związku przyczynowego ze stosowaniem tego produktu; 

17) niespodziewanym działaniem niepożądanym - jest każde negatywne działanie produktu 

leczniczego, którego charakter lub stopień nasilenia nie jest zgodny z danymi zawartymi 

w odpowiedniej informacji o produkcie leczniczym - dla produktów leczniczych w 

badaniach klinicznych najczęściej - w broszurze badacza, dla produktów leczniczych 

dopuszczonych do obrotu - w Charakterystyce Produktu Leczniczego; 

17a) niespodziewanym ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczego - jest 

każde niepożądane działanie produktu leczniczego, którego charakter lub stopień 

nasilenia nie jest zgodny z danymi zawartymi w odpowiedniej informacji o produkcie 

leczniczym: 

a) dla produktów leczniczych w badaniach klinicznych - najczęściej w broszurze 

badacza, 

b) dla produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu - w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego albo w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego 

- które bez względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje zgon 

pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub 

znaczny uszczerbek na zdrowiu lub inne działanie produktu leczniczego, które lekarz 

według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub 

uszkodzeniem płodu; 

18) (uchylony); 

19) okresem karencji - jest okres, jaki musi upłynąć od ostatniego podania zwierzęciu 

produktu leczniczego weterynaryjnego do uboju tego zwierzęcia, a w przypadku mleka, 

jaj lub miodu - do momentu rozpoczęcia pozyskiwania tych produktów do celów 

spożywczych, tak aby tkanki zwierzęcia oraz pozyskane produkty nie zawierały 



- 7 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

pozostałości w ilości przekraczającej ich Maksymalne Limity Pozostałości; 

20) opakowaniem bezpośrednim produktu leczniczego - jest opakowanie mające bezpośredni 

kontakt z produktem leczniczym; 

21) opakowaniem zewnętrznym produktu leczniczego - jest opakowanie, w którym 

umieszcza się opakowanie bezpośrednie; 

<21a) Osobą Wykwalifikowaną – jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie przed 

wprowadzeniem do obrotu, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona 

i skontrolowana zgodnie z przepisami ustawy oraz wymaganiami zawartymi w 

specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu tego produktu;> 

22) oznakowaniem produktu leczniczego - jest informacja umieszczona na opakowaniu 

bezpośrednim lub opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego; 

22a) państwem referencyjnym - jest państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, które: 

a) sporządza projekt raportu oceniającego w ramach procedury zdecentralizowanej, 

b) wydało pozwolenie będące podstawą do wszczęcia procedury wzajemnego uznania; 

23) (uchylony); 

24) podmiotem odpowiedzialnym - jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 

180, poz. 1280) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, który wnioskuje lub uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego; 

25) pozostałościami produktów leczniczych weterynaryjnych - są pozostałości produktów 

leczniczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 2377/90; 

26) pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu - jest decyzja wydana przez uprawniony organ, 

potwierdzająca, że dany produkt leczniczy może być przedmiotem obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

27) premiksem leczniczym - jest weterynaryjny produkt leczniczy, który w wyniku procesu 

technologicznego został przygotowany w postaci umożliwiającej jego mieszanie z paszą 

w celu wytworzenia paszy leczniczej; 

27a)  (uchylony); 

28) (uchylony); 

29) produktem leczniczym homeopatycznym - jest produkt leczniczy wytworzony z 

homeopatycznych substancji pierwotnych lub ich mieszanin, zgodnie z homeopatyczną 

procedurą wytwarzania opisaną w Farmakopei Europejskiej lub, w przypadku braku 

takiego opisu, w farmakopeach oficjalnie uznanych przez państwa członkowskie Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

30) produktem immunologicznym - jest produkt leczniczy stanowiący surowicę, szczepionkę, 
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toksynę lub alergen, stosowany w celu: 

a) wywoływania czynnej odporności (szczepionki), 

b) przeniesienia odporności biernej (surowice), 

c) diagnozowania stanu odporności (w szczególności tuberkulina), 

d) identyfikacji lub wywoływania specyficznej nabytej zmiany reakcji odporności na 

czynnik alergizujący (alergeny); 

31) produktem krwiopochodnym - jest produkt leczniczy wytwarzany przemysłowo z krwi 

lub jej składników, a w szczególności albuminy, czynniki krzepnięcia, immunoglobuliny; 

32) produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako 

posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub 

zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, 

poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie 

farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne; 

33) (uchylony); 

33a) produktem leczniczym roślinnym - jest produkt leczniczy zawierający jako składniki 

czynne jedną lub więcej substancji roślinnych albo jeden lub więcej przetworów 

roślinnych albo jedną lub więcej substancji roślinnych w połączeniu z jednym lub więcej 

przetworem roślinnym, przy czym: 

a) substancją roślinną - są wszystkie, głównie całe, podzielone na części lub pocięte 

rośliny, części roślin, glony, grzyby, porosty nieprzetworzone, zazwyczaj ususzone lub 

świeże; niektóre wydzieliny, które nie zostały poddane określonemu procesowi, mogą 

być uznane za substancje roślinne; substancje roślinne są szczegółowo definiowane 

przez użytą część rośliny i nazwę botaniczną, 

b) przetworem roślinnym - jest przetwór otrzymany przez poddanie substancji roślinnych 

procesom takim, jak: ekstrakcja, destylacja, wyciskanie, frakcjonowanie, oczyszczanie, 

zagęszczanie i fermentacja; przetworami są w szczególności rozdrobnione lub 

sproszkowane substancje roślinne, nalewki, wyciągi, olejki i wyciśnięte soki; 

34) produktem leczniczym weterynaryjnym - jest produkt leczniczy stosowany wyłącznie u 

zwierząt; 

35) produktem radiofarmaceutycznym - jest produkt leczniczy, z wyłączeniem produktu 

leczniczego weterynaryjnego, który zawiera jeden lub więcej izotopów radioaktywnych 

przeznaczonych dla celów medycznych; 

35a) przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego - jest osoba fizyczna albo prawna, 

wyznaczona przez podmiot odpowiedzialny do wykonywania jego obowiązków i 

uprawnień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

35b) referencyjnym produktem leczniczym - jest produkt leczniczy dopuszczony do obrotu 

na podstawie pełnej dokumentacji; 

35c) ryzykiem użycia produktu leczniczego - jest każde zagrożenie zdrowia pacjenta lub 

zdrowia publicznego związane z jakością, bezpieczeństwem lub skutecznością produktu 

leczniczego oraz każde zagrożenie niepożądanym wpływem na środowisko, a w 

przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych - każde zagrożenie zdrowia zwierząt 

lub ludzi, związane z jakością, bezpieczeństwem lub skutecznością produktu leczniczego 
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weterynaryjnego oraz każde zagrożenie niepożądanego wpływu na środowisko; 

36) (uchylony); 

37) serią - jest określona ilość produktu leczniczego lub surowca farmaceutycznego, lub 

materiału opakowaniowego, wytworzona w procesie składającym się z jednej lub wielu 

operacji w taki sposób, że może być uważana za jednorodną; 

37a) sponsorem - jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, odpowiedzialna za podjęcie, prowadzenie i 

finansowanie badania klinicznego, która ma siedzibę na terytorium jednego z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

jeżeli sponsor nie ma siedziby na terytorium jednego z państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, może działać wyłącznie przez swojego prawnego przedstawiciela 

posiadającego siedzibę na tym terytorium; 

37aa)  sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych - jest umowa sprzedaży produktów 

leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy 

wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności 

drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub 

zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy 

prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, 

katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, 

wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.); 

37b) stosunkiem korzyści do ryzyka - jest ocena pozytywnych skutków terapeutycznych 

produktu leczniczego w odniesieniu do ryzyka związanego z użyciem produktu 

leczniczego, z wyłączeniem zagrożenia niepożądanym wpływem na środowisko, a w 

przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - ocena pozytywnych skutków 

terapeutycznych produktu leczniczego weterynaryjnego w odniesieniu do ryzyka 

związanego z użyciem produktu leczniczego weterynaryjnego; 

38) substancją - jest każda materia, która może być pochodzenia: 

a) ludzkiego, w szczególności ludzka krew, elementy i składniki pochodzące z krwi 

ludzkiej, 

b) zwierzęcego, w szczególności mikroorganizmy, całe organizmy zwierzęce, fragmenty 

organów, wydzieliny zwierzęce, toksyny, wyciągi, elementy i składniki pochodzące z 

krwi zwierzęcej, 

c) roślinnego, w szczególności mikroorganizmy, całe rośliny, części roślin, wydzieliny 

roślinne, wyciągi, 

d) chemicznego, w szczególności pierwiastki lub związki chemiczne naturalnie 

występujące w przyrodzie lub otrzymane w drodze przemian chemicznych lub 

syntezy; 
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<38a) sfałszowanym produktem leczniczym – jest produkt leczniczy, z wyłączeniem 

produktu leczniczego z niezamierzoną wadą jakościową, który został fałszywie 

przedstawiony w zakresie: 

a) tożsamości produktu, w tym jego opakowania, etykiety, nazwy lub składu w 

odniesieniu do jakichkolwiek składników, w tym substancji pomocniczych, 

oraz mocy tych składników, 

b) jego pochodzenia, w tym jego wytwórcy, kraju wytworzenia, kraju 

pochodzenia lub podmiotu odpowiedzialnego, lub 

c) jego historii, w tym danych i dokumentów dotyczących wykorzystanych 

kanałów dystrybucji; 

38b) sfałszowaną substancją czynną – jest substancja czynna, z wyłączeniem substancji 

czynnej zawierającej niezamierzoną wadę jakościową, która została fałszywie 

przedstawiona w zakresie: 

a) tożsamości, w tym opakowania, etykiety, nazwy lub składu w odniesieniu do 

jakichkolwiek składników oraz mocy tych składników, 

b) jej pochodzenia, w tym jej wytwórcy, kraju wytworzenia, kraju pochodzenia 

lub podmiotu odpowiedzialnego, lub 

c) jej historii, w tym danych i dokumentów dotyczących wykorzystanych 

kanałów dystrybucji; 

38c) substancją czynną – jest substancja lub mieszanina substancji, która ma zostać 

wykorzystana do wytworzenia produktu leczniczego i która, użyta w jego 

produkcji, staje się składnikiem czynnym tego produktu przeznaczonym do 

wywołania działania farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego w 

celu przywrócenia, poprawy lub zmiany funkcji fizjologicznych lub do postawienia 

diagnozy medycznej; 

38d) substancją pomocniczą – jest składnik produktu leczniczego inny niż substancja 

czynna i materiał opakowaniowy;> 

39) (uchylony); 

40) surowcem farmaceutycznym - jest substancja lub mieszanina substancji wykorzystywana 

do sporządzania lub wytwarzania produktów leczniczych; 

40a) uczestnikiem badania klinicznego - jest osoba, która po poinformowaniu o istocie, 

znaczeniu, skutkach i ryzyku badania klinicznego wyraziła świadomą zgodę na 

uczestniczenie w badaniu; dokument potwierdzający wyrażenie świadomej zgody 

przechowuje się wraz z dokumentacją badania klinicznego; 

40b)  systemem Eudra Vigilance - jest system wymiany informacji o działaniach 

niepożądanych, o których mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe 

procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do 

celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję 

Leków (Dz. Urz. UE L 136 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 34, str. 229), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 726/2004/WE"; 

40c)  systemem nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych - jest 
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system wykorzystywany przez podmiot odpowiedzialny oraz właściwe organy do 

wypełniania zadań i obowiązków wymienionych w rozdziale 21 oraz mający na celu 

monitorowanie bezpieczeństwa dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych, a także 

wykrywanie wszelkich zmian w ich stosunku korzyści do ryzyka; 

40d)  systemem zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego - jest ogół działań 

podejmowanych w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów 

leczniczych, których celem jest identyfikacja i opisanie ryzyka związanego ze 

stosowaniem produktu leczniczego, zapobieganie takiemu ryzyku lub jego 

zminimalizowanie, łącznie z oceną skuteczności tych działań; do produktów leczniczych 

weterynaryjnych stosuje się system zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego 

weterynaryjnego; 

41) ulotką - jest informacja przeznaczona dla użytkownika, zatwierdzona w procesie 

dopuszczenia do obrotu, sporządzona w formie odrębnego druku i dołączona do produktu 

leczniczego; 

41a)  unijną datą referencyjną - jest data wyznaczająca początek biegu terminu składania 

raportów okresowych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych, z 

wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, zawierających tę samą substancję 

czynną lub to samo połączenie substancji czynnych, która jest: 

a) datą wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 

zawierającego tę substancję czynną lub to połączenie substancji czynnych w 

dowolnym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, lub jeżeli nie można ustalić tej daty, 

b) najwcześniejszą ze znanych dat wydania w kraju trzecim pozwolenia na dopuszczenie 

do obrotu produktu leczniczego zawierającego tę substancję czynną lub to połączenie 

substancji czynnych; 

[42) wytwarzaniem produktów leczniczych - jest każde działanie prowadzące do powstania 

produktu leczniczego, w tym zakup i przyjmowanie w miejscu wytwarzania przez 

wytwórcę materiałów używanych do produkcji, produkcja, dopuszczanie do kolejnych 

etapów wytwarzania, w tym także pakowanie lub przepakowywanie oraz magazynowanie 

i dystrybucja własnych produktów leczniczych, a także czynności kontrolne związane z 

tymi działaniami; 

42a) wytwarzaniem substancji czynnych wykorzystywanych jako materiały wyjściowe 

przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych - jest każde działanie prowadzące 

do powstania substancji czynnych, w tym sprowadzanie substancji czynnych 

wykorzystywanych jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów 

leczniczych spoza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, dystrybucja, pakowanie, przepakowywanie i 

ponowne etykietowanie;] 

<42) wytwarzaniem produktu leczniczego – jest każde działanie prowadzące do 

powstania produktu leczniczego, w tym zakup i przyjmowanie w miejscu 
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wytwarzania przez wytwórcę materiałów używanych do produkcji, produkcja, 

dopuszczanie do kolejnych etapów wytwarzania, w tym pakowanie lub 

przepakowywanie oraz magazynowanie i dystrybucja wytwarzanych produktów 

leczniczych objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, a także 

czynności kontrolne związane z tymi działaniami; 

42a) wytwarzaniem substancji czynnej – jest każde działanie prowadzące do 

powstania substancji czynnej, w tym zakup i przyjmowanie w miejscu wytwarzania 

przez wytwórcę substancji czynnej materiałów używanych do produkcji, produkcja, 

dopuszczanie do kolejnych etapów wytwarzania, w tym pakowanie, 

przepakowywanie, ponowne etykietowanie, magazynowanie oraz dystrybucja 

substancji czynnej objętej wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 51c ust. 1, a 

także czynności kontrolne związane z tymi działaniami;> 

43) wytwórcą - jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, który na podstawie zezwolenia wydanego przez 

upoważniony organ wykonuje co najmniej jedno z działań wymienionych w pkt 42; 

43a)  zgłoszeniem pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego 

- jest informacja o podejrzeniu wystąpienia działania niepożądanego produktu 

leczniczego u człowieka, której źródło uzyskania jest inne niż prowadzone badanie 

kliniczne; 

43b)  zgłoszeniem pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego 

weterynaryjnego - jest informacja o podejrzeniu wystąpienia działania niepożądanego 

produktu leczniczego weterynaryjnego u człowieka lub u zwierzęcia, której źródło 

uzyskania jest inne niż prowadzone badanie kliniczne; 

[44) zwolnieniem serii - jest poświadczenie przez osobę wykwalifikowaną, że dana seria 

produktu leczniczego lub badanego produktu leczniczego została wytworzona i 

skontrolowana zgodnie z przepisami prawa oraz wymaganiami pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu lub warunkami rozpoczęcia prowadzenia badania klinicznego.] 

<44)  zwolnieniem serii – jest poświadczenie przez Osobę Wykwalifikowaną, że dana 

seria produktu leczniczego lub badanego produktu leczniczego została wytworzona i 

skontrolowana zgodnie z przepisami prawa oraz wymaganiami pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu lub warunkami rozpoczęcia prowadzenia badania 

klinicznego.> 

Art. 5. 

Nie wymagają uzyskania pozwolenia: 

[1) produkty lecznicze wykorzystywane wyłącznie do badań naukowych, prowadzonych przez 

jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań 

Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335), prowadzące 

działalność o profilu medycznym;] 

<1) produkty lecznicze wykorzystywane wyłącznie do badań naukowych, prowadzonych 

przez jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620), prowadzące działalność o profilu 

medycznym;> 
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2) produkty lecznicze wykorzystywane przez wytwórców; 

3) badane produkty lecznicze wykorzystywane wyłącznie do badań klinicznych albo badań 

klinicznych weterynaryjnych, wpisanych do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych, 

oraz 

4) półprodukty wytworzone w celu wykorzystania w dalszym procesie wytwórczym 

realizowanym przez wytwórcę. 

Art. 10. 

1. Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, z zastrzeżeniem art. 15 i 16, 

powinien zawierać w szczególności: 

1) nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego, wytwórcy lub importera, u którego następuje 

zwolnienie serii produktu leczniczego, miejsca wytwarzania, w tym miejsca wytwarzania, 

gdzie następuje kontrola jego serii, lub miejsca prowadzenia działalności importowej, 

gdzie następuje kontrola jego serii, oraz numery zezwoleń na wytwarzanie produktu 

leczniczego lub na import produktu leczniczego; 

2) nazwę produktu leczniczego; 

3) szczegółowe dane ilościowe i jakościowe substancji czynnej lub substancji czynnych i 

innych substancji odnoszące się do produktu leczniczego oraz ich nazwy powszechnie 

stosowane, a w przypadku ich braku - nazwy chemiczne; 

4) postać farmaceutyczną, moc i drogę podania oraz okres ważności produktu leczniczego, a 

także dane dotyczące ochrony środowiska związane ze zniszczeniem produktu 

leczniczego, jeżeli jest to niezbędne i wynika z właściwości produktu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) opis wytwarzania produktu leczniczego; 

2) opis metod kontroli stosowanych w procesie wytwarzania; 

<2a) pisemne potwierdzenie wytwórcy produktu leczniczego, że skontrolował, przez 

przeprowadzenie audytu, przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 

przez wytwórcę substancji czynnej, w miejscu prowadzenia przez niego działalności 

wytwórczej; potwierdzenie powinno zawierać datę przeprowadzenia audytu oraz 

oświadczenie, że audyt wykazał, że wytwarzanie substancji czynnej odbywa się 

zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania;> 

3) informacje dotyczące specjalnych wymagań co do sposobu przechowywania produktu 

leczniczego, wydawania pacjentom oraz unieszkodliwiania produktu przeterminowanego, 

wraz z oceną związanego z produktem leczniczym zagrożenia dla środowiska, oraz opis 

metod mających na celu ograniczenie tego zagrożenia; 

4) wyniki, streszczenia oraz sprawozdania z badań: 

a) farmaceutycznych: fizykochemicznych, biologicznych lub mikrobiologicznych, 

b) nieklinicznych: farmakologicznych i toksykologicznych, 

c) klinicznych 

- wraz z ogólnym podsumowaniem jakości, przeglądem nieklinicznym i streszczeniem 

danych nieklinicznych oraz przeglądem klinicznym i podsumowaniem klinicznym; 

5)  streszczenie opisu systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów 

leczniczych wykorzystywanego przez podmiot odpowiedzialny, obejmujące: 
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a) oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego złożone pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), że podmiot 

odpowiedzialny dysponuje usługami osoby wykwalifikowanej odpowiedzialnej za 

nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, opatrzone klauzulą o 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

b) listę państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, w których osoba, o której mowa w lit. a, posiada miejsce 

zamieszkania i wykonuje swoje obowiązki, 

c) oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego stwierdzające, że dysponuje on 

niezbędnymi środkami służącymi wypełnieniu obowiązków wymienionych w 

rozdziale 21, 

d) dane kontaktowe osoby, o której mowa w lit. a, 

e) wskazanie miejsca, w którym jest dostępny do wglądu pełny opis systemu nadzoru nad 

bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, o którym mowa w art. 36g ust. 1 

pkt 4; 

6)  plan zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego, będący szczegółowym opisem 

systemu zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego stosowanego przez podmiot 

odpowiedzialny, współmierny do zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń 

stwarzanych przez ten produkt leczniczy oraz zapotrzebowania na dane dotyczące 

bezpieczeństwa, wraz ze streszczeniem tego planu; 

7)  w przypadku badań klinicznych przeprowadzonych poza terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

oświadczenie, że badania te spełniają wymogi etyczne określone w przepisach rozdziału 

2a; 

8)  (uchylony); 

9) oświadczenia podpisane przez ekspertów sporządzających ogólne podsumowanie jakości, 

przegląd niekliniczny i streszczenie danych nieklinicznych oraz przegląd kliniczny i 

podsumowanie kliniczne, o których mowa w pkt 4, o posiadaniu przez nich niezbędnych 

kwalifikacji technicznych lub zawodowych, opisanych w załączonym życiorysie; 

10) w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1, sporządzone przez eksperta uzasadnienie 

dotyczące wykorzystania piśmiennictwa naukowego zgodnie z wymaganiami 

określonymi w załączniku I do dyrektywy 2001/83/WE; 

11) Charakterystykę Produktu Leczniczego; 

12) wzory opakowań bezpośrednich i zewnętrznych przedstawione w formie opisowej i 

graficznej oraz ulotkę, wraz z raportem z badania jej czytelności; 

13)  kopie wszystkich pozwoleń wydanych przez właściwe organy państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
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Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub krajów 

trzecich, Charakterystyk Produktu Leczniczego zatwierdzonych przez właściwe organy 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub krajów trzecich, streszczenia danych dotyczących bezpieczeństwa, w 

tym danych zawartych w raportach okresowych o bezpieczeństwie stosowania produktów 

leczniczych i zgłoszeniach o działaniach niepożądanych, jeżeli są dostępne, a także kopie 

ulotek, jeżeli ma to zastosowanie, oraz kopie wszystkich decyzji o odmowie wydania 

pozwolenia wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub krajach trzecich wraz z 

uzasadnieniem takich decyzji; 

14) listę państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, w których wniosek o wydanie pozwolenia jest rozpatrywany, oraz 

szczegółowe informacje dotyczące odmowy udzielenia pozwolenia w jakimkolwiek 

państwie, jeżeli ma to zastosowanie; 

15) kopię zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego w państwie wytwarzania. 

2a. Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego, z 

zastrzeżeniem art. 15a i 16a, powinien zawierać wszystkie informacje dokumentujące 

jakość, bezpieczeństwo i skuteczność danego produktu leczniczego weterynaryjnego, w 

szczególności: 

1) nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego, wytwórcy lub importera, u którego następuje 

zwolnienie serii produktu leczniczego weterynaryjnego, miejsca wytwarzania, w tym 

miejsca wytwarzania, gdzie następuje kontrola jego serii, lub miejsca prowadzenia 

działalności importowej, gdzie następuje kontrola jego serii, oraz numery zezwoleń na 

wytwarzanie produktu leczniczego weterynaryjnego lub na import produktu leczniczego 

weterynaryjnego; 

2) nazwę produktu leczniczego weterynaryjnego; 

3) szczegółowe dane ilościowe i jakościowe substancji czynnej lub substancji czynnych i 

innych substancji odnoszące się do produktu leczniczego weterynaryjnego oraz ich nazwy 

powszechnie stosowane, a w przypadku ich braku - nazwy chemiczne; 

4) postać farmaceutyczną, moc, drogę podania, docelowy lub docelowe gatunki zwierząt 

oraz okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego, warunki przechowywania, a 

także dane dotyczące Maksymalnych Limitów Pozostałości. 

2b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, dołącza się: 

1) opis wytwarzania produktu leczniczego weterynaryjnego; 

2) informacje o wskazaniach leczniczych, przeciwwskazaniach i działaniach niepożądanych 

produktu leczniczego weterynaryjnego; 

3) informacje o dawce dla poszczególnych gatunków zwierząt, dla których produkt 

leczniczy weterynaryjny jest przeznaczony, oraz warunkach podawania i stosowania; 

4) określenie metod unieszkodliwiania produktu leczniczego weterynaryjnego i odpadów 
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powstających z produktu leczniczego weterynaryjnego oraz określenie potencjalnego 

ryzyka związanego z użyciem produktu leczniczego weterynaryjnego dla środowiska, 

ludzi, zwierząt i roślin; 

5) określenie okresu karencji dla produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych u 

docelowych gatunków zwierząt, których tkanki lub pozyskiwane od nich produkty są 

przeznaczone do spożycia przez ludzi, wraz z opisem metod badań; 

6) wyniki, streszczenia, sprawozdania z badań oraz metody badań: 

a) farmaceutycznych: fizykochemicznych, biologicznych lub mikrobiologicznych, 

b) bezpieczeństwa i pozostałości, 

c) przedklinicznych i klinicznych, 

d) ekotoksyczności: określenie potencjalnego ryzyka związanego z użyciem produktu 

leczniczego weterynaryjnego dla środowiska 

- wraz z raportami ekspertów; 

7) oświadczenia podpisane przez ekspertów sporządzających raporty, o których mowa w pkt 

6, o posiadaniu przez nich niezbędnych kwalifikacji technicznych lub zawodowych, 

opisanych w załączonym życiorysie; 

8) w przypadku, o którym mowa w art. 16a ust. 1, sporządzone przez eksperta uzasadnienie 

dotyczące wykorzystania piśmiennictwa naukowego zgodnie z wymaganiami 

określonymi w załączniku 1 do dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 

weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001, str. 1, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 3), zwanej dalej 

"dyrektywą 2001/82/WE"; 

9) opis systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych 

weterynaryjnych; 

10) opis systemu zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego weterynaryjnego, który 

zostanie wdrożony przez podmiot odpowiedzialny, jeżeli jest to konieczne; 

11) oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego potwierdzające, że dysponuje usługami osoby, 

do której obowiązków będzie należeć ciągły nadzór nad monitorowaniem bezpieczeństwa 

stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego będącego przedmiotem wniosku, oraz 

że dysponuje systemem zapewniającym możliwość niezwłocznego zgłoszenia 

podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego na terytorium państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub innych 

państw; 

12) Charakterystykę Produktu Leczniczego Weterynaryjnego; 

13) wzory opakowań bezpośrednich i zewnętrznych przedstawione w formie opisowej i 

graficznej oraz ulotkę; 

14) kopie wszystkich pozwoleń, kopie Charakterystyk Produktu Leczniczego 

Weterynaryjnego przyjętych przez właściwe organy państw członkowskich Unii 

Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz kopie ulotek, jeżeli 
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ma to zastosowanie; 

15) listę państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, w których wniosek o wydanie pozwolenia jest rozpatrywany, kopie 

proponowanych Charakterystyk Produktu Leczniczego Weterynaryjnego oraz kopie 

proponowanych ulotek, jeżeli ma to zastosowanie; 

16) szczegółowe informacje dotyczące odmowy udzielenia pozwolenia w innym państwie, 

jeżeli ma to zastosowanie; 

17) kopię zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego weterynaryjnego w państwie 

wytwarzania; 

18) w przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych, o których mowa w art. 7b, 

dokument potwierdzający, że podmiot odpowiedzialny złożył wniosek o ustalenie 

Maksymalnego Limitu Pozostałości zgodnie z rozporządzeniem nr 2377/90. 

3.  Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2a, podmiot odpowiedzialny wskazuje 

wytyczne Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Leków lub Światowej Organizacji 

Zdrowia będące podstawą przygotowanej dokumentacji. 

4. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 2b, mogą być przedstawione w języku 

angielskim, z wyjątkiem dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 11 i 12 oraz ust. 2b pkt 

12 i 13, które przedstawia się w języku polskim. 

4a.  W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 13 i 14 oraz w ust. 2b pkt 14 i 

15, wnioskodawca przedstawia Prezesowi Urzędu informacje o dokonanych zmianach oraz 

dokumenty uwzględniające te zmiany. 

5.  Prezes Urzędu w razie uzasadnionej wątpliwości, wynikającej z przedłożonej 

dokumentacji dotyczącej jakości produktu leczniczego, może zażądać przedstawienia 

raportu z inspekcji przeprowadzonej w miejscu wytwarzania produktu leczniczego 

wytworzonego za granicą w celu potwierdzenia zgodności warunków wytwarzania z 

zezwoleniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 15 i ust. 2b pkt 17. 

6. Inspekcja dokonywana jest przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego lub inspektorów do spraw wytwarzania właściwych 

organów państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, lub państw wzajemnie uznających inspekcję do spraw 

wytwarzania, na wniosek i koszt podmiotu odpowiedzialnego albo na wniosek i koszt 

wytwórcy, jeżeli nie jest nim podmiot odpowiedzialny. 

[6a. Koszty przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w ust. 5, uwzględniają koszty podróży, 

pobytu i czasu pracy inspektora.] 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób przedstawiania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając przepisy 

art. 15, 16, 20, 20a, 21, 23a ust. 3 i 4 oraz art. 31 ust. 2 pkt 3, a także przepisy prawa i 

wytyczne Wspólnoty Europejskiej dotyczące procedury rejestracyjnej produktów 

leczniczych. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
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sposób przedstawiania dokumentacji, o której mowa w ust. 2a i 2b, uwzględniając przepisy 

art. 15a, 16a, 20, 21, 23a ust. 3 i 4 oraz art. 31 ust. 2 pkt 3, a także przepisy prawa i 

wytyczne Wspólnoty Europejskiej dotyczące procedury rejestracyjnej produktów 

leczniczych weterynaryjnych. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób badania 

czytelności ulotki oraz kryteria dla raportu z tego badania, uwzględniając wytyczne 

Wspólnoty Europejskiej. 

Art. 22. 

1. Badania jakościowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, przeprowadzane są na koszt 

podmiotu odpowiedzialnego. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

[1) jednostki prowadzące badania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, uwzględniając w 

szczególności zakres badań, jakie powinny być wykonane dla oceny jakości produktu 

leczniczego, kwalifikacje personelu zatrudnionego w danej jednostce, doświadczenie w 

zakresie analizy produktów leczniczych;] 

<1) jednostki prowadzące badania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, 

uwzględniając w szczególności status tych jednostek, zakres badań, jakie powinny 

być wykonywane dla oceny jakości produktu leczniczego, kwalifikacje personelu 

zatrudnionego w danej jednostce, doświadczenie w zakresie analizy produktów 

leczniczych;> 

2) cennik opłat pobieranych za określone czynności podejmowane w ramach badań 

jakościowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, uwzględniając w szczególności 

nakład środków związanych z badaniem oraz rodzaj produktu poddanego badaniu. 

Art. 37ia. 

[1. Jeżeli właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego jest sponsor, będący 

uczelnią, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), lub inną placówką naukową 

posiadającą uprawnienie do nadawania stopni naukowych zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, 

poz. 620 i Nr 182, poz. 1228), zakładem opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 

poz. 89, z późn. zm.), badaczem, organizacją pacjentów, organizacją badaczy lub inną 

osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, której celem działalności nie jest osiąganie zysku w zakresie prowadzenia i 

organizacji badań klinicznych bądź wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi, 

badanie kliniczne jest badaniem klinicznym niekomercyjnym.] 

<1. Jeżeli właścicielem danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego jest sponsor, 

będący uczelnią, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), lub inną 

placówką naukową posiadającą uprawnienie do nadawania stopni naukowych 
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. 

zm.), podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), badaczem, 

organizacją pacjentów, organizacją badaczy lub inną osobą fizyczną lub prawną lub 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której celem 

działalności nie jest osiąganie zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań 

klinicznych bądź wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi, badanie kliniczne 

jest badaniem klinicznym niekomercyjnym.> 

2. Dane uzyskane w trakcie badania klinicznego niekomercyjnego nie mogą być 

wykorzystane w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu 

leczniczego, dokonania zmian w istniejącym pozwoleniu lub w celach marketingowych. 

3. Sponsor, składając wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego niekomercyjnego, 

oświadcza, że nie zostały zawarte i nie będą zawarte podczas prowadzenia badania 

klinicznego jakiekolwiek porozumienia umożliwiające wykorzystanie danych uzyskanych 

w trakcie badania klinicznego niekomercyjnego w celu uzyskania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, dokonania zmian w istniejącym pozwoleniu 

lub w celach marketingowych. 

4. Wykorzystanie w badaniu klinicznym niekomercyjnym badanych produktów leczniczych 

uzyskanych od wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego bezpłatnie lub po obniżonych 

kosztach, wsparcie merytoryczne lub techniczne wytwórcy lub podmiotu 

odpowiedzialnego wymaga niezwłocznego poinformowania właściwej komisji bioetycznej 

i Prezesa Urzędu. 

5. W przypadku: 

1) zmiany sponsora na inny podmiot niż określony w ust. 1, 

2) wykorzystania danych w celu, o którym mowa w ust. 2, 

3) zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 3 

- stosuje się art. 37x. 

[Art. 37au. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 38, 70, 74 i 99, 

stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej.] 

<Art. 37au.  

Do kontroli lub inspekcji działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 

38, art. 38a, art. 51b, art. 70, art. 73a, art. 74 i art. 99, stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.> 

[Art. 38. 

1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania produktu leczniczego wymaga, 

z zastrzeżeniem ust. 4, uzyskania zezwolenia na wytwarzanie. 

1a. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie importu produktu leczniczego wymaga, z 
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zastrzeżeniem ust. 4, uzyskania zezwolenia na import. 

2. Organem właściwym do wydania, odmowy wydania i cofnięcia, a także zmiany zezwolenia 

na wytwarzanie lub zezwolenia na import jest Główny Inspektor Farmaceutyczny. 

3. (uchylony). 

3a. Do działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie importu produktu leczniczego 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 40 ust. 2, art. 41, art. 42, art. 43 ust. 2 i 4, art. 46 i 

art. 48-51. 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje opinię o zgodności warunków wytwarzania z 

wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, o których mowa w art. 39 ust. 4, produktu 

leczniczego wytwarzanego za granicą, jeżeli: 

1) podmiot odpowiedzialny występuje z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1 i 2a, lub 

2) produkt leczniczy przywożony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu 

dalszego przetworzenia 

- po stwierdzeniu, na podstawie inspekcji przeprowadzonej przez inspektorów do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego lub raportu z inspekcji 

przeprowadzonej w ciągu ostatnich 3 lat przez właściwy organ państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo państwa 

posiadającego porozumienie o wzajemnym uznawaniu inspekcji z państwem członkowskim 

Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, że zostały 

spełnione albo nie zostały spełnione wymagania niezbędne do uzyskania produktu 

leczniczego odpowiadającego deklarowanej jakości, oraz po przedstawieniu 

uwierzytelnionej kopii zezwolenia na wytwarzanie wydanego przez właściwy organ w 

państwie, gdzie produkt jest wytwarzany. 

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, Główny Inspektor Farmaceutyczny 

przedstawia opinię Prezesowi Urzędu. 

6. Inspekcję, o której mowa w ust. 4, przeprowadza inspektor do spraw wytwarzania 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na koszt podmiotu wnioskującego o wydanie 

opinii, o której mowa w ust. 4. 

7. Przepisów ust. 4-6 nie stosuje się w odniesieniu do państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym innych, niż Rzeczpospolita Polska oraz 

państw mających równoważne z Unią Europejską wymagania Dobrej Praktyki 

Wytwarzania i równoważny system inspekcji. 

8. (uchylony). 

9. Główny Inspektor Farmaceutyczny przesyła kopie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 1a, do 

Europejskiej Agencji Leków.] 
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<Art. 38. 

1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub importu produktu 

leczniczego wymaga uzyskania zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu 

leczniczego. 

2. Organem właściwym do wydania, odmowy wydania i cofnięcia, a także zmiany 

zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego jest Główny Inspektor 

Farmaceutyczny. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje zaświadczenie, o którym mowa w art. 

47a ust. 1, jeżeli podmiot odpowiedzialny wystąpił z wnioskiem: 

1) o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2a lub 

2) o zmianę pozwolenia w zakresie zmiany miejsca wytwarzania w kraju trzecim, 

lub 

3) o wydanie certyfikatów w przypadku, gdy produkt leczniczy jest sprowadzany 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z kraju trzeciego 

– na podstawie inspekcji przeprowadzonej przez inspektorów do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, po przedstawieniu przez 

wnioskodawcę uwierzytelnionej kopii zezwolenia na wytwarzanie wydanego przez 

właściwy organ w państwie, w którym produkt leczniczy jest wytwarzany. 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazuje kopię zaświadczenia, o którym mowa 

w art. 47a ust. 1, Prezesowi Urzędu, na jego wniosek. 

5. Inspekcję, o której mowa w ust. 3, przeprowadza inspektor do spraw wytwarzania 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na koszt podmiotu wnioskującego o 

wydanie raportu, o którym mowa w art. 10 ust. 5, albo zaświadczenia, o którym 

mowa w art. 47a ust. 1. 

6. Przepisów ust. 3–5 nie stosuje się w odniesieniu do państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 

krajów trzecich mających równoważne z Unią Europejską wymagania Dobrej 

Praktyki Wytwarzania i równoważny system inspekcji. 

7. Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza informacje o wydanych 

zezwoleniach na wytwarzanie lub import produktu leczniczego do europejskiej 

bazy danych EudraGMDP. 

8. Główny Inspektor Farmaceutyczny współpracuje z Europejską Agencją Leków w 

zakresie planowania i przeprowadzania inspekcji, o której mowa w ust. 3, oraz 

koordynowania inspekcji w krajach trzecich.> 

Art. 38a. 

[1. Podjęcie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej, o których mowa w 

art. 2 rozporządzenia nr 1394/2007, wymaga zgody Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego, wydawanej w drodze decyzji. Decyzja jest wydawana po stwierdzeniu, 

na podstawie inspekcji przeprowadzonej przez inspektorów do spraw wytwarzania 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, że podmiot ubiegający się o jej wydanie 

spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania określone w przepisach wydanych na 
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podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1.] 

<1. Podjęcie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej, o których 

mowa w art. 2 rozporządzenia 1394/2007, wymaga zgody Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego, wydawanej w drodze decyzji. Decyzja jest wydawana po 

stwierdzeniu, na podstawie inspekcji przeprowadzonej przez inspektorów do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, że podmiot ubiegający się o 

jej wydanie spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.> 

2. Wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż 90 dni, licząc od dnia 

złożenia wniosku przez wnioskodawcę. 

3. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2, ulega zawieszeniu, jeżeli wniosek wymaga 

uzupełnienia. 

[4. Do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej stosuje się odpowiednio 

art. 42 ust. 1 pkt 6.] 

<4. Do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej stosuje się 

odpowiednio art. 42 ust. 1 pkt 1, 3, 6–8.> 

<4a. Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

sprawdza, przez przeprowadzanie inspekcji, których częstotliwość jest określana w 

oparciu o analizę ryzyka, czy wytwórca produktów leczniczych terapii 

zaawansowanej, o których mowa w art. 2 rozporządzenia 1394/2007, wypełnia 

obowiązki wynikające z ustawy.> 

5. Za wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, pobierana jest opłata, która stanowi dochód 

budżetu państwa. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż siedmiokrotność 

minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

<5a. Opłaty określonej w ust. 5 nie pobiera się od podmiotów posiadających pozwolenie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 

1411, z późn. zm.), podejmujących wytwarzanie produktów leczniczych terapii 

zaawansowanej, o których mowa w art. 2 rozporządzenia 1394/2007.> 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii 

zaawansowanej, uwzględniając w szczególności rodzaj produktu leczniczego oraz 

zakres wytwarzania; 

2) wysokość i sposób pobierania opłaty, o której mowa w ust. 5, uwzględniając zakres 

wytwarzania. 

[Art. 39. 

1. Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na wytwarzanie powinien: 

1) złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, zawierający firmę wnioskodawcy wraz z 

podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz określający rodzaj i nazwę 

produktu leczniczego, postać farmaceutyczną, miejsca wytwarzania, zakres 

wytwarzania oraz miejsca kontroli; 

2) dostarczyć szczegółowe dane o zapewnieniu jakości, w tym spełnieniu wymagań 
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Dobrej Praktyki Wytwarzania, o których mowa w ust. 4 pkt 1; 

3) dysponować odpowiednimi pomieszczeniami i urządzeniami technicznymi i 

kontrolnymi niezbędnymi do wytwarzania, kontroli i przechowywania produktów 

leczniczych wymienionych we wniosku; 

4) zatrudniać osobę wykwalifikowaną, odpowiedzialną za zapewnienie przed 

wprowadzeniem na rynek, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona i 

skontrolowana zgodnie z przepisami ustawy oraz wymaganiami zawartymi w 

specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę dopuszczenia do obrotu tego 

produktu. 

1a. Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na import powinien: 

1) złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, zawierający firmę wnioskodawcy wraz z 

podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz określający rodzaj i nazwę 

produktu leczniczego, postać farmaceutyczną, miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie importu, zakres importu oraz miejsca kontroli; 

2) dostarczyć szczegółowe dane o zapewnieniu jakości, w tym spełnieniu wymagań 

Dobrej Praktyki Wytwarzania, o których mowa w ust. 4 pkt 1; 

3) dysponować odpowiednimi pomieszczeniami i urządzeniami technicznymi i 

kontrolnymi niezbędnymi do prowadzenia importu, kontroli i przechowywania 

produktów leczniczych wymienionych we wniosku; 

4) zatrudniać osobę wykwalifikowaną, odpowiedzialną za zapewnienie przed 

wprowadzeniem na rynek, że każda seria produktu leczniczego została skontrolowana 

zgodnie z przepisami ustawy oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach i 

dokumentach stanowiących podstawę dopuszczenia do obrotu tego produktu. 

2. Zezwolenie na wytwarzanie i zezwolenie na import wydaje się na czas nieokreślony po 

stwierdzeniu przez Inspekcję Farmaceutyczną, że podmiot ubiegający się o zezwolenie 

spełnia odpowiednio wymagania, o których mowa w ust. 1 lub ust. 1a. 

3. Jeżeli wniosek o zezwolenie dotyczy większej liczby produktów leczniczych, nazwy 

produktów leczniczych objętych wnioskiem mogą być podane w załączniku do wniosku. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, uwzględniając odpowiednie wytyczne 

Wspólnoty Europejskiej; 

2) wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 1a 

pkt 4, uwzględniając w szczególności wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, 

mając na uwadze prawidłowe wykonywanie jej obowiązków; 

3)  wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i 

badanych produktów leczniczych oraz wzór wniosku o wydanie zezwolenia na import 

produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych, z uwzględnieniem 

dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 1 § 1a, oraz rodzaje 

dokumentów dołączanych do wniosku, uwzględniając rodzaj produktu leczniczego oraz 

zakres wytwarzania i importu objęty zezwoleniem; 

4)  wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego 

produktu leczniczego oraz wzór wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu 
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leczniczego i badanego produktu leczniczego, z uwzględnieniem danych dotyczących 

zmian. 

Art. 40. 

1. Zezwolenie na wytwarzanie zawiera: 

1) nazwę i adres wytwórcy; 

2) wskazanie miejsc wytwarzania i kontroli; 

3) rodzaj i nazwę produktu leczniczego; 

4) szczegółowy zakres wytwarzania objęty zezwoleniem; 

5) numer zezwolenia oraz datę jego wydania. 

1a. Zezwolenie na import zawiera: 

1) nazwę i adres importera; 

2) wskazanie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie importu; 

3) rodzaj i nazwę produktu leczniczego; 

4) szczegółowy zakres importu objęty zezwoleniem; 

5) numer zezwolenia oraz datę jego wydania. 

2. Jeżeli zezwolenie dotyczy większej liczby produktów leczniczych, nazwy produktów 

leczniczych objęte zezwoleniem mogą być określone w załączniku do zezwolenia. 

3.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór zezwolenia 

na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzór 

zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego, 

uwzględniając wytyczne zawarte w zbiorze procedur, o których mowa w art. 115 pkt 6.] 

<Art. 39. 

1. Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu 

leczniczego składa, w postaci pisemnej lub elektronicznej, wniosek o wydanie 

zezwolenia, który zawiera: 

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę 

podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, z tym że w przypadku gdy tym 

podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast 

adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a 

także numer REGON; 

3) określenie rodzaju i postaci farmaceutycznej produktu leczniczego; 

4) określenie miejsca wytwarzania produktu leczniczego lub miejsca 

prowadzenia działalności w zakresie importu produktu leczniczego; 

5) określenie zakresu wytwarzania lub importu produktu leczniczego. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się Dokumentację Główną Miejsca 

Prowadzenia Działalności sporządzoną zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki 
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Wytwarzania oraz listę zawierającą nazwę, dawkę i postać farmaceutyczną 

wytwarzanych lub importowanych produktów leczniczych. 

3. Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego wydaje się na czas 

nieokreślony po stwierdzeniu przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, że 

podmiot ubiegający się o zezwolenie spełnia łącznie następujące wymagania: 

1) dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz urządzeniami technicznymi i 

kontrolnymi niezbędnymi do wytwarzania lub importu, kontroli i 

przechowywania produktów leczniczych; 

2) zatrudnia Osobę Wykwalifikowaną. 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku o wydanie 

albo zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, w postaci 

elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wniosek 

jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 

2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

262 oraz z 2014 r. poz. 1662). 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, mając na względzie rodzaj i zakres 

wytwarzania, a także zapewnienie odpowiedniej jakości produktu leczniczego 

i substancji czynnej; 

2) wymagania, jakie powinna spełniać Osoba Wykwalifikowana, w tym jej 

wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, mając na uwadze prawidłowe 

wykonywanie przez nią obowiązków; 

3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów 

leczniczych oraz wykaz dokumentów dołączanych do wniosku, uwzględniając 

rodzaj produktu leczniczego oraz zakres wytwarzania i importu produktu 

leczniczego objęty zezwoleniem; 

4) wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów 

leczniczych, uwzględniając dane dotyczące zmian oraz zapewnienie 

przejrzystości tego wniosku. 

Art. 40. Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego zawiera: 

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę 

wytwórcy lub importera produktów leczniczych, z tym że w przypadku gdy 

tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) określenie miejsca wytwarzania lub miejsca prowadzenia działalności w 

zakresie importu produktu leczniczego; 

3) rodzaj i postać farmaceutyczną produktu leczniczego; 

4) szczegółowy zakres wytwarzania lub importu produktu leczniczego objęty 

zezwoleniem; 

5) numer zezwolenia oraz datę jego wydania.> 
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Art. 41. 

[1. Wydanie decyzji w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia na wytwarzanie 

produktów leczniczych nie może trwać dłużej niż 90 dni licząc od dnia złożenia wniosku 

przez wnioskodawcę.] 

<1. Wnioski o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego 

rozpatruje się w terminie 90 dni, licząc od dnia złożenia wniosku przez 

wnioskodawcę.> 

2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu, jeżeli wniosek wymaga 

uzupełnienia. 

[3. Wydanie decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na wytwarzanie dokonywane jest w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku; w uzasadnionych przypadkach termin może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 60 dni; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, za udzielenie zezwolenia na import, za zmianę 

zezwolenia na wytwarzanie oraz za zmianę zezwolenia na import pobierane są opłaty, 

które stanowią dochód budżetu państwa.] 

<3. Wnioski o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego 

rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku; w uzasadnionych 

przypadkach termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 60 dni; 

przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu 

leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu 

leczniczego jest pobierana opłata, która stanowi dochód budżetu państwa.> 

<4a. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosków, o 

których mowa w ust. 1 i 3, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. Wniosek jest opatrzony bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym.> 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób 

pobierania opłat, o których mowa w ust. 4, uwzględniając w szczególności, że wysokość 

opłat nie może być wyższa niż siedmiokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę 

określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także 

zakres wytwarzania i importu. 

Art. 42. 

[1. Do obowiązków wytwórcy należy: 

1) wytwarzanie jedynie produktów leczniczych objętych zezwoleniem, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 50; 

1a) sprzedaż wytworzonych produktów leczniczych: 

a) przedsiębiorcy zajmującemu się wytwarzaniem lub prowadzącemu obrót hurtowy 

produktami leczniczymi, 

b) zakładom lecznictwa zamkniętego w zakresie produktów leczniczych stosowanych 

przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach umów 



- 27 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia; 

2) zawiadamianie na piśmie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, co najmniej 30 

dni wcześniej, o zamierzonej zmianie dotyczącej warunków wytwarzania, a zwłaszcza 

niezwłoczne zawiadamianie o konieczności zmiany osoby wykwalifikowanej; 

3) przechowywanie próbek archiwalnych produktów leczniczych, w warunkach 

określonych w pozwoleniu, przez okres dłuższy o jeden rok od daty ważności 

produktu leczniczego, nie krócej jednak niż trzy lata; 

4) udostępnianie, w celu przeprowadzenia inspekcji, inspektorom do spraw wytwarzania 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pomieszczeń wytwórni, dokumentacji i 

innych danych dotyczących wytwarzania, a także umożliwienie pobrania próbek 

produktów leczniczych do badań jakościowych, w tym z archiwum; 

5) umożliwianie osobie wykwalifikowanej zatrudnionej w wytwórni podejmowania 

niezależnych decyzji w ramach udzielonych uprawnień; 

6) stosowanie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania odnośnie do produktów 

leczniczych oraz stosowanie jako materiałów wyjściowych przeznaczonych do 

wytwarzania produktów leczniczych wyłącznie substancji czynnych, które zostały 

wytworzone zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania odnośnie do 

substancji czynnych przeznaczonych do wytwarzania produktów leczniczych; 

7) stosowanie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania w odniesieniu do substancji 

uzupełniających określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.] 

<1. Do obowiązków wytwórcy lub importera produktów leczniczych należy: 

1) wytwarzanie lub import jedynie produktów leczniczych w zakresie 

objętym zezwoleniem, o którym mowa w art. 40, z wyjątkiem 

przypadków określonych w art. 50; 

2) dystrybucja produktów leczniczych wytworzonych lub importowanych: 

a) przedsiębiorcy prowadzącemu obrót hurtowy produktami 

leczniczymi wyłącznie w miejscu wskazanym w zezwoleniu na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, 

b) podmiotom leczniczym wykonującym działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w tym 

szpitalom; 

3) zawiadamianie na piśmie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, co 

najmniej 30 dni wcześniej, o zamierzonej zmianie dotyczącej warunków 

wytwarzania lub importu produktu leczniczego, a zwłaszcza niezwłoczne 

zawiadamianie o konieczności zmiany Osoby Wykwalifikowanej; 

4) przesyłanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego: 

a) aktualnej Dokumentacji Głównej Miejsca Prowadzenia Działalności, 

o której mowa w wymaganiach Dobrej Praktyki Wytwarzania, 

b) aktualnej pełnej listy wytwarzanych lub importowanych produktów 

leczniczych po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 46 

ust. 1, albo na każde żądanie Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego; 
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5) przechowywanie próbek archiwalnych produktów leczniczych w 

warunkach określonych w pozwoleniu, przez okres dłuższy o jeden rok od 

daty ważności produktu leczniczego, nie krócej jednak niż trzy lata; 

6) udostępnianie inspektorom do spraw wytwarzania Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego w celu przeprowadzenia inspekcji 

pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność w zakresie 

wytwarzania lub importu produktu leczniczego, dokumentacji i innych 

danych dotyczących wytwarzania lub importu produktu leczniczego, a 

także umożliwienie pobrania próbek produktów leczniczych do badań 

jakościowych, w tym z archiwum; 

7) umożliwianie Osobie Wykwalifikowanej wykonywania obowiązków, w 

tym podejmowania niezależnych decyzji w ramach uprawnień 

wynikających z ustawy; 

8) stosowanie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania; 

9) stosowanie jako materiałów wyjściowych przeznaczonych do 

wytwarzania produktu leczniczego wyłącznie substancji czynnej, która: 

a) została wytworzona zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki 

Wytwarzania, 

b) była dystrybuowana zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną 

substancji czynnych; 

10) sprawdzenie, czy wytwórcy i dystrybutorzy substancji czynnej 

wykorzystywanej w procesie wytwarzania produktu leczniczego 

przestrzegają wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania i wymagań 

Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych, przez 

przeprowadzanie audytów u wytwórców i dystrybutorów substancji 

czynnej, samodzielnie lub na podstawie umowy z podmiotem niezależnym 

zarówno od wytwórcy lub importera produktów leczniczych zlecających 

audyt, jak i od wytwórcy lub dystrybutora substancji czynnej, u których 

będzie przeprowadzony audyt; 

11) zapewnianie, w oparciu o ocenę ryzyka, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 51b ust. 13 pkt 3, że substancje pomocnicze 

przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych zostały wytworzone 

zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania substancji pomocniczych; 

12) informowanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz podmiotu 

odpowiedzialnego, a w przypadku importu równoległego także 

posiadacza pozwolenia na taki import, o każdym podejrzeniu lub 

stwierdzeniu, że produkty lecznicze objęte zezwoleniem na wytwarzanie 

lub import produktu leczniczego zostały sfałszowane; 

13) sprawdzanie autentyczności i jakości substancji czynnej i substancji 

pomocniczych przeznaczonych do wytwarzania produktu leczniczego; 

14) tworzenie i zarządzanie systemem baz, w którym są zawarte informacje 

dotyczące zabezpieczeń umożliwiających weryfikację autentyczności i 
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identyfikacji produktów leczniczych, zgodnie z wymogami określonymi w 

aktach delegowanych przyjętych na podstawie art. 54a ust. 2 dyrektywy 

2001/83/WE.> 

<1a. Wytwórca lub importer produktów leczniczych może uzyskiwać substancję czynną: 

1) z krajów trzecich, pod warunkiem posiadania wpisu do Krajowego Rejestru 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, jako 

importer substancji czynnej lub 

2) od podmiotów wpisanych do: 

a) Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów 

Substancji Czynnych lub 

b) rejestru prowadzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym albo państwa, które zawarło 

porozumienie o wzajemnym uznawaniu inspekcji z państwem 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym mają swoją 

siedzibę 

– po sprawdzeniu, że podmiot jest wpisany do właściwego rejestru.> 

2. Przy wytwarzaniu produktu leczniczego, ze stosowaniem jako wyrobu wyjściowego 

ludzkiej krwi, wytwórca obowiązany jest: 

1) podejmować wszystkie niezbędne środki w celu zapobiegania przekazywania chorób 

zakaźnych; 

2) przestrzegać ustaleń przyjętych w Polskiej Farmakopei lub w farmakopeach 

uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

3) przestrzegać w zakresie selekcji badania dawców krwi zaleceń Rady Europy i 

Światowej Organizacji Zdrowia; 

4) używać jedynie krwi pochodzącej od osób, których stan zdrowia został określony 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

[3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, listę substancji 

uzupełniających, w odniesieniu do których stosuje się wymagania Dobrej Praktyki 

Wytwarzania, oraz zakres zastosowania tych wymagań, uwzględniając przepisy prawa 

Wspólnoty Europejskiej.] 

<Art. 42a. 

1. Zabezpieczenia, o których mowa w art. 54 lit. o dyrektywy 2001/83/WE, nie mogą 

być usuwane, zmieniane lub zakrywane całkowicie lub częściowo, chyba że są 

spełnione łącznie następujące warunki: 

1) przed całkowitym lub częściowym usunięciem, zmianą lub zakryciem 

zabezpieczeń wytwórca upewnił się, że produkt jest autentyczny i 

nienaruszony; 
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2) wytwórca spełnia wymagania określone w art. 54 lit. o dyrektywy 2001/83/WE 

przez zastępowanie zabezpieczeń równoważnymi zabezpieczeniami pod 

względem możliwości weryfikacji autentyczności, identyfikacji i wskazania na 

naruszenie opakowania w przypadku próby ich usunięcia; 

3) wytwórca dokonuje zastąpienia zabezpieczenia bez otwierania opakowania 

bezpośredniego; 

4) zastępowanie zabezpieczeń jest przeprowadzane przez wytwórcę zgodnie z 

wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

2. Zabezpieczenia uważa się za równoważne z zabezpieczeniami, o których mowa w 

art. 54 lit. o dyrektywy 2001/83/WE, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1) są zgodne z wymogami określonymi w aktach delegowanych przyjętych 

zgodnie z art. 54a ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE; 

2) równie skutecznie umożliwiają weryfikację autentyczności i identyfikację 

produktów leczniczych, a w przypadku próby usunięcia – równie skutecznie 

wskazują na naruszenie opakowania produktów leczniczych. 

3. Zastępowanie zabezpieczeń podlega sprawdzeniu podczas inspekcji 

przeprowadzanych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego. 

4. Wytwórcę oraz importera produktów leczniczych, a także podmiot dokonujący 

czynności określonych w ust. 1 uznaje się za producenta w rozumieniu art. 4491 § 1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i  

827).> 

[Art. 43. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na wytwarzanie, gdy 

wytwórca przestał spełniać wymagania określone w art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 42 ust. 1 

pkt 1 i ust. 2 oraz w zezwoleniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1. 

2. Zezwolenie może być cofnięte w przypadku naruszenia przepisów art. 42 ust. 1 pkt 2-6. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na import w 

przypadku, gdy importer przestał spełniać wymagania określone w art. 39 ust. 1a pkt 2 i 3, 

art. 42 ust. 1 pkt 1 oraz w zezwoleniu, o którym mowa w art. 40 ust. 1a. 

4.  Główny Inspektor Farmaceutyczny powiadamia Prezesa Urzędu oraz ministra właściwego 

do spraw zdrowia o cofnięciu zezwolenia na wytwarzanie.] 

<Art. 43. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na 

wytwarzanie lub import produktu leczniczego, gdy wytwórca lub importer 

produktu leczniczego przestał wypełniać obowiązki określone w art. 39 ust. 3 pkt 1 

i art. 42 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz ust. 2 lub wymagania określone w wydanym 

zezwoleniu. 

2. Zezwolenie może być cofnięte w przypadku naruszenia przepisów art. 42 ust. 1 pkt 2–

5 lub 7–13. 
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3. Główny Inspektor Farmaceutyczny powiadamia Prezesa Urzędu oraz ministra 

właściwego do spraw zdrowia o cofnięciu zezwolenia na wytwarzanie lub import 

produktu leczniczego.> 

[Art. 46. 

1. Inspektor farmaceutyczny do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego niezależnie od inspekcji, o których mowa w ust. 3, nie rzadziej niż raz 

na 3 lata sprawdza, czy wytwórca spełnia obowiązki wynikające z ustawy; o terminie 

rozpoczęcia inspekcji informuje wytwórcę co najmniej na 30 dni przed planowanym 

terminem inspekcji. 

2. Z przeprowadzonej inspekcji sporządza się raport, na podstawie którego wydawana jest 

opinia o spełnianiu przez wytwórcę wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania; raport 

dostarczany jest wytwórcy. 

3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach wytwórcy 

powodujących zagrożenie dla jakości, bezpieczeństwa stosowania lub skuteczności 

wytwarzanych przez niego produktów leczniczych Główny Inspektor Farmaceutyczny 

zarządza doraźną inspekcję wytwórni bez uprzedzenia. 

4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach powodujących 

zagrożenie dla jakości lub bezpieczeństwa substancji czynnych Główny Inspektor 

Farmaceutyczny zarządza doraźną inspekcję u wytwórcy substancji czynnych lub u 

podmiotu odpowiedzialnego. 

5. Inspekcję, o której mowa w ust. 4, Główny Inspektor Farmaceutyczny zarządza również na 

wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Europejskiej Agencji Leków lub Komisji 

Europejskiej. 

6. Właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, Europejska Agencja Leków lub Komisja Europejska może 

wystąpić do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o przeprowadzenie 

inspekcji warunków wytwarzania u wytwórcy produktów leczniczych lub wytwórcy 

substancji czynnych. 

7. Główny Inspektor Farmaceutyczny może wystąpić o poddanie się inspekcji warunków 

wytwarzania do wytwórcy produktów leczniczych lub wytwórcy substancji czynnych 

mającego siedzibę w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej lub państwie 

niebędącym członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

8. Na podstawie ustaleń inspekcji, o której mowa w ust. 1 i 3, w celu ochrony ludzi oraz 

zwierząt przed produktami leczniczymi nieodpowiadającymi ustalonym wymaganiom 

jakościowym, bezpieczeństwa stosowania lub skuteczności lub w celu zapewnienia, że 

produkty lecznicze będą wytwarzane zgodnie z ustawą, Główny Inspektor Farmaceutyczny, 

w drodze decyzji, może: 

1) nałożyć na wytwórcę nakaz usunięcia stwierdzonych w raporcie uchybień w 
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wyznaczonym terminie, w tym pod rygorem cofnięcia zezwolenia; 

2) wstrzymać wytwarzanie produktu leczniczego całkowicie lub do czasu usunięcia 

stwierdzonych uchybień.] 

<Art. 46. 

1. Przeprowadzając inspekcję, inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego, w odstępach nieprzekraczających 3 lat, sprawdza, czy 

wytwórca lub importer produktu leczniczego spełniają obowiązki wynikające z 

ustawy; o terminie rozpoczęcia inspekcji wytwórca lub importer produktu 

leczniczego jest zawiadamiany co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem 

inspekcji. 

2. Z przeprowadzonej inspekcji, o której mowa w ust. 1, inspektor do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego sporządza raport 

zawierający opinię o spełnianiu przez wytwórcę lub importera produktu 

leczniczego wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania; raport jest dostarczany 

wytwórcy lub importerowi produktu leczniczego, u którego przeprowadzono 

inspekcję. 

3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach wytwórcy lub 

importera produktu leczniczego powodujących zagrożenie dla jakości, 

bezpieczeństwa stosowania lub skuteczności wytwarzanych lub importowanych 

przez niego produktów leczniczych Główny Inspektor Farmaceutyczny zarządza 

doraźną inspekcję miejsca wytwarzania lub miejsca prowadzenia działalności w 

zakresie importu produktu leczniczego bez uprzedzenia; z przeprowadzonej 

inspekcji doraźnej sporządza się raport, który jest dostarczany wytwórcy lub 

importerowi produktu leczniczego, u którego przeprowadzono inspekcję. 

4. Inspekcję, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Farmaceutyczny zarządza 

również na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Europejskiej 

Agencji Leków lub Komisji Europejskiej. 

5. Główny Inspektor Farmaceutyczny, na wniosek właściwego organu państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, Europejskiej Agencji Leków lub Komisji Europejskiej, może 

przeprowadzić inspekcję warunków wytwarzania produktu leczniczego u 

wytwórcy produktów leczniczych prowadzącego odpowiednio działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju trzecim. 

6. Na podstawie ustaleń inspekcji, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, w zakresie podmiotu 

prowadzącego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu ochrony 

ludzi oraz zwierząt przed produktami leczniczymi nieodpowiadającymi ustalonym 

wymaganiom jakościowym, bezpieczeństwa stosowania lub skuteczności lub w celu 

zapewnienia, że produkty lecznicze będą wytwarzane zgodnie z ustawą, Główny 

Inspektor Farmaceutyczny, w drodze decyzji, może wstrzymać wytwarzanie lub 
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import produktu leczniczego całkowicie albo do czasu usunięcia stwierdzonych w 

raporcie uchybień. 

7. Główny Inspektor Farmaceutyczny powiadamia ministra właściwego do spraw 

zdrowia oraz Prezesa Urzędu o podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 6. 

8. Jeżeli wyniki inspekcji, o których mowa w ust. 1 i 5, potwierdzą spełnianie przez 

wytwórcę lub importera produktu leczniczego wymagań Dobrej Praktyki 

Wytwarzania, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje, w terminie 90 dni od 

dnia zakończenia inspekcji, zaświadczenie stanowiące certyfikat potwierdzający 

zgodność warunków wytwarzania lub importu produktu leczniczego z 

wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

9. Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza niezwłocznie informację o wydaniu 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, do europejskiej bazy danych 

EudraGMDP. 

10. Jeżeli w następstwie inspekcji, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, zostanie stwierdzone, 

że wytwórca lub importer produktów leczniczych nie spełnia wymagań Dobrej 

Praktyki Wytwarzania, Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza 

niezwłocznie taką informację do europejskiej bazy danych EudraGMDP oraz cofa 

certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, 

jeżeli wytwórca lub importer ten certyfikat posiada.> 

[Art. 47a. 

1. Wytwórca może wystąpić do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o 

przeprowadzenie inspekcji w celu wydania zaświadczenia stanowiącego certyfikat 

potwierdzający zgodność warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki 

Wytwarzania. 

2. Wytwórca substancji czynnych może wystąpić do Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu wydania zaświadczenia stanowiącego 

certyfikat potwierdzający zgodność warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej 

Praktyki Wytwarzania. 

3. W ciągu 90 dni od dnia zakończenia inspekcji, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 46 

ust. 1 i 6, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje zaświadczenie, o którym mowa w ust. 

1, jeżeli wyniki inspekcji przeprowadzonej przez inspektora do spraw wytwarzania 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego potwierdzą zgodność warunków wytwarzania z 

wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazuje informacje o wydaniu albo odmowie 

wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do europejskiej bazy danych dotyczącej 

wytwarzania. 

5. Jeżeli w następstwie inspekcji, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 46 ust. 1 i 6, 

stwierdzi się, że wytwórca produktów leczniczych lub wytwórca substancji czynnych nie 

przestrzega wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Główny Inspektor Farmaceutyczny 

przekazuje taką informację do europejskiej bazy danych dotyczącej wytwarzania. 
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Art. 47b. 

1. Inspekcje, o których mowa w art. 46 ust. 6 i art. 47a ust. 1 i 2, są przeprowadzane na koszt 

wytwórcy produktów leczniczych lub wytwórcy substancji czynnych, ubiegających się o 

wydanie zaświadczenia. 

2. Koszty przeprowadzenia inspekcji, o których mowa w art. 46 ust. 6 oraz art. 47a ust. 1 i 2, 

obejmują w szczególności koszty podróży, pobytu i czynności inspektora do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób 

pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji, o których mowa w art. 10 ust. 5, art. 38 

ust. 4, art. 46 ust. 6 oraz art. 47a ust. 1 i 2, kierując się w szczególności nakładem pracy 

związanej z wykonywaniem danej czynności, poziomem kosztów ponoszonych przez 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz wysokością opłaty w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej o zbliżonym produkcie krajowym brutto na jednego mieszkańca.] 

<Art. 47a. 

1. Wytwórca lub importer produktów leczniczych może wystąpić do Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu 

wydania zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający spełnianie 

wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

2. Jeżeli wyniki inspekcji, o której mowa w ust. 1, potwierdzą spełnianie wymagań 

Dobrej Praktyki Wytwarzania, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje, w 

terminie 90 dni od dnia zakończenia inspekcji, zaświadczenie, o którym mowa w 

ust. 1. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza niezwłocznie informację o wydaniu 

albo odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do europejskiej 

bazy danych EudraGMDP. 

4. Jeżeli w następstwie inspekcji, o której mowa w ust. 1, zostanie stwierdzone, że 

wytwórca lub importer produktów leczniczych nie spełnia wymagań Dobrej 

Praktyki Wytwarzania, Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza 

niezwłocznie taką informację do europejskiej bazy danych EudraGMDP oraz cofa 

certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, 

jeżeli wytwórca lub importer ten certyfikat posiada. 

5. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Wniosek jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o 

którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym. 

6. Inspekcja, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na koszt wytwórcy lub 

importera produktów leczniczych, ubiegających się o wydanie zaświadczenia. 

Art. 47b. 

1. Wpływy z tytułu kosztów przeprowadzenia inspekcji, o których mowa w art. 10 ust. 

5, art. 38 ust. 3 i art. 47a ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa. 
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2. Koszty przeprowadzenia inspekcji, o których mowa w art. 10 ust. 5, art. 38 ust. 3 i 

art. 47a ust. 1, obejmują koszty podróży, pobytu i czasu pracy oraz czynności 

związanych z przeprowadzaniem inspekcji przez inspektora do spraw wytwarzania 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Koszty czynności jednego inspektora 

do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nie mogą 

przekroczyć: 

1) 6000 zł – za każdy dzień inspekcji przeprowadzanej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) 12 000 zł – za każdy dzień inspekcji przeprowadzanej poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i 

sposób pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji, o których mowa w art. 10 

ust. 5, art. 38 ust. 3 i art. 47a ust. 1, kierując się nakładem pracy związanej z 

wykonywaniem danej czynności i poziomem kosztów ponoszonych przez Główny 

Inspektorat Farmaceutyczny.> 

[Art. 47c. 

1. Prezes Urzędu prowadzi rejestr wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie 

przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości 

anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub 

psychotropowe. 

2. Rejestr obejmuje: 

1) nazwę i adres siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 2 pkt 42a, związanej z 

wytwarzaniem substancji czynnych o właściwościach anabolicznych, 

przeciwzakaźnych, przeciwpasożytniczych, przeciwzapalnych, hormonalnych lub 

psychotropowych; 

2) zakres prowadzonej działalności w odniesieniu do wytwarzania substancji czynnych; 

3) nazwę handlową i nazwę powszechnie stosowaną substancji czynnej w języku 

łacińskim i angielskim, a w przypadku braku nazwy powszechnie stosowanej - jedną z 

nazw: według Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej, nazwę potoczną albo 

nazwę naukową. 

3. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wytwarzania substancji czynnych, o 

których mowa w ust. 1, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru, o 

dokonanie zmiany w rejestrze albo o skreślenie z rejestru. 

4. Prezes Urzędu dokonuje skreślenia z rejestru na wniosek przedsiębiorcy albo w przypadku 

powzięcia informacji o zaprzestaniu działalności przedsiębiorcy w zakresie wytwarzania 

substancji czynnych, o których mowa w ust. 1. 

5. Za wpis do rejestru, zmianę w rejestrze, skreślenie z rejestru, dokonywane na wniosek, 

Prezes Urzędu pobiera opłaty. 

6. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru są obowiązani do przechowywania przez okres 3 lat 

dokumentów, w szczególności faktur, rachunków i umów, dotyczących obrotu substancjami 

czynnymi, o których mowa w ust. 1. 
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7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób prowadzenia rejestru, 

2) tryb postępowania przy dokonywaniu wpisów do rejestru, zmian w rejestrze i skreśleń 

z rejestru, a także tryb udostępniania rejestru, 

3) wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru, zmiany w rejestrze lub skreślenia z 

rejestru, 

4) wysokość opłat, o których mowa w ust. 5, oraz sposób ich uiszczania, uwzględniając 

nakład pracy związanej z wykonywaniem danej czynności i poziomem kosztów 

ponoszonych przez Urząd Rejestracji 

- uwzględniając w szczególności dane określone w ust. 2.] 

Art. 48. 

1. [Osoba wykwalifikowana jest odpowiedzialna za stwierdzenie i poświadczenie, że:] 

<Osoba Wykwalifikowana jest odpowiedzialna za stwierdzenie i poświadczenie, że:> 

1) w przypadku produktów leczniczych wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej - każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana 

zgodnie z przepisami prawa oraz z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na 

dopuszczenie do obrotu; 

2) w przypadku produktu leczniczego pochodzącego z importu, bez względu na to, czy 

produkt został wytworzony w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - każda seria produktu 

leczniczego została poddana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnej analizie 

jakościowej i ilościowej, przynajmniej w odniesieniu do wszystkich substancji 

czynnych, oraz innym testom i badaniom koniecznym do zapewnienia jakości 

produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na 

dopuszczenie do obrotu. 

[2. Serie produktów leczniczych, które przeszły kontrolę w jednym z państw członkowskich 

Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, są wyłączone z 

kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli znajdują się w obrocie w jednym z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i jeżeli 

zostało przedłożone świadectwo zwolnienia serii podpisane przez osobę wykwalifikowaną.] 

<2. Serie produktów leczniczych, które przeszły kontrolę w jednym z państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, są wyłączone z analiz oraz innych testów i badań, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, jeżeli znajdują się w obrocie w jednym z państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i jeżeli 

zostało przedłożone świadectwo zwolnienia serii podpisane przez Osobę 

Wykwalifikowaną.> 
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<2a. W przypadku produktów leczniczych przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, Osoba Wykwalifikowana zapewnia, że 

zabezpieczenia, o których mowa w art. 54 lit. o dyrektywy 2001/83/WE, zostały 

umieszczone na opakowaniu.> 

[3. W przypadku produktów leczniczych przywiezionych z innych krajów, z którymi Unia 

Europejska dokonała odpowiednich uzgodnień zapewniających, że wytwórca produktów 

leczniczych spełnia co najmniej takie wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, jak 

obowiązujące w Unii Europejskiej, oraz że kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostały 

wykonane w kraju eksportującym, osoba wykwalifikowana może odstąpić od 

przeprowadzenia tych kontroli. 

4. We wszystkich przypadkach, a w szczególności gdy seria produktu leczniczego zwalniana 

jest do obrotu, osoba wykwalifikowana musi zaświadczyć, że każda wytworzona seria 

spełnia wymagania określone w ust. 1.] 

<3. W przypadku produktów leczniczych importowanych z krajów trzecich Osoba 

Wykwalifikowana może odstąpić od przeprowadzenia ich analiz oraz innych testów 

i badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli zostały dokonane w kraju 

eksportującym oraz po zweryfikowaniu u Głównego Inspektora Farmaceutycznego, 

czy kraj pochodzenia tego produktu znajduje się na liście krajów, z którymi Unia 

Europejska dokonała odpowiednich uzgodnień zapewniających, że wytwórca 

produktów leczniczych spełnia co najmniej takie wymagania Dobrej Praktyki 

Wytwarzania, jak obowiązujące w Unii Europejskiej. 

4. W każdym przypadku, gdy seria produktu leczniczego jest zwalniana do obrotu, 

Osoba Wykwalifikowana jest obowiązana zaświadczyć, że spełnia ona wymagania 

określone w ust. 1.> 

5. Dokument, o którym mowa w ust. 4, musi być przechowywany przez okres dłuższy o rok 

od terminu ważności produktu leczniczego, ale nie krótszy niż pięć lat, i udostępniany 

Inspekcji Farmaceutycznej na każde żądanie. 

[Art. 49. 

Osoba wykwalifikowana zatrudniona w wytwórni może być na wniosek Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego zawieszona przez pracodawcę w czynnościach określonych w art. 48 ust. 

1, jeżeli wszczęto przeciw niej postępowanie w związku z zaniedbaniem obowiązków.] 

[Art. 50. 

1. Podmiot odpowiedzialny lub wytwórca może zawrzeć umowę o wytwarzanie produktów 

leczniczych z innym wytwórcą spełniającym wymagania określone w ustawie, z 

zastrzeżeniem ust. 2, i o zawarciu umowy zawiadamia Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego. 

2. Umowa o wytwarzanie produktów leczniczych powinna być zawarta na piśmie pod 

rygorem nieważności i określać obowiązki stron w zakresie zapewniania jakości, a także 

wskazywać osobę wykwalifikowaną odpowiedzialną za zwolnienie serii. 
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3. (uchylony). 

4. Wytwórca przyjmujący zlecenie na wytwarzanie produktu leczniczego do wytwarzania na 

podstawie umowy o wytwarzanie produktów leczniczych nie może zlecać wytwarzania tych 

produktów innym podwykonawcom bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

Art. 51. 

Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie nie zwalnia wytwórcy od odpowiedzialności karnej lub 

cywilnej wynikającej ze stosowania produktu leczniczego lub produktu leczniczego 

weterynaryjnego. 

Art. 51a. 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do produktów leczniczych przeznaczonych 

wyłącznie na eksport, produktów pośrednich oraz do badanych produktów leczniczych.] 

<Art. 50. 

1. Podmiot odpowiedzialny, wytwórca lub importer produktu leczniczego może zawrzeć 

umowę o wytwarzanie lub import produktów leczniczych z innym wytwórcą lub 

importerem produktów leczniczych spełniającym wymagania określone w ustawie. 

Umowę o wytwarzanie lub import produktów leczniczych zawiera się na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

2. Kopię umowy, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem danych dotyczących sposobu i 

warunków finansowania oraz rozliczenia umowy, podmiot odpowiedzialny, 

wytwórca lub importer produktu leczniczego przesyła niezwłocznie Głównemu 

Inspektorowi Farmaceutycznemu. 

3. Umowa określa obowiązki stron w zakresie zapewniania jakości, a także wskazuje 

Osobę Wykwalifikowaną odpowiedzialną za zwolnienie serii. Zakres umowy 

powinien być zgodny z zezwoleniem na wytwarzanie lub import produktu 

leczniczego posiadanym przez przyjmującego zlecenie na wytwarzanie lub import 

produktu leczniczego. 

4. Wytwórca lub importer produktu leczniczego przyjmujący zlecenie na wytwarzanie 

lub import produktu leczniczego na podstawie umowy nie może zlecać wytwarzania 

lub importu tego produktu innym podwykonawcom bez zgody zamawiającego 

wyrażonej na piśmie; do podwykonawcy stosuje się odpowiednio ust. 1–3. 

Art. 51. 

Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego nie zwalnia od 

odpowiedzialności karnej lub cywilnej związanej ze stosowaniem produktu leczniczego. 

Art. 51a. 

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do: 

1) produktów leczniczych przeznaczonych wyłącznie na eksport; 

2) produktów leczniczych weterynaryjnych, z wyłączeniem przepisów art. 42 ust. 1 

pkt 9 lit. b, pkt 10–13 i ust. 1a, art. 42a oraz art. 48 ust. 2a; 
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3) częściowo przetworzonych materiałów, które muszą być poddane dalszym etapom 

wytwarzania (produkty pośrednie); 

4) produktów, które przeszły wszystkie etapy produkcji, z wyjątkiem końcowego 

pakowania (produkty luzem); 

5) badanych produktów leczniczych, z wyłączeniem przepisów art. 38a, art. 42 ust. 1 

pkt 9 lit. b, pkt 10–13 i ust. 1a, art. 42a oraz art. 48 ust. 2a; 

6) surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków 

recepturowych i aptecznych.> 

<Rozdział 3a 

Wytwarzanie, import i dystrybucja substancji czynnej 

Art. 51b. 

1. Podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, importu lub 

dystrybucji substancji czynnej wymaga uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, o którym 

mowa w art. 51c ust. 1. 

2. Organem właściwym do dokonania wpisu, odmowy dokonania wpisu, zmiany wpisu 

lub wykreślenia z Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych jest Główny Inspektor Farmaceutyczny. 

3. Obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących 

działalność, o której mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Podmioty, które zamierzają prowadzić działalność w zakresie wytwarzania, importu 

lub dystrybucji substancji czynnej, składają wniosek o wpis do Krajowego Rejestru 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych na co najmniej 

60 dni przed planowanym rozpoczęciem wytwarzania, importu lub dystrybucji 

substancji czynnych. 

5. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych zawiera następujące informacje: 

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę 

podmiotu ubiegającego się o wpis, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem 

jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i 

miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a 

także numer REGON; 

3) adres prowadzenia działalności wytwórczej, importowej lub dystrybucyjnej 

substancji czynnej; 

4) listę substancji czynnych, według nazw substancji czynnych w języku polskim 

i angielskim; 
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5) oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, oświadczam, że dane zawarte we wniosku o 

wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów 

Substancji Czynnych są zgodne z prawdą, a także znane mi są i spełniam 

wynikające z ustawy warunki wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania, importu oraz dystrybucji substancji czynnej, której 

dotyczy wniosek.”. 

6. Do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych należy dołączyć Dokumentację Główną 

Miejsca Prowadzenia Działalności sporządzoną zgodnie z wymaganiami Dobrej 

Praktyki Wytwarzania. 

7. Główny Inspektor Farmaceutyczny, przed wpisem do Krajowego Rejestru 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, podejmuje 

decyzję o konieczności przeprowadzenia inspekcji albo jej braku, w oparciu o 

analizę ryzyka przeprowadzoną przez inspektora do spraw wytwarzania Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego, biorąc pod uwagę w szczególności rodzaj oraz 

zakres prowadzonych działań związanych z wytwarzaniem, importem lub 

dystrybucją substancji czynnej, posiadanie certyfikatu potwierdzającego zgodność 

warunków wytwarzania substancji czynnej z wymaganiami Dobrej Praktyki 

Wytwarzania, posiadanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu 

leczniczego oraz wytyczne zawarte w zbiorze procedur dotyczących inspekcji i 

wymiany informacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy Komisji 

2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. ustanawiającej zasady i wytyczne dobrej 

praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u 

ludzi oraz produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie 

badań (Dz. Urz. UE L 262 z 14.10.2003, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 424), zwanej dalej „dyrektywą 2003/94/WE”. 

8. Podmioty, o których mowa w ust. 4, nie mogą podjąć działalności, jeżeli w ciągu 60 

dni od dnia złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, 

Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny przed dokonaniem wpisu do tego rejestru poinformował o 

konieczności przeprowadzenia inspekcji. 

9. Główny Inspektor Farmaceutyczny skreśla wytwórcę, importera lub dystrybutora 

substancji czynnej z Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych na wniosek przedsiębiorcy albo z urzędu w 

przypadku powzięcia informacji o zaprzestaniu działalności przedsiębiorcy w 

zakresie wytwarzania, importu lub dystrybucji substancji czynnej. 

10. Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza do europejskiej bazy danych 

EudraGMDP informacje o zaświadczeniach, o których mowa w art. 51i ust. 1–3, 

oraz informacje, o których mowa w ust. 5. 



- 41 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

11. Główny Inspektor Farmaceutyczny współpracuje z Europejską Agencją Leków w 

zakresie planowania oraz przeprowadzania inspekcji, o której mowa w ust. 7, oraz 

koordynowania inspekcji w krajach trzecich. 

12. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 4, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Wniosek jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o 

którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym. 

13. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych, o którym mowa w ust. 5, wzór wniosku 

o zmianę w tym rejestrze oraz szczegółowy wykaz dokumentów dołączanych 

do tego wniosku, mając na względzie rodzaj i zakres prowadzonej 

działalności, w tym substancję czynną, której dotyczy ta działalność; 

2) wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych, mając na 

względzie warunki prawidłowego nabywania, przechowywania i dostarczania 

substancji czynnej; 

3) wymagania dotyczące przeprowadzanej przez wytwórcę produktów 

leczniczych oceny producenta substancji pomocniczych oraz substancji 

pomocniczych wykorzystywanych do wytwarzania produktów leczniczych 

przeznaczonych dla ludzi w celu ustalenia ryzyka i zastosowania wymagań 

Dobrej Praktyki Wytwarzania odpowiednich do stwierdzonego ryzyka, mając 

na względzie rodzaj substancji pomocniczych oraz zapewnienie ich 

odpowiedniej jakości. 

Art. 51c. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny prowadzi Krajowy Rejestr Wytwórców, 

Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych. 

2. Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych 

jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

3. Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych 

obejmuje dane określone w art. 51b ust. 5, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli 

jest on inny niż adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej. 

4. Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych 

jest jawny. 

5. Za złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych albo zmianę w tym rejestrze Główny 

Inspektor Farmaceutyczny pobiera opłaty, które stanowią dochód budżetu 

państwa. Za zmiany dotyczące nazw substancji czynnych opłat nie pobiera się. 

6. Wysokość opłaty za: 

1) złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych – wynosi 100% minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

2) złożenie wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Wytwórców, Importerów 

oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych – wynosi 20% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

7. Krajowy Rejestr Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych 

stanowi rejestr działalności regulowanej, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

Art. 51d. 

1. Wytwórca, importer lub dystrybutor substancji czynnej jest obowiązany: 

1) raz w roku przesyłać do Głównego Inspektora Farmaceutycznego informację 

o zmianach w zakresie informacji zawartych w Krajowym Rejestrze 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, jeżeli 

takie zmiany miały miejsce; 

2) niezwłocznie przesyłać do Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

informacje o zmianach mogących mieć wpływ na jakość lub bezpieczeństwo 

wytwarzanych, importowanych lub dystrybuowanych substancji czynnych. 

2. Informacja o zmianach, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest przesyłana do Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego w formie wniosku o dokonanie zmiany w Krajowym 

Rejestrze Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych. 

3. Jeżeli w wyniku otrzymania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest konieczna zmiana w Krajowym 

Rejestrze Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, 

Główny Inspektor Farmaceutyczny pobiera opłatę zgodnie z art. 51c ust. 5 w 

wysokości, o której mowa w art. 51c ust. 6 pkt 2. 

Art. 51e. 

1. Do obowiązków importera substancji czynnej należy: 

1) sprawdzenie, czy substancje czynne zostały wytworzone zgodnie z Dobrą 

Praktyką Wytwarzania; 

2) import wyłącznie tej substancji czynnej, w stosunku do której dołączono 

pisemne potwierdzenie od właściwego organu kraju trzeciego, że: 

a) zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania stosowane przez wytwórcę 

substancji czynnej przeznaczonej na eksport są zgodne z wymaganiami 

Dobrej Praktyki Wytwarzania określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 39 ust. 5 pkt 1, 

b) dany wytwórca substancji czynnej podlega regularnej inspekcji oraz że 

właściwy organ kraju trzeciego podejmuje działania mające na celu 

zagwarantowanie spełniania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, 

zapewniające ochronę zdrowia publicznego na poziomie odpowiadającym 

poziomowi tej ochrony ustalonemu w przepisach wydanych na podstawie 
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art. 39 ust. 5 pkt 1, w tym przeprowadza powtarzające się 

niezapowiedziane inspekcje, 

c) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kraj trzeci eksportera 

niezwłocznie przekazuje informacje na temat tych nieprawidłowości 

właściwemu organowi Unii Europejskiej. 

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma wpływu na realizację wymagań 

określonych w art. 3 oraz obowiązków określonych w art. 42 ust. 1 pkt 8. 

Art. 51f. 

1. Potwierdzenie, o którym mowa w art. 51e ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane, gdy: 

1) importer substancji czynnej dokonuje importu substancji czynnej z kraju 

trzeciego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 111b ust. 1 

dyrektywy 2001/83/WE; 

2) z wyjątkowych przyczyn wystąpiła konieczność zapewnienia dostępności 

produktu leczniczego, który zawiera importowaną substancję czynną, a w 

miejscu wytwarzania tej substancji czynnej została przeprowadzona inspekcja 

przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo państwa, które 

zawarło porozumienie o wzajemnym uznawaniu inspekcji z państwem 

członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, potwierdzająca, że wytwórca spełnia wymagania 

Dobrej Praktyki Wytwarzania; czas, przez który potwierdzenie nie jest 

wymagane nie może być dłuższy niż czas ważności certyfikatu 

potwierdzającego spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia 

wydaje zgodę na import substancji czynnej bez potwierdzenia, o którym mowa w 

art. 51e ust. 1 pkt 2, po stwierdzeniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny powiadamia Komisję Europejską o tymczasowym 

odstąpieniu od konieczności posiadania potwierdzenia dla miejsca wytwarzania, 

które poddał inspekcji, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

Art. 51g. 

1. Przeprowadzając inspekcję, inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego sprawdza, czy wytwórca, w tym wytwórca substancji czynnej 

przeznaczonej na eksport, importer lub dystrybutor substancji czynnej spełnia 

wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 

substancji czynnych. 

2. Częstotliwość inspekcji, o których mowa w ust. 1, jest ustalana w oparciu o analizę 

ryzyka uwzględniającą wytyczne zawarte w zbiorze procedur dotyczących 
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inspekcji i wymiany informacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy 

2003/94/WE. 

3. Z przeprowadzonej inspekcji, o której mowa w ust. 1, sporządza się raport 

zawierający opinię o spełnianiu przez wytwórcę, importera lub dystrybutora 

substancji czynnej wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania lub wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych; raport jest dostarczany podmiotowi 

poddanemu inspekcji. 

4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach powodujących 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub jakości substancji czynnych Główny Inspektor 

Farmaceutyczny zarządza doraźną inspekcję u: 

1) wytwórcy substancji czynnej; 

2) importera lub dystrybutora substancji czynnej; 

3) podmiotu odpowiedzialnego. 

5. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach powodujących 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub jakości substancji czynnych Główny Inspektor 

Farmaceutyczny może zarządzić doraźną inspekcję u: 

1) wytwórcy substancji czynnej lub 

2) dystrybutora substancji czynnej 

– prowadzącego działalność w kraju trzecim. 

6. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach powodujących 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub jakości substancji pomocniczych Główny 

Inspektor Farmaceutyczny zarządza doraźną inspekcję u wytwórcy lub importera 

substancji pomocniczych. 

7. Inspekcje, o których mowa w ust. 1 i 4–6, Główny Inspektor Farmaceutyczny 

zarządza również na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

Europejskiej Agencji Leków lub Komisji Europejskiej. 

8. Na podstawie ustaleń inspekcji, o których mowa w ust. 1 i 4–6, w celu ochrony ludzi 

oraz w celu zapewnienia, że substancje czynne lub substancje pomocnicze będą 

wytwarzane zgodnie z ustawą, Główny Inspektor Farmaceutyczny może: 

1) w przypadku podmiotów prowadzących działalność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze decyzji: 

a) nakazać wytwórcy, importerowi lub dystrybutorowi substancji czynnej 

usunięcie stwierdzonych w raporcie uchybień w wyznaczonym terminie, 

w tym pod rygorem wykreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 51c ust. 

1, lub cofnięcia certyfikatu, o którym mowa w art. 51i ust. 1, jeżeli 

wytwórca, importer lub dystrybutor substancji czynnej ten certyfikat 

posiada, 

b) wykreślić wytwórcę, importera lub dystrybutora substancji czynnej z 

rejestru, o którym mowa w art. 51c ust. 1, 
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c) wstrzymać wytwarzanie, import lub dystrybucję substancji czynnej 

całkowicie lub do czasu usunięcia stwierdzonych w raporcie uchybień, 

d) nakazać wytwórcy lub importerowi substancji pomocniczych usunięcie 

stwierdzonych w raporcie uchybień w wyznaczonym terminie, w tym pod 

rygorem cofnięcia certyfikatu, o którym mowa w art. 51i ust. 3, jeżeli 

wytwórca lub importer substancji pomocniczych ten certyfikat posiada, 

e) cofnąć certyfikat, o którym mowa w art. 51i ust. 1 albo ust. 3; 

2) w przypadku podmiotów prowadzących działalność w kraju trzecim: 

a) przekazać wytwórcy lub dystrybutorowi substancji czynnych lub 

pomocniczych raport określający uchybienia i terminy ich usunięcia, 

b) wstrzymać import lub dystrybucję substancji czynnej całkowicie lub do 

czasu usunięcia stwierdzonych w raporcie uchybień, 

c) cofnąć certyfikat, o którym mowa w art. 51i ust. 1 albo ust. 3, jeżeli 

wytwórca, importer lub dystrybutor substancji czynnej albo wytwórca 

lub importer substancji pomocniczych ten certyfikat posiada. 

9. Główny Inspektor Farmaceutyczny powiadamia Prezesa Urzędu o podjęciu decyzji, o 

której mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b. 

10. Główny Inspektor Farmaceutyczny, na wniosek właściwego organu państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, Europejskiej Agencji Leków lub Komisji Europejskiej, może 

przeprowadzić odpowiednio inspekcję warunków wytwarzania lub inspekcję 

warunków dystrybucji u wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji czynnej, 

lub wytwórcy substancji pomocniczych prowadzących odpowiednio działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju trzecim. 

Art. 51h. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny może, na wniosek Komisji Europejskiej, 

wyznaczyć inspektora do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego, który przeprowadzi w imieniu Komisji Europejskiej ocenę 

równoważności przepisów, środków kontrolnych i wykonawczych kraju trzeciego, 

stosowanych wobec substancji czynnej importowanej na obszar Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z przepisami Unii 

Europejskiej dotyczącymi zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, uwzględnia: 

1) zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania stosowane w danym kraju trzecim; 

2) regularność inspekcji służących sprawdzaniu spełniania wymagań Dobrej 

Praktyki Wytwarzania; 

3) skuteczność działań podejmowanych w celu zabezpieczenia spełniania 

wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania; 
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4) regularność i szybkość dostarczania przez właściwe organy kraju trzeciego 

informacji dotyczących wytwórców substancji czynnej, którzy nie spełniają 

wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje przegląd odpowiedniej dokumentacji oraz 

może obejmować obserwację przeprowadzania inspekcji u wytwórców substancji 

czynnej w kraju trzecim. 

Art. 51i. 

1. Wytwórca substancji czynnej może wystąpić do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu wydania 

zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający zgodność warunków 

wytwarzania substancji czynnej z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

2. Importer lub dystrybutor substancji czynnej może wystąpić do Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu 

wydania zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający zgodność 

warunków dystrybucji z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji 

czynnych. 

3. Wytwórca substancji pomocniczych może wystąpić do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu wydania 

zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający zgodność warunków 

wytwarzania substancji pomocniczej z wymaganiami Dobrej Praktyki 

Wytwarzania substancji pomocniczych. 

4. W terminie 90 dni od dnia zakończenia inspekcji, o których mowa w ust. 1–3 oraz w 

art. 51g ust. 1 i 10, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje zaświadczenie, o 

którym mowa w ust. 1–3, jeżeli wyniki inspekcji przeprowadzonej przez inspektora 

do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego potwierdzą 

spełnianie odpowiednio wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej substancji czynnych lub Dobrej Praktyki Wytwarzania substancji 

pomocniczych. 

5. Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza niezwłocznie do europejskiej bazy 

danych EudraGMDP informacje o wydaniu zaświadczeń, o których mowa w ust. 1–

3. 

6. Jeżeli w następstwie inspekcji, o których mowa w ust. 1–3 oraz w art. 51g ust. 1 i 4–

6, zostanie stwierdzone, że wytwórca, importer lub dystrybutor substancji czynnej 

albo wytwórca substancji pomocniczych nie spełnia wymagań Dobrej Praktyki 

Wytwarzania, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych lub Dobrej 

Praktyki Wytwarzania substancji pomocniczych, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny wprowadza niezwłocznie taką informację do europejskiej bazy 

danych EudraGMDP oraz cofa odpowiedni certyfikat. 

7. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosków, o 

których mowa w ust. 1–3, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. Wniosek jest opatrzony bezpiecznym podpisem 
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elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym. 

Art. 51j. 

1. Inspekcje, o których mowa w art. 51i ust. 1–3, są przeprowadzane na koszt wytwórcy, 

importera lub dystrybutora substancji czynnej, lub wytwórcy substancji 

pomocniczych ubiegających się o wydanie zaświadczenia. 

2. Wpływy z tytułu kosztów przeprowadzenia inspekcji, o których mowa w art. 51i ust. 

1–3, stanowią dochód budżetu państwa. 

3. Koszty przeprowadzenia inspekcji, o których mowa w art. 51i ust. 1–3, obejmują 

koszty podróży, pobytu i czasu pracy oraz wszystkich czynności związanych z 

przeprowadzeniem inspekcji przez inspektora do spraw wytwarzania Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego. Koszty czynności jednego inspektora do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nie mogą przekroczyć: 

1) 6000 zł – za każdy dzień inspekcji przeprowadzanej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) 12 000 zł – za każdy dzień inspekcji przeprowadzanej poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i 

sposób pokrywania kosztów przeprowadzania inspekcji, o których mowa w art. 51i 

ust. 1–3, kierując się nakładem pracy związanej z wykonywaniem danej czynności i 

poziomem kosztów ponoszonych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. 

Art. 51k. 

1. Podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania substancji czynnej, 

która ma zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych 

mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, 

przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe, wymaga uzyskania wpisu do 

rejestru wytwórców substancji czynnych mających zastosowanie przy wytwarzaniu 

produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, 

przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub 

psychotropowe, zwanego dalej „rejestrem wytwórców substancji czynnych”. 

2. Rejestr wytwórców substancji czynnych prowadzi Prezes Urzędu. 

3. Rejestr wytwórców substancji czynnych obejmuje: 

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę 

podmiotu ubiegającego się o wpis, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem 

jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i 

miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

substancji czynnej związanej z wytwarzaniem substancji czynnej o 

właściwościach anabolicznych, przeciwzakaźnych, przeciwpasożytniczych, 

przeciwzapalnych, hormonalnych lub psychotropowych; 
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3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a 

także numer REGON; 

4)  zakres prowadzonej działalności w odniesieniu do wytwarzania substancji 

czynnej; 

5) nazwę handlową i nazwę powszechnie stosowaną substancji czynnej w języku 

łacińskim i angielskim, a w przypadku braku nazwy powszechnie stosowanej – 

jedną z nazw: według Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej, nazwę 

potoczną albo nazwę naukową. 

4. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wytwarzania substancji czynnej, o 

której mowa w ust. 1, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmiany w 

rejestrze wytwórców substancji czynnych albo o skreślenie z tego rejestru. 

5. Prezes Urzędu dokonuje skreślenia z rejestru wytwórców substancji czynnych na 

wniosek przedsiębiorcy albo w przypadku powzięcia informacji o zaprzestaniu 

przez przedsiębiorcę działalności w zakresie wytwarzania substancji czynnej, o 

której mowa w ust. 1. 

6. Dane zawarte w rejestrze wytwórców substancji czynnych udostępnia się na wniosek 

osoby mającej w tym interes prawny. 

7. Za wpis do rejestru wytwórców substancji czynnych, zmianę w rejestrze i skreślenie z 

rejestru, dokonywane na wniosek, Prezes Urzędu pobiera opłaty, które stanowią 

dochód budżetu państwa. 

8. Opłaty, o których mowa w ust. 7, są ustalane w stosunku procentowym do kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

9. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7, za: 

1) wpis do rejestru wytwórców substancji czynnych – wynosi 100% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

2) zmianę w rejestrze wytwórców substancji czynnych – wynosi 20% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) skreślenie z rejestru wytwórców substancji czynnych – wynosi 20% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

10. Przedsiębiorcy wpisani do rejestru wytwórców substancji czynnych są obowiązani 

do przechowywania przez okres 3 lat dokumentów, w szczególności faktur, 

rachunków i umów, dotyczących obrotu substancją czynną, o której mowa w ust. 1. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób prowadzenia rejestru wytwórców substancji czynnych, 

2) tryb postępowania przy dokonywaniu wpisów do rejestru wytwórców 

substancji czynnych, zmian w rejestrze i skreśleń z rejestru, a także tryb 

udostępniania informacji zawartych w rejestrze, 
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3) wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru wytwórców substancji czynnych, 

zmiany w rejestrze lub skreślenia z rejestru, 

4) sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 7 

– uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, substancje czynne, 

których dotyczy prowadzona działalność, oraz konieczność ułatwienia 

dokonywania rozliczeń z Urzędem Rejestracji. 

Art. 51l. 

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 

1) substancji czynnej przeznaczonej wyłącznie do wytwarzania produktów 

leczniczych weterynaryjnych, z wyłączeniem art. 51g ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 

7, art. 51i ust. 1, 4–7, art. 51j oraz art. 51k; 

2) substancji czynnej przeznaczonej wyłącznie do wytwarzania badanych 

produktów leczniczych, z wyłączeniem art. 51g ust. 4 pkt 1 i ust. 7, art. 51i ust. 

1, ust. 4–7, oraz art. 51j; 

3) substancji pomocniczych przeznaczonych wyłącznie do wytwarzania 

badanych produktów leczniczych weterynaryjnych.> 

Art. 65. 

1. Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w 

ustawie. 

1a. Nie stanowi obrotu obrót produktami leczniczymi na potrzeby rezerw państwowych. 

2. Nie stanowi obrotu przywóz z zagranicy, w celach reklamowych, próbek produktu 

leczniczego przez podmiot odpowiedzialny. 

3. Produkty lecznicze, o których mowa w ust. 4, mogą znajdować się w obrocie pod 

warunkiem, że zostały poddane kontroli seryjnej wstępnej na koszt podmiotu 

odpowiedzialnego. 

4. Kontroli seryjnej wstępnej podlegają: 

1) produkty immunologiczne przeznaczone dla ludzi, które stanowią: 

a) szczepionki zawierające żywe mikroorganizmy, 

b) szczepionki przeznaczone dla noworodków lub innych grup ryzyka, 

c) szczepionki stosowane w ramach publicznych programów szczepień, 

d) nowe immunologiczne produkty lecznicze lub immunologiczne produkty lecznicze 

wytworzone przy zastosowaniu nowych, zmienionych lub nowych dla danego 

wytwórcy rodzajów technologii w okresie wskazanym w pozwoleniu na 

dopuszczenie do obrotu; 

2) produkty lecznicze weterynaryjne immunologiczne; 

3) produkty krwiopochodne; 

4) surowce wykorzystywane do sporządzania leków recepturowych lub aptecznych, 

przed ich dystrybucją w tym celu. 

[5. Kontrolę seryjną wstępną, o której mowa w ust. 4, wykonują jednostki badawczo-

rozwojowe oraz laboratoria kontroli jakości leków. 

6. Główny Inspektor Farmaceutyczny może zażądać od wytwórcy immunologicznego produktu 
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leczniczego przedstawienia świadectw kontroli jakości każdej serii poświadczonych przez 

osobę, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4. 

7. Jednostki badawczo-rozwojowe upoważnione do prowadzenia kontroli seryjnej wstępnej 

zwalniają z kontroli seryjnej wstępnej daną serię produktu leczniczego, o którym mowa w 

ust. 4 pkt 1-3, jeżeli została ona poddana takim badaniom przez właściwe organy w jednym 

z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym i jeżeli został przedstawiony dokument potwierdzający wykonanie takich 

badań.] 

<5. Kontrolę seryjną wstępną, o której mowa w ust. 4, wykonują instytuty badawcze 

oraz laboratoria kontroli jakości leków. 

6. Główny Inspektor Farmaceutyczny może zażądać od wytwórcy immunologicznego 

produktu leczniczego przedstawienia świadectw kontroli jakości każdej serii 

poświadczonych przez Osobę Wykwalifikowaną. 

7. Instytuty badawcze upoważnione do prowadzenia kontroli seryjnej wstępnej 

zwalniają z kontroli seryjnej wstępnej daną serię produktu leczniczego, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 1–3, jeżeli została ona poddana takim badaniom przez właściwe 

organy w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i jeżeli został przedstawiony 

dokument potwierdzający wykonanie takich badań.> 

8. (uchylony). 

9. Termin wykonywania kontroli seryjnej wstępnej dla produktów, o których mowa w ust. 4 

pkt 1-3, wynosi 60 dni, a dla produktów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, wynosi 30 dni. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów leczniczych 

weterynaryjnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określa, w 

drodze rozporządzenia: 

1) warunki i tryb przeprowadzania kontroli seryjnej wstępnej - uwzględniając w 

szczególności liczbę próbek pobieranych do badań, wskazanie dokumentów 

niezbędnych do zgłoszenia kontroli seryjnej, sposób przekazania prób do badań; 

2)  instytuty badawcze oraz laboratoria kontroli jakości leków, w zakresie badań 

produktów leczniczych określonych w ust. 4 pkt 1-3 i ust. 7 - uwzględniając w 

szczególności przestrzeganie przez te podmioty zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 

w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 

2a)  laboratoria kontroli jakości leków specjalizujące się w badaniach produktów, o 

których mowa w ust. 4 pkt 4 - uwzględniając w szczególności przestrzeganie przez te 

podmioty zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w rozumieniu przepisów o 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 

3) wzór orzeczenia wydawanego przez jednostki, o których mowa w pkt 2. 

Art. 68. 

1. Obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych, z 

zastrzeżeniem przepisów ust. 2, art. 70 ust. 1 i art. 71 ust. 1. 
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2.  Obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi zakupionymi w hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych może być prowadzony 

wyłącznie w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, z zastrzeżeniem 

przepisu art. 71 ust. 1a. 

2a. Odpowiedzialnym za obrót, o którym mowa w ust. 2, jest kierownik zakładu leczniczego 

dla zwierząt lub lekarz weterynarii przez niego wyznaczony. 

3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej 

sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. 

[3a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza oraz 

sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, mając na względzie zapewnienie ich 

odpowiedniej jakości.] 

<3a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, 

sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, warunki, jakie musi spełniać 

lokal apteki i punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów 

leczniczych, okres przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem 

sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych oraz minimalny zakres informacji 

umieszczanych na stronach internetowych, na których oferowane są te produkty, 

mając na względzie zapewnienie odpowiedniej jakości tych produktów, dostęp do 

dokumentów umożliwiający organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej 

odpowiedni nadzór nad działalnością w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów 

leczniczych oraz dostęp do informacji na temat warunków wysyłkowej sprzedaży 

produktów leczniczych.> 

<3b. Informacje na temat aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, prowadzących 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych są umieszczane w Krajowym Rejestrze 

Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz 

Rejestrze Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, o 

którym mowa w art. 107 ust. 5, i obejmują: 

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę 

podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, z tym że w przypadku gdy tym 

podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast 

adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) adres prowadzenia apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego; 

3) nazwę apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, jeżeli taka jest nadana; 

4) adres strony internetowej, za pomocą której apteka ogólnodostępna albo 

punkt apteczny prowadzą sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych; 

5) numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej; 

6) datę rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 3. 
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3c. Informacje, o których mowa w ust. 3b, podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną 

albo punkt apteczny ma obowiązek zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego nie później niż na 14 dni przed planowanym 

rozpoczęciem wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. 

3d. Informacje, o których mowa w ust. 3b, są udostępniane publicznie za pomocą 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 107 ust. 5. 

3e. Podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny prowadzące 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych są obowiązane niezwłocznie zgłaszać do 

właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zmiany 

informacji określonych w ust. 3b. Po otrzymaniu zgłoszenia wojewódzki inspektor 

farmaceutyczny dokonuje odpowiedniej zmiany w Krajowym Rejestrze Zezwoleń 

Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestrze 

Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych. 

3f. Podstawą wydania produktu leczniczego z apteki ogólnodostępnej albo punktu 

aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest 

zamówienie. 

3g. Podmioty prowadzące aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny prowadzące 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych są obowiązane prowadzić ewidencję 

zamówień produktów leczniczych sprzedanych w drodze wysyłkowej zawierającą: 

1) datę złożenia zamówienia; 

2) imię i nazwisko osoby składającej zamówienie; 

3) nazwę, serię i ilość produktów leczniczych; 

4) adres wysyłki; 

5) datę realizacji zamówienia. 

3h. Ewidencja zamówień, o której mowa w ust. 3g, jest przechowywana co najmniej 

przez 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zrealizowano 

zamówienie. 

3i. Na każde żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej podmiot 

prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny prowadzące wysyłkową 

sprzedaż produktów leczniczych udostępnia wydruki z ewidencji zamówień, o której 

mowa w ust. 3g, zgodnie z zakresem określonym w żądaniu. 

3j. Lokal apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego prowadzących wysyłkową 

sprzedaż produktów leczniczych posiada miejsce wydzielone z izby ekspedycyjnej, 

pomieszczenia magazynowego lub komory przyjęć przeznaczone do przygotowania 

produktu leczniczego do wysyłki. 

3k. Wysyłka produktu leczniczego odbywa się w warunkach zapewniających jakość 

produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo jego stosowania. 

3l. Produkty lecznicze wydawane z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego w 

ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi. 

3m. Przepis ust. 3l nie dotyczy produktu leczniczego, zwracanego aptece 

ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu z powodu wady jakościowej, 

niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.> 
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4.  Nie uznaje się za obrót detaliczny bezpośredniego zastosowania u pacjenta produktów 

leczniczych oraz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów 

przeciwwstrząsowych, których potrzeba zastosowania wynika z rodzaju udzielanego 

świadczenia zdrowotnego. 

4a. Nie uznaje się za obrót detaliczny bezpośredniego zastosowania u zwierzęcia przez 

lekarza weterynarii produktów leczniczych weterynaryjnych lub produktów leczniczych, 

których potrzeba zastosowania wynika z rodzaju świadczonej usługi lekarsko-

weterynaryjnej. 

5.  Nie wymaga zgody Prezesa Urzędu przywóz z zagranicy produktu leczniczego na własne 

potrzeby lecznicze w liczbie nieprzekraczającej pięciu najmniejszych opakowań. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do środków odurzających i substancji psychotropowych, 

których przywóz z zagranicy określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), oraz produktów 

leczniczych weterynaryjnych przeznaczonych dla zwierząt, z których lub od których 

pozyskuje się tkanki lub produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z 

udzielanym świadczeniem zdrowotnym, uwzględniając rodzaj udzielanego 

świadczenia; 

2) wykaz produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów 

przeciwwstrząsowych, ratujących życie. 

Art. 72. 

[1. Obrót hurtowy produktami leczniczymi, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mogą prowadzić 

wyłącznie hurtownie farmaceutyczne, składy celne i konsygnacyjne produktów 

leczniczych.] 

<1. Obrót hurtowy produktami leczniczymi, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mogą 

prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne.> 

[2. Do składów celnych i konsygnacyjnych produktów leczniczych stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące hurtowni farmaceutycznej.] 

[3. Obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, 

przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów 

leczniczych weterynaryjnych, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub pozwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzone z 

wytwórcami lub importerami w zakresie wytwarzanych lub importowanych przez nich 

produktów leczniczych, lub z przedsiębiorcami zajmującymi się obrotem hurtowym, lub z 

aptekami lub zakładami leczniczymi dla zwierząt, lub z innymi upoważnionymi 

podmiotami, z wyłączeniem bezpośredniego zaopatrywania ludności.] 

<3. Obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, 

przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub 

produktów leczniczych weterynaryjnych, będących własnością podmiotu 



- 54 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

dokonującego tych czynności albo innego uprawnionego podmiotu, posiadających 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

pozwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzone z wytwórcami lub 

importerami w zakresie wytwarzanych lub importowanych przez nich produktów 

leczniczych, lub z przedsiębiorcami zajmującymi się obrotem hurtowym, lub z 

aptekami lub zakładami leczniczymi dla zwierząt, lub z innymi upoważnionymi 

podmiotami, z wyłączeniem bezpośredniego zaopatrywania ludności.> 

3a. Wprowadzenie do obrotu hurtowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu 

leczniczego wymaga uprzednio powiadomienia: 

1) podmiotu odpowiedzialnego o zamiarze przywozu produktu leczniczego; 

2) Prezesa Urzędu. 

4. Obrotem hurtowym w rozumieniu ust. 3 jest wywóz produktów leczniczych z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywóz produktów leczniczych z terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

5. Hurtownie farmaceutyczne mogą również prowadzić obrót hurtowy: 

1) wyrobami medycznymi, 

1a) produktami leczniczymi przeznaczonymi wyłącznie na eksport, posiadającymi 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu inne niż określone w ust. 3, 

2) środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

2a) suplementami diety, w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

3) środkami kosmetycznymi, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o 

kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.), z wyłączeniem kosmetyków 

przeznaczonych do perfumowania lub upiększania, 

4) środkami higienicznymi, 

5) przedmiotami do pielęgnacji niemowląt i chorych, 

6) środkami spożywczymi zawierającymi w swoim składzie farmakopealne naturalne 

składniki pochodzenia roślinnego, 

7) środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w medycynie 

- spełniającymi wymagania określone w odrębnych przepisach. 

6. Hurtownie farmaceutyczne mogą prowadzić obrót hurtowy środkami zaopatrzenia 

technicznego przydatnymi w pracy szpitali, aptek oraz placówek, o których mowa w art. 

70 i 71. 

7. Hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych mogą prowadzić obrót 

hurtowy także: 

1) paszami, dodatkami paszowymi, premiksami; 

2) środkami higienicznymi; 

3) produktami biobójczymi; 

4)  wyrobami do diagnostyki in vitro stosowanymi w medycynie weterynaryjnej w 

rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
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oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 

2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513); 

5) drukami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej; 

6) wyrobami służącymi do identyfikacji zwierząt domowych w rozumieniu art. 4 pkt 22 

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045); 

[7)  wyrobami medycznymi w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 

176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976), które mają zastosowanie w medycynie 

weterynaryjnej.] 

<7) wyrobami medycznymi w rozumieniu art. 2 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych”;> 

8. Nie stanowi obrotu hurtowego: 

1) (uchylony); 

2) przyjmowanie i wydawanie, w tym przywóz z zagranicy i wywóz za granicę 

produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych na pomoc 

humanitarną z wyłączeniem środków odurzających i substancji psychotropowych 

oraz zawierających prekursory z grupy I-R, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na ich 

przyjęcie - pod warunkiem że produkty te będą spełniać wymagania określone 

odrębnymi przepisami; 

3)  przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie przez stacje sanitarno-

epidemiologiczne szczepionek zakupionych w ramach Programu Szczepień 

Ochronnych. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie 

powinny spełniać produkty lecznicze będące przedmiotem pomocy humanitarnej, oraz 

szczegółowe procedury postępowania dotyczące przyjmowania i wydawania produktów 

leczniczych przeznaczonych na pomoc humanitarną. 

 

<Rozdział 5a 

Pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów 

leczniczych weterynaryjnych 

Art. 73a. 

1. Pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi jest działalność związana z 

kupnem i sprzedażą produktów leczniczych, z wyłączeniem obrotu hurtowego, 

dostawy lub posiadania produktów leczniczych lub innych form władztwa nad 

produktami leczniczymi, polegająca na niezależnym prowadzeniu negocjacji na 

rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej. 

2. Pośrednikiem w obrocie produktami leczniczymi zarejestrowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej może być podmiot posiadający miejsce zamieszkania albo 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wpisany do Krajowego Rejestru 

Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi. 
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3. Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi prowadzi Główny 

Inspektor Farmaceutyczny w systemie teleinformatycznym. 

4. Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi zawiera dane, o 

których mowa w art. 73b ust. 1 pkt 1, 3 i 4. 

5. Za wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 2, Główny Inspektor Farmaceutyczny 

pobiera opłatę w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która stanowi 

dochód budżetu państwa. 

6. Krajowy Rejestr Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi stanowi rejestr 

działalności regulowanej, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej. 

7. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pośrednikiem w obrocie produktami 

leczniczymi może być także pośrednik w obrocie produktami leczniczymi 

zarejestrowany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

8. Zakazane jest prowadzenie pośrednictwa w obrocie środkami odurzającymi, 

substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1. 

9. Pośrednicy w obrocie produktami leczniczymi działający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej podlegają inspekcji. 

Art. 73b. 

1. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie 

pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi, z wyłączeniem przedsiębiorcy, o 

którym mowa w art. 73a ust. 7, składa do Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami 

Leczniczymi zawierający: 

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę 

przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania 

tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest 

inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a 

także numer REGON; 

3) miejsce wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w 

obrocie produktami leczniczymi; 

4) określenie rodzajów i kategorii dostępności produktów leczniczych mających 

stanowić przedmiot pośrednictwa; 

5) datę podjęcia zamierzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa 

w obrocie produktami leczniczymi; 

6) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy; 
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7) oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, oświadczam, że dane zawarte we wniosku o 

wpis do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami 

Leczniczymi są zgodne z prawdą, a także znane mi są i spełniam wynikające z 

ustawy warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi, której dotyczy wniosek.”. 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Wniosek jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o 

którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym. 

Art. 73c. 

1. Pośrednik w obrocie produktami leczniczymi ma obowiązek niezwłocznego 

zgłaszania do Głównego Inspektora Farmaceutycznego zmian danych 

wymienionych w art. 73b ust. 1. 

2. Za zmiany danych, o których mowa w art. 73b ust. 1 pkt 1 i 3, jest pobierana opłata 

w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która stanowi dochód budżetu 

państwa. 

Art. 73d. 

Główny Inspektor Farmaceutyczny, w drodze decyzji, odmawia wpisania 

przedsiębiorcy określonego w art. 73b do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie 

Produktami Leczniczymi, w przypadku gdy: 

1) przedsiębiorca w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku został 

wykreślony z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami 

Leczniczymi z przyczyn wskazanych w art. 73f ust. 1; 

2) przedsiębiorca prowadzi aptekę, punkt apteczny albo hurtownię 

farmaceutyczną, albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie apteki, punktu aptecznego albo hurtowni farmaceutycznej. 

Art. 73e. 

Do obowiązków pośrednika w obrocie produktami leczniczymi należy: 

1) pośredniczenie wyłącznie w transakcjach kupna i sprzedaży: 

a) produktów leczniczych pomiędzy wytwórcą, importerem produktu 

leczniczego, podmiotem prowadzącym hurtownię farmaceutyczną lub 

podmiotem odpowiedzialnym a podmiotem prowadzącym hurtownię 

farmaceutyczną lub podmiotem leczniczym wykonującym działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,  

b) produktów leczniczych pomiędzy podmiotem prowadzącym hurtownię 

farmaceutyczną a podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną lub punkt 

apteczny, wyłącznie w przypadku sprzedaży produktów leczniczych do apteki 

ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, lub podmiotem leczniczym 
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wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne,  

c) produktów leczniczych posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

d) produktów leczniczych, dla których otrzymał potwierdzenie sprawdzenia 

zabezpieczeń, o których mowa w art. 54 lit. o dyrektywy 2001/83/WE; 

2) przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie 

prowadzonego pośrednictwa; 

3) przekazywanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kwartalnych 

raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi, w którym 

podmiot pośredniczył, wraz ze strukturą tego obrotu; 

4) prowadzenie ewidencji transakcji kupna i sprzedaży, w których zawarciu 

pośredniczył, zawierającej: 

a) datę wystawienia i numer faktury dotyczącej pośrednictwa w obrocie 

produktami leczniczymi, 

b) nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, datę ważności i 

numer serii produktu leczniczego, 

c) ilość produktu leczniczego, 

d) nazwę i adres sprzedawcy i odbiorcy, 

e) numer faktury dotyczącej transakcji kupna i sprzedaży; 

5) przechowywanie ewidencji, o której mowa w pkt 4, przez okres 5 lat, licząc od dnia 

1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji; 

6) przekazywanie podmiotom, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, na rzecz których 

prowadzi pośrednictwo w obrocie produktami leczniczymi, informacji o decyzjach 

w zakresie wycofania albo wstrzymania w obrocie produktów leczniczych będących 

przedmiotem pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi; 

7) stosowanie systemu jakości określającego obowiązki, procesy i środki zarządzania 

ryzykiem związane z prowadzoną działalnością; 

8) informowanie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Prezesa Urzędu i 

właściwego podmiotu odpowiedzialnego o podejrzeniu sfałszowania produktu 

leczniczego. 

Art. 73f. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez 

pośrednika w obrocie produktami leczniczymi działalności objętej wpisem do 

Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi, gdy: 

1) pośrednik uniemożliwia albo utrudnia wykonywanie czynności urzędowych 

przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną; 

2) pośrednik nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania 

pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi w wyznaczonym przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego terminie; 
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3) stwierdzi rażące naruszenie przez pośrednika warunków wymaganych do 

wykonywania pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi. 

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. W przypadku: 

1) wydania decyzji, o której mowa w ust. 1,  

2) wykreślenia pośrednika w obrocie produktami leczniczymi z Krajowego 

Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo 

3) śmierci pośrednika  

– Główny Inspektor Farmaceutyczny z urzędu skreśla tego pośrednika z 

Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi. 

Art. 73g. 

1. Inspektor do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, w 

odstępach nieprzekraczających 3 lat, sprawdza, czy przedsiębiorca prowadzący 

działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami 

leczniczymi wypełnia obowiązki wynikające z ustawy; o terminie rozpoczęcia 

inspekcji informuje przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w 

zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi co najmniej na 30 dni 

przed planowanym terminem inspekcji. 

2. Z przeprowadzonej inspekcji sporządza się raport zawierający opinię o spełnianiu 

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie 

pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi wymagań Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej w zakresie prowadzonego pośrednictwa; raport jest dostarczany 

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w 

obrocie produktami leczniczymi. 

3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie 

produktami leczniczymi, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa stosowania, 

jakości lub skuteczności produktów leczniczych, w transakcjach, w których 

pośredniczy, Główny Inspektor Farmaceutyczny przeprowadza inspekcję doraźną. 

4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia nieprzestrzegania wymogów 

prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie 

produktami leczniczymi Główny Inspektor Farmaceutyczny może przeprowadzić 

inspekcję doraźną. 

Art. 73h. 

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w 

obrocie produktami leczniczymi może wystąpić do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu wydania 

zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający zgodność warunków obrotu 

z wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie prowadzonego 

pośrednictwa. 
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2. W terminie 90 dni od dnia zakończenia inspekcji, o której mowa w ust. 1 albo w art. 

73g ust. 1, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje zaświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli wyniki inspekcji przeprowadzonej przez inspektora do spraw 

obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego potwierdzą 

spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie prowadzonego 

pośrednictwa. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wprowadza informacje o wydaniu 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do europejskiej bazy danych 

EudraGMDP. 

4. Jeżeli w następstwie inspekcji, o której mowa w ust. 1 albo w art. 73g ust. 1, 3 i 4, 

zostanie stwierdzone, że prowadzący działalność gospodarczą w zakresie 

pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi nie spełnia wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej w zakresie prowadzonego pośrednictwa, Główny 

Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wprowadza taką informację do 

europejskiej bazy danych EudraGMDP oraz może cofnąć certyfikat Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej. 

Art. 73i. 

1. Inspekcja, o której mowa w art. 73h ust. 1, jest przeprowadzana na koszt 

przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w 

obrocie produktami leczniczymi ubiegającego się o wydanie zaświadczenia. 

2. Wpływy z tytułu kosztów przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w art. 73h ust. 1, 

stanowią dochód budżetu państwa. 

3. Koszty przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w art. 73h ust. 1, obejmują koszty 

podróży, pobytu i czasu pracy oraz wszystkich czynności związanych z 

przeprowadzeniem inspekcji przez inspektora do spraw obrotu hurtowego 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Koszty czynności jednego inspektora 

do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nie mogą 

przekroczyć: 

1) 5000 zł – za każdy dzień inspekcji przeprowadzonej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) 10 000 zł – za każdy dzień inspekcji przeprowadzonej poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i 

sposób pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w art. 73h 

ust. 1, kierując się nakładem pracy związanej z wykonywaniem danej czynności 

oraz poziomem kosztów ponoszonych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.> 

[Art. 75. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zwany dalej 

"wnioskiem", powinien zawierać: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie; 

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

2a)  numer we właściwym rejestrze; 
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3) określenie rodzajów produktów leczniczych mających stanowić przedmiot obrotu w 

przypadku ograniczenia asortymentu; 

4) wskazanie miejsca i pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej; 

5) wskazanie dodatkowych komór przeładunkowych, o których mowa w art. 76, 

zlokalizowanych poza miejscem prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, jeżeli takie 

występują; 

6) datę podjęcia zamierzonej działalności; 

7) datę sporządzenia wniosku i podpis osoby składającej wniosek. 

2. Do wniosku należy załączyć: 

1)  (uchylony); 

2) tytuł prawny do pomieszczeń hurtowni lub komory przeładunkowej; 

3) plan i opis techniczny pomieszczeń hurtowni, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 5, 

sporządzony przez osobę uprawnioną do ich wykonania; 

4)  oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osobę wykwalifikowaną odpowiedzialną 

za prowadzenie hurtowni albo potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie 

dokumentów stwierdzających uprawnienia osoby wykwalifikowanej oraz jej 

oświadczenie, że podejmie się tych obowiązków; 

5) opis procedur postępowania umożliwiających skuteczne wstrzymywanie lub 

wycofywanie produktu leczniczego z obrotu i aptek szpitalnych; 

6) opinię wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o przydatności lokalu 

przeznaczonego na hurtownię, a w przypadku hurtowni produktów leczniczych 

weterynaryjnych opinię wojewódzkiego lekarza weterynarii; 

7) opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2a.  Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza prowadzić hurtownię w dwóch lub więcej 

miejscach, na każde miejsce działalności należy złożyć odrębny wniosek. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego, a w przypadku hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych 

weterynaryjnych - do Głównego Lekarza Weterynarii.] 

 

<Art. 75. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo 

hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych zawiera 

następujące dane: 

1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę 

wnioskodawcy, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania 
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tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest 

inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a 

także numer REGON; 

3) miejsce prowadzenia działalności, w tym dodatkowe komory przeładunkowe, 

o których mowa w art. 76 ust. 3, jeżeli je posiada i są zlokalizowane poza 

miejscem prowadzenia działalności; 

4) określenie zakresu prowadzenia działalności hurtowej, w tym rodzajów 

produktów leczniczych albo produktów leczniczych weterynaryjnych 

mających stanowić przedmiot obrotu w przypadku ograniczenia asortymentu; 

5) datę podjęcia zamierzonej działalności; 

6) datę sporządzenia wniosku i podpis osoby składającej wniosek. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, składa się: 

1) oświadczenie kierownika hurtowni odpowiedzialnego za prowadzenie 

hurtowni, który spełnia wymagania określone w art. 84, zwanego dalej „Osobą 

Odpowiedzialną”, że podejmuje się pełnienia funkcji Osoby Odpowiedzialnej, 

od dnia rozpoczęcia działalności przez hurtownię; 

2) oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte we wniosku o 

udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni, której dotyczy wniosek, są 

zgodne z prawdą, Osoba Odpowiedzialna za prowadzenie hurtowni, której 

dotyczy wniosek, posiada wymagane uprawnienia i wyraziła zgodę na podjęcie 

obowiązków, o których mowa w art. 85 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne, a także znane mi są i spełniam wynikające z ustawy 

warunki prowadzenia hurtowni, której dotyczy wniosek.”; 

3) opinię właściwej okręgowej izby aptekarskiej o Osobie Odpowiedzialnej, jeżeli 

jest ona członkiem izby aptekarskiej; 

4) opis procedur postępowania umożliwiających skuteczne wstrzymywanie albo 

wycofywanie produktu leczniczego albo produktu leczniczego 

weterynaryjnego z obrotu i od dystrybutorów; 

5) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przeznaczonego na 

działalność; 

6) opis techniczny wraz z częścią rysunkową dotyczące lokalu przeznaczonego na 

działalność, sporządzone przez osobę uprawnioną; 

7) opinię o przydatności lokalu wydaną przez: 

a) właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii dla hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych oraz 

dodatkowej komory przeładunkowej, o której mowa w art. 76 ust. 3, 

jeżeli taką posiada, 

b) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się odrębnie dla: 

1) lokalu hurtowni farmaceutycznej wraz z dodatkową komorą przeładunkową, 

o której mowa w art. 76 ust. 3, jeżeli taką posiada – do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego; 

2) lokalu hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych 

wraz z dodatkową komorą przeładunkową, o której mowa w art. 76 ust. 3, 

jeżeli taką posiada – do Głównego Lekarza Weterynarii. 

4. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej albo hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych 

weterynaryjnych rozpatruje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Bieg 

terminu ulega zawieszeniu, jeżeli wniosek wymaga uzupełnienia. 

5. W toku postępowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej Główny Inspektor Farmaceutyczny ocenia przydatność lokalu. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, uwzględniając 

wytyczne zawarte w zbiorze procedur dotyczących inspekcji i wymiany informacji, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2003/94/WE.> 

Art. 76. 

1. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zawierać powinno: 

[1) nazwę przedsiębiorcy i jego siedzibę;] 

<1) firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę 

wnioskodawcy, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej 

osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny 

niż adres i miejsce zamieszkania, numer wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer REGON;> 

2) nazwę hurtowni farmaceutycznej, jeżeli taka występuje; 

3) numer zezwolenia; 

4) miejsce prowadzenia hurtowni farmaceutycznej; 

5) wskazanie dodatkowych komór przeładunkowych, jeżeli takie występują; 

6) okres ważności zezwolenia, jeżeli jest ograniczony; 

7) podstawowe warunki prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz obowiązki 

nałożone na przedsiębiorcę w związku z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznej; 

[8) określenie rodzajów produktów leczniczych, do prowadzenia obrotu którymi 

upoważniona jest hurtownia, w przypadku ograniczenia asortymentu.] 

<8) określenie zakresu prowadzenia działalności hurtowej, w tym rodzajów 

produktów leczniczych, do prowadzenia obrotu którymi jest upoważniona 

hurtownia, w przypadku ograniczenia asortymentu.> 

2. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni wydaje się na czas nieokreślony, chyba że 

wnioskodawca wystąpił o wydanie zezwolenia na czas określony. 

3. Komora przeładunkowa stanowi element systemu transportowego hurtowni i może być 
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zlokalizowana poza miejscem prowadzenia hurtowni. Do produktów leczniczych 

znajdujących się w komorach przeładunkowych należy dołączyć dokumentację 

transportową, w tym określającą czas dostawy tych produktów do komory. 

4. Pomieszczenia komory przeładunkowej muszą odpowiadać warunkom technicznym 

wymaganym dla pomieszczeń hurtowni farmaceutycznej, co stwierdza w drodze 

postanowienia wojewódzki inspektor farmaceutyczny, na którego terenie zlokalizowana 

jest komora przeładunkowa. 

[5. Komory przeładunkowe znajdujące się poza miejscem prowadzenia hurtowni mogą służyć 

przedsiębiorcy, posiadającemu zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, do 

czasowego składowania, nie dłużej niż 36 godzin, produktów leczniczych wyłącznie w 

zamkniętych opakowaniach transportowych lub w zbiorczych opakowaniach wytwórcy w 

warunkach określonych dla danych produktów leczniczych.] 

<5. Komory przeładunkowe znajdujące się poza miejscem prowadzenia hurtowni mogą 

służyć przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej do czasowego składowania produktów leczniczych wyłącznie w 

zamkniętych opakowaniach transportowych lub w zbiorczych opakowaniach 

wytwórcy, w warunkach określonych dla danych produktów leczniczych, zgodnie z 

wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.> 

6. (uchylony). 

Art. 76a. 

1. Uruchomienie komory przeładunkowej wymaga zmiany w zezwoleniu na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej. 

[2. Wniosek o zmianę zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wymienione w art. 

75 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7.] 

<2. Wniosek o zmianę zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wymienione w 

art. 75 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 6.> 

3. Do wniosku dołącza się: 

1) tytuł prawny do pomieszczeń komory przeładunkowej; 

2) plan i opis techniczny pomieszczeń komory przeładunkowej, sporządzony przez osobę 

uprawnioną do ich wykonania; 

3) postanowienie, o którym mowa w art. 76 ust. 4. 

 

<Art. 76b. 

1. Inspektor do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w 

odstępach nieprzekraczających 3 lat, sprawdza, czy przedsiębiorca prowadzący 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej spełnia 

obowiązki wynikające z ustawy; o terminie rozpoczęcia inspekcji informuje 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem inspekcji. 

2. Z przeprowadzonej inspekcji sporządza się raport, zawierający opinię o spełnianiu 

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu 

hurtowni farmaceutycznej wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej; raport jest 
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dostarczany przedsiębiorcy prowadzącemu działalność polegającą na prowadzeniu 

hurtowni farmaceutycznej. 

3. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o uchybieniach przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, 

powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa stosowania, jakości lub skuteczności 

produktów leczniczych, którymi obrót prowadzi, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny przeprowadza inspekcję doraźną. 

4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia nieprzestrzegania wymogów 

prowadzenia działalności w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi 

Główny Inspektor Farmaceutyczny może przeprowadzić inspekcję doraźną. 

Art. 76c. 

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej może wystąpić do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 

wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu wydania zaświadczenia 

stanowiącego certyfikat potwierdzający zgodność warunków obrotu z 

wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 

2. W terminie 90 dni od dnia zakończenia inspekcji, o której mowa w ust. 1 albo w art. 

76b ust. 1, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje zaświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1, jeżeli wyniki inspekcji przeprowadzonej przez inspektora do spraw 

obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego potwierdzą 

spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wprowadza informacje o wydaniu 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do europejskiej bazy danych 

EudraGMDP. 

4. Jeżeli w następstwie inspekcji, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 76b ust. 1, 3 i 4, 

zostanie stwierdzone, że prowadzący obrót hurtowy nie spełnia wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej, Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie 

wprowadza taką informację do europejskiej bazy danych EudraGMDP oraz może 

cofnąć certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 

Art. 76d. 

1. Inspekcja, o której mowa w art. 76c ust. 1, jest przeprowadzana na koszt 

przedsiębiorcy prowadzącego obrót hurtowy ubiegającego się o wydanie 

zaświadczenia. 

2. Wpływy z tytułu kosztów przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w art. 76c ust. 1, 

stanowią dochód budżetu państwa. 

3. Koszty przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w art. 76c ust. 1, obejmują koszty 

podróży, pobytu i czasu pracy oraz wszystkich czynności związanych z 

przeprowadzeniem inspekcji przez inspektora do spraw obrotu hurtowego 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Koszty czynności jednego inspektora 

do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nie mogą 

przekroczyć: 
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1) 5000 zł – za każdy dzień inspekcji przeprowadzonej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) 10 000 zł – za każdy dzień inspekcji przeprowadzonej poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i 

sposób pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji, o której mowa w art. 76c 

ust. 1, kierując się nakładem pracy związanej z wykonywaniem danej czynności 

oraz poziomem kosztów ponoszonych przez Główny Inspektorat 

Farmaceutyczny.> 

Art. 77. 

1. Przedsiębiorca podejmujący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej powinien: 

1) dysponować obiektami umożliwiającymi prawidłowe prowadzenie obrotu 

hurtowego; 

[2) zatrudniać osobę wykwalifikowaną - kierownika hurtowni - odpowiedzialną za 

prowadzenie hurtowni, odpowiadającą wymogom określonym w art. 84;] 

<2) zatrudniać Osobę Odpowiedzialną;> 

3) wypełniać obowiązki określone w art. 78. 

[2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli podejmującym działalność jest magister 

farmacji spełniający wymagania, o których mowa w art. 84, osobiście pełniący funkcję 

kierownika.] 

<2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli podejmującym działalność jest farmaceuta 

spełniający wymagania, o których mowa w art. 84, osobiście pełniący funkcję 

kierownika.> 

Art. 78. 

1. Do obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu 

hurtowni farmaceutycznej należy: 

[1) zakup produktów leczniczych wyłącznie od przedsiębiorcy zajmującego się 

wytwarzaniem lub prowadzącego obrót hurtowy;] 

<1) zaopatrywanie się w produkty lecznicze wyłącznie od podmiotu 

odpowiedzialnego, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wytwarzanie 

lub import produktów leczniczych lub przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu obrotu hurtowego, po 

sprawdzeniu ważności odpowiedniego zezwolenia;> 

<1a) w przypadku korzystania z pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi, 

korzystanie tylko z pośrednictwa podmiotów zarejestrowanych przez właściwy 

organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wpisanych w Krajowym Rejestrze 

Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi;> 

[2) posiadanie jedynie produktów leczniczych uzyskiwanych od podmiotów 
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uprawnionych do ich dostarczania;] 

<2) posiadanie, w tym przechowywanie jedynie produktów leczniczych 

uzyskiwanych od podmiotów uprawnionych do ich dostarczania;> 

3)  dostarczanie produktów leczniczych wyłącznie podmiotom uprawnionym, a w 

przypadku dostarczania produktów leczniczych do krajów trzecich - zapewnienie by 

produkty te trafiały wyłącznie do podmiotów uprawnionych do obrotu hurtowego lub 

bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tych krajach trzecich; 

4) przestrzeganie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej; 

5) zapewnienie stałych dostaw odpowiedniego asortymentu; 

6)  przekazywanie Prezesowi Urzędu, a w przypadku produktów leczniczych 

weterynaryjnych ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, kwartalnych raportów 

dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi, wraz ze strukturą tego obrotu; 

[7) przechowywanie dokumentów, o których mowa w pkt 6, przez okres 5 lat, licząc od 

końca danego roku kalendarzowego.] 

<7) prowadzenie ewidencji dokumentacji w zakresie nabywania i zbywania 

produktów leczniczych, zawierającej w odniesieniu do każdej transakcji 

dotyczącej produktów leczniczych nabytych, zbytych, przechowywanych lub 

będących przedmiotem pośrednictwa w obrocie, obejmującej: 

a) nazwę, datę ważności i numer serii produktu leczniczego, 

b) ilość produktu leczniczego, 

c)  nazwę i adres nabywającego lub zbywającego, 

d) datę wystawienia faktury i jej numer, albo datę i numer wystawienia 

innego dokumentu potwierdzającego zaopatrzenie się w produkt leczniczy, 

jeżeli dotyczy;> 

<8) przechowywanie dokumentów, o których mowa w pkt 6, oraz danych 

zawartych w ewidencji, o której mowa w pkt 7, przez okres 5 lat, licząc od 

dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokumenty te zostały 

wytworzone, oraz prowadzenie dokumentacji w taki sposób, aby można było 

ustalić, gdzie w określonym czasie znajdował się produkt leczniczy; 

9) sprawdzanie zabezpieczeń, o których mowa w art. 54 lit. o dyrektywy 

2001/83/WE, znajdujących się na opakowaniach produktów leczniczych, w 

celu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych oraz identyfikacji 

opakowań zewnętrznych; 

10) stosowanie systemu jakości określającego obowiązki, procesy i środki 

zarządzania ryzykiem związane z prowadzoną działalnością; 

11) przekazywanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, Prezesowi 

Urzędu i właściwemu podmiotowi odpowiedzialnemu, a w przypadku 

produktu leczniczego weterynaryjnego – również Głównemu Lekarzowi 

Weterynarii, informacji o podejrzeniu sfałszowania produktu leczniczego; 

12) niezwłoczne zawiadamianie na piśmie Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego, a w przypadku hurtowni farmaceutycznej produktów 
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leczniczych weterynaryjnych – Głównego Lekarza Weterynarii, o zmianie 

Osoby Odpowiedzialnej; 

13) w przypadku zmiany danych określonych w zezwoleniu złożenie, w terminie 14 

dni od dnia wystąpienia zmiany, wniosku o zmianę zezwolenia; 

14) umożliwianie Osobie Odpowiedzialnej wykonywania obowiązków, w tym 

podejmowania niezależnych decyzji w ramach przypisanych uprawnień 

wynikających z ustawy.> 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów 

uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, a 

minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w 

hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, uwzględniając 

w szczególności zakres prowadzonej działalności przez poszczególne podmioty. 

[3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i zakres 

przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zapewniając zachowanie 

tajemnicy handlowej i uwzględniając w szczególności strukturę obrotu produktami 

leczniczymi skierowanymi do lecznictwa otwartego i zakładów opieki zdrowotnej oraz 

sposób identyfikacji produktu.] 

<3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

zakres przekazywania danych zawartych w raportach, o których mowa w ust. 1 pkt 

6, zapewniając zachowanie tajemnicy handlowej i uwzględniając w szczególności 

strukturę obrotu produktami leczniczymi skierowanymi do lecznictwa otwartego i 

podmiotów leczniczych oraz sposób identyfikacji produktu.”> 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 6, i sposób ich przekazywania, zapewniając zachowanie 

tajemnicy handlowej i uwzględniając w szczególności strukturę obrotu produktami 

leczniczymi weterynaryjnymi skierowanymi do zakładów leczniczych dla zwierząt oraz 

sposób identyfikacji produktów. 

[Art. 79. 

Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do hurtowni farmaceutycznej 

prowadzącej produkty lecznicze weterynaryjne w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa, określa, w drodze rozporządzenia, procedury Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej, uwzględniając w szczególności: 

1) zasady przechowywania produktów leczniczych zgodnie z warunkami określonymi w 

pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu; 

2) utrzymanie właściwego stanu technicznego i sanitarnego lokalu; 

3) zasady i tryb przyjmowania i wydawania produktów leczniczych; 

4) warunki transportu i załadunku; 

5) procedury prawidłowego prowadzenia hurtowni, w tym czynności należące do 

pracownika przyjmującego i wydającego towar, oraz zasady i tryb sporządzania 

protokołu przyjęcia; 

6) sposób powierzania zastępstwa osoby wykwalifikowanej odpowiedzialnej za prowadzenie 
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hurtowni w zakresie zadań, o których mowa w art. 85.] 

<Art. 79. 

Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do hurtowni farmaceutycznej 

prowadzącej obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, uwzględniając konieczność zapewnienia 

odpowiedniego przechowywania i dystrybucji produktów leczniczych, jakości i 

integralności produktów leczniczych oraz zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych 

produktów leczniczych do legalnego łańcucha dostaw.> 

Art. 80. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej: 

1) gdy wnioskodawca nie spełnia warunków prowadzenia hurtowni określonych w art. 

77-79; 

[2) gdy wnioskodawcy w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku cofnięto zezwolenie 

na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej;] 

<2) gdy wnioskodawcy w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku cofnięto 

zezwolenie na wytwarzanie lub import produktów leczniczych albo produktów 

leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie apteki, punktu aptecznego lub 

hurtowni farmaceutycznej, lub przedsiębiorca został w okresie 3 lat przed dniem 

złożenia wniosku skreślony z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie 

Produktami Leczniczymi na podstawie art. 73f ust. 3;> 

3) gdy wnioskodawca prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie apteki. 

2. W przypadku hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych decyzje, o których mowa 

w ust. 1, wydaje Główny Lekarz Weterynarii. 

Art. 81. 

1.  Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w odniesieniu do hurtowni farmaceutycznych 

produktów leczniczych weterynaryjnych Główny Lekarz Weterynarii, cofa zezwolenie na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, jeżeli: 

1) przedsiębiorca prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu; 

2)  przedsiębiorca naruszył przepis art. 36z w odniesieniu do produktów leczniczych 

objętych refundacją. 

[2. Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w odniesieniu do hurtowni farmaceutycznych 

produktów leczniczych weterynaryjnych Główny Lekarz Weterynarii, może cofnąć 

zezwolenie, w szczególności jeżeli: 

1) pomimo uprzedzenia, przedsiębiorca uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie 

czynności urzędowych przez Inspekcję Farmaceutyczną; 

2) przedsiębiorca przechowuje produkty lecznicze niezgodnie z warunkami dopuszczenia 

do obrotu; 
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3) przedsiębiorca nie uruchomił hurtowni w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania 

zezwolenia lub nie prowadzi działalności objętej zezwoleniem przez okres co najmniej 

sześciu miesięcy.] 

<2. Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w odniesieniu do hurtowni farmaceutycznej 

produktów leczniczych weterynaryjnych – Główny Lekarz Weterynarii, może 

cofnąć zezwolenie, jeżeli przedsiębiorca: 

1) pomimo uprzedzenia, uniemożliwia albo utrudnia wykonywanie czynności 

urzędowych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną; 

2) przechowuje produkty lecznicze niezgodnie z warunkami dopuszczenia do 

obrotu; 

3) nie rozpoczął prowadzenia działalności objętej zezwoleniem w terminie 4 

miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia lub nie prowadzi działalności objętej 

zezwoleniem przez okres co najmniej 6 miesięcy; 

4) nie wypełnia obowiązków, o których mowa w art. 77 i art. 78 ust. 1; 

5) nie wystąpił z wnioskiem o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 

pkt 13; 

6) prowadzi w hurtowni działalność inną niż określona w zezwoleniu oraz w art. 

72 ust. 5–7.> 

3. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wygasa: 

1) w przypadku śmierci osoby, na rzecz której zostało wydane zezwolenie; 

2) wykreślenia spółki z rejestru prowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia następuje w drodze decyzji organu, który wydał 

zezwolenie na prowadzenie hurtowni. 

5. W razie uznania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w stosunku do 

przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy wydane przez właściwy organ 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, że zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub 3, 

powiadamia on niezwłocznie Komisję Europejską i właściwy organ innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym o tym fakcie oraz o podjętych decyzjach. 

[Art. 84. 

1. Osobą wykwalifikowaną, o której mowa w art. 77 ust. 1 pkt 2, może być farmaceuta mający 

dwuletni staż pracy w hurtowni farmaceutycznej lub w aptece, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Osobą wykwalifikowaną w hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych może być 

także lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu i dwuletni staż pracy w 

zawodzie lekarza weterynarii, pod warunkiem że jest to jego jedyne miejsce zatrudnienia w 

zawodzie lekarza weterynarii oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem zakładu 

leczniczego dla zwierząt lub nie prowadzi ośrodka rehabilitacji zwierząt w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 

z późn. zm.). 
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3. Osobą wykwalifikowaną odpowiedzialną za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, 

prowadzącej obrót wyłącznie gazami medycznymi, może być także osoba posiadająca 

świadectwo maturalne oraz odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

4. Nie można równocześnie być osobą wykwalifikowaną odpowiedzialną za prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej i pełnić funkcji kierownika apteki. 

5. Osobą wykwalifikowaną odpowiedzialną za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej można 

być tylko w jednej hurtowni farmaceutycznej.] 

<Art. 84. 

1. Osobą Odpowiedzialną może być farmaceuta mający 2-letni staż pracy w hurtowni 

farmaceutycznej lub w aptece. 

2. Osobą Odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych 

weterynaryjnych może być także lekarz weterynarii posiadający prawo 

wykonywania zawodu i 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii, pod 

warunkiem że jest to jego jedyne miejsce zatrudnienia w zawodzie lekarza 

weterynarii oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem zakładu leczniczego 

dla zwierząt lub nie prowadzi ośrodka rehabilitacji zwierząt w rozumieniu art. 5 

pkt 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 

627, z późn. zm.). 

3. Osobą Odpowiedzialną za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót 

wyłącznie gazami medycznymi może być także osoba posiadająca świadectwo 

dojrzałości oraz odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

4. Nie można łączyć funkcji Osoby Odpowiedzialnej w hurtowniach określonych w ust. 

1–3 oraz łączyć funkcji Osoby Odpowiedzialnej i funkcji kierownika apteki, działu 

farmacji szpitalnej albo punktu aptecznego, a także funkcji kierownika zakładu 

leczniczego dla zwierząt.> 

Art. 85. 

[Do obowiązków osoby wykwalifikowanej odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej należy przestrzeganie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, a zwłaszcza 

wydawanie uprawnionym podmiotom produktów leczniczych, a ponadto:] 

<Do obowiązków Osoby Odpowiedzialnej należy:> 

[1) przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej, a w przypadku produktu leczniczego 

weterynaryjnego również właściwemu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, informacji 

o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla 

niego wymaganiom jakościowym;] 

<1) przekazywanie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, a w przypadku 

produktu leczniczego weterynaryjnego – Głównemu Lekarzowi Weterynarii, 

informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada 

ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;> 

2) wstrzymywanie i wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych, po 
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uzyskaniu decyzji właściwego organu; 

3) (uchylony); 

4) właściwy przebieg szkoleń dla personelu w zakresie powierzonych im obowiązków[.]<;> 

<5) nadzór nad przestrzeganiem wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej; 

6) wydawanie produktów leczniczych uprawnionym podmiotom; 

7) przyjmowanie produktów leczniczych od uprawnionych podmiotów.> 

<Art. 86a. 

Zakazana jest sprzedaż produktów leczniczych przez aptekę ogólnodostępną lub punkt 

apteczny hurtowni farmaceutycznej, innej aptece ogólnodostępnej lub innemu punktowi 

aptecznemu.> 

Art. 96. 

1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane są z apteki ogólnodostępnej przez 

farmaceutę lub technika farmaceutycznego w ramach jego uprawnień zawodowych: 

1) na podstawie recepty; 

2) bez recepty; 

3) na podstawie zapotrzebowania uprawnionych jednostek organizacyjnych lub osób 

fizycznych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. 

2. W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia farmaceuta, o którym mowa w art. 88 

ust. 1, może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na 

receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu, z wyłączeniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R. 

3. Fakt wydania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 2, farmaceuta, o którym mowa 

w art. 88 ust. 1, odnotowuje na sporządzanej recepcie farmaceutycznej; recepta 

farmaceutyczna powinna zawierać nazwę wydanego produktu leczniczego, dawkę, 

przyczynę wydania produktu leczniczego, tożsamość i adres osoby, dla której produkt 

leczniczy został wydany, datę wydania, podpis i pieczątkę farmaceuty, o którym mowa w 

art. 88 ust. 1. Recepta farmaceutyczna zastępuje receptę za 100 % odpłatnością i podlega 

ewidencjonowaniu. 

4. Farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli 

jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta. 

5. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z 

zastrzeżeniem ust. 6. 

[6. Przepis ust. 5 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego 

aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania.] 

<6. Przepis ust. 5 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego 

aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania 

produktu leczniczego.> 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do aptek szpitalnych i zakładowych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości odpowiednio 

Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwości, określa, w drodze 

rozporządzenia, wydawanie z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 
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uwzględniając w szczególności: 

1) obowiązki osób realizujących receptę lub zapotrzebowanie, sporządzających lek 

recepturowy lub apteczny; 

2) przypadki, kiedy można odmówić wydania produktu leczniczego lub wyrobu 

medycznego; 

3) dane, jakie powinno zawierać zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych lub 

wyrobów medycznych; 

4) sposób i tryb ewidencjonowania, o których mowa w ust. 3. 

Art. 99. 

1. Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia 

na prowadzenie apteki. 

2. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia 

zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego. 

3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o 

zezwolenie: 

[1) prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu 

hurtowego produktami leczniczymi lub] 

<1) prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami 

leczniczymi lub”> 

2) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych albo 

podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w 

szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i 

konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1 % aptek na terenie województwa; 

3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % 

aptek ogólnodostępnych. 

4. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba 

prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. 

4a. Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za 

prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego 

prowadzenia apteki. 

[4b. W przypadku gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub 

lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o 

niewykonywaniu zawodu lekarza.] 

<4b. W przypadku gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz 

lub lekarz dentysta, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi 

oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza.> 

5. (uchylony). 

6. Przepis ust. 4a nie dotyczy farmaceuty posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 

88 ust. 2. 
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Art. 100. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 99 ust. 4, występujące o zezwolenie na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej składają wniosek zawierający: 

1) oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, 

nazwisko oraz adres; 

2) numer NIP oraz numer PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer 

paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w 

przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną; 

2a)  numer we właściwym rejestrze; 

3) wskazanie adresu apteki; 

4) nazwę apteki, o ile taka występuje; 

5) datę podjęcia działalności; 

6) datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej; 

2)  (uchylony); 

3) plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę sporządzony przez 

osobę uprawnioną; 

[4) opinię Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami;] 

<4) opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi 

przepisami;> 

5) imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki oraz 

dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 88 ust. 2; 

6) oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez 

wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty 

zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku 

osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres; 

7) oświadczenie, w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

której członkiem jest wnioskodawca. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, 

jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, dane wymagane w 

opisie technicznym lokalu, uwzględniające w szczególności usytuowanie lokalu, jego 

dostępność, warunki dostaw towaru, dane dotyczące powierzchni podstawowej i 

pomocniczej. 

Art. 101. 

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie 

apteki ogólnodostępnej, gdy: 

1) wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 88, art. 97, art. 99 ust. 4, 4a i 4b 
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oraz art. 100 ust. 2 i ust. 4; 

[2) wnioskodawcy w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku cofnięto zezwolenie na 

prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej; 

3) wnioskodawca prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni;] 

<2) wnioskodawcy w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku cofnięto zezwolenie na 

wytwarzanie lub import produktów leczniczych lub produktów leczniczych 

weterynaryjnych, prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, lub 

wnioskodawca w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku został skreślony z 

Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi; 

3) wnioskodawca prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

wytwarzanie lub import produktów leczniczych albo produktów leczniczych 

weterynaryjnych, prowadzenie hurtowni, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie 

produktami leczniczymi;> 

4) wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki. 

Art. 103. 

1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej, jeżeli apteka prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi 

do obrotu. 

2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli: 

1) nie usunięto w ustalonym terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego, wydanej na podstawie ustawy; 

2) pomimo uprzedzenia, uniemożliwiono lub utrudniono wykonywanie czynności 

urzędowych przez Inspekcję Farmaceutyczną lub Narodowy Fundusz Zdrowia; 

3) apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania 

produktów leczniczych; 

4) apteka nie została uruchomiona w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia lub 

w aptece nie jest prowadzona działalność objęta zezwoleniem przez okres co najmniej 

6 miesięcy; 

4a) apteka przekazuje, z wyłączeniem Inspekcji Farmaceutycznej i Narodowego Funduszu 

Zdrowia, dane umożliwiające identyfikację indywidualnego pacjenta, lekarza lub 

świadczeniodawcy; 

5) nie wykonano decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, o której mowa w 

art. 94a ust. 3, lub decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, o której mowa w 

art. 62 ust. 2[.]<;> 

<6) apteka prowadzi sprzedaż produktów leczniczych hurtowni farmaceutycznej, 

innej aptece ogólnodostępnej lub punktowi aptecznemu; 

7) apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych bez 

przepisu lekarza bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 68 ust. 3c; 

8) apteka prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych wydawanych z 

przepisu lekarza lub stosowanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.> 
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Art. 105. 

1. Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki pobierana jest opłata w wysokości 

pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

[2. Za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas 

ograniczony pobiera się opłatę w wysokości połowy kwoty, o której mowa w ust. 1.] 

<2. Za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na 

czas ograniczony pobiera się opłatę w wysokości 20% kwoty, o której mowa w ust. 

1.”> 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią dochód budżetu państwa. 

Art. 106. 

1. Apteka szpitalna może być uruchomiona po uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 98 i 

zatrudnienia kierownika apteki spełniającego wymogi określone w art. 88 ust. 2. 

2.  Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na wniosek kierownika podmiotu leczniczego 

wykonującego stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w którym ma zostać 

uruchomiona apteka szpitalna. 

3.  Apteka szpitalna może zaopatrywać w leki: 

1) podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne lub w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne, na podstawie umowy, zawartej przez uprawnione do tego podmioty, pod 

warunkiem że nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie podstawowej działalności 

apteki; 

2) pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także pacjentów 

korzystających z chemioterapii w trybie ambulatoryjnym. 

[4. Kierownik apteki szpitalnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 3, z innym 

zakładem opieki zdrowotnej, a także o zamiarze likwidacji apteki szpitalnej, z podaniem 

przyczyn jej likwidacji.] 

<4. Kierownik apteki szpitalnej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o zawarciu umowy, o której mowa w 

ust. 3, z innym podmiotem leczniczym, a także o zamiarze likwidacji apteki szpitalnej, 

z podaniem przyczyn jej likwidacji.> 

Art. 108. 

1. Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, zwana dalej "Inspekcją Farmaceutyczną", sprawuje 

nadzór nad: 

1) warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i produktów leczniczych 

weterynaryjnych, 

<1a) warunkami wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnej,> 
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[2) jakością i obrotem produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów leczniczych 

weterynaryjnych, 

[3) obrotem wyrobami medycznymi, z wyłączeniem wyrobów medycznych stosowanych w 

medycynie weterynaryjnej] 

<2) jakością, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, z 

wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych,> 

- w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia 

ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w 

hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach 

aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Organy Inspekcji Farmaceutycznej wydają decyzje w zakresie: 

1)  wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych w 

przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie jest dopuszczony do 

obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)  wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych w 

przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie odpowiada ustalonym 

dla niego wymaganiom jakościowym; 

3) wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych 

towarów, którymi obrót jest niedozwolony; 

4) udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia: 

a) na prowadzenie apteki, 

b) na wytwarzanie produktów leczniczych, 

c) na obrót hurtowy produktami leczniczymi; 

<4a) wpisywania oraz skreślenia z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie 

Produktami Leczniczymi pośrednika w obrocie produktami leczniczymi;> 

5) skierowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do badań jakościowych; 

6) (uchylony); 

7) reklamy: 

a) produktów leczniczych, 

b) działalności aptek i punktów aptecznych. 

5. (uchylony). 

[Art. 108a. 

W przypadku gdy wyniki badań przeprowadzonych w trybie art. 108 ust. 4 pkt 5, art. 115 pkt 

5a, art. 123 ust. 1 potwierdzą, że produkt leczniczy nie spełnia określonych dla niego 

wymagań jakościowych, koszty tych badań i pobranej próbki pokrywa podmiot, który 

odpowiada za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wymagań jakościowych 

produktu leczniczego.] 
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<Art. 108a. 

1. W przypadku gdy wyniki badań przeprowadzonych na podstawie art. 108 ust. 4 pkt 5 

lub art. 115 ust. 1 pkt 5a potwierdzą, że produkt leczniczy nie spełnia określonych 

dla niego wymagań jakościowych, koszty tych badań i pobrania próbki pokrywa 

podmiot, który odpowiada za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie 

wymagań jakościowych produktu leczniczego. 

2. W przypadku gdy wyniki badań przeprowadzonych na podstawie art. 108 ust. 4 pkt 5 

lub art. 115 ust. 1 pkt 5a potwierdzą, że produkt leczniczy spełnia określone dla 

niego wymagania jakościowe, koszty tych badań i pobrania próbki pokrywa podmiot 

odpowiedzialny.> 

Art. 109. 

Do zadań Inspekcji Farmaceutycznej należy w szczególności: 

[1) przeprowadzanie inspekcji warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych 

zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, o których mowa w art. 39 ust. 4, 

oraz danymi określonymi w art. 10 ust. 2 pkt 1-3, 12, 13 i 15;] 

<1) przeprowadzanie inspekcji warunków wytwarzania i importu produktów 

leczniczych zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz danymi 

określonymi w art. 10 ust. 2 pkt 1–3, 12, 13 i 15;> 

1a) kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych; 

<1b) przeprowadzanie inspekcji warunków wytwarzania, importu i dystrybucji 

substancji czynnej zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz 

Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych; 

1c) przeprowadzanie inspekcji u przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą 

na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej;> 

2) sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem 

obrotu; 

[3) kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy 

produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, o których mowa w art. 108 ust. 1;] 

<3) kontrolowanie: 

a) aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami 

leczniczymi i wyrobami medycznymi, o których mowa w art. 108 ust. 1,  

b) stacji sanitarno-epidemiologicznych, o których mowa w art. 18 ust. 6 ustawy z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi – w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywania i 

przekazywania szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej;> 

<3a) kontrolowanie pośredników w obrocie produktami leczniczymi;> 

4) kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach; 

5) kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz 

właściwego oznakowania wyrobów medycznych; 

6) kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i 
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prekursorami grupy I-R; 

7) współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji; 

[8) opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę 

obrotu pozaaptecznego;] 

<8) opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny lub 

placówkę obrotu pozaaptecznego;> 

9) współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami; 

10) prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych; 

11) prowadzenie Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych oraz Wytwórni Farmaceutycznych; 

<11a) prowadzenie Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami 

Leczniczymi; 

11b) prowadzenie Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów 

Substancji Czynnych;> 

12) wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż; 

13)  kontrolowanie działów farmacji szpitalnej, o których mowa w art. 87 ust. 4, w zakresie 

świadczenia usług farmaceutycznych; 

14)  przygotowywanie rocznych planów kontroli aptek i hurtowni farmaceutycznych oraz 

udostępnianie ich w ramach współpracy z Europejską Agencją Leków. 

Art. 114. 

[1. Zadania Inspekcji Farmaceutycznej wykonują osoby spełniające warunki określone w ust. 

2 lub 3.] 

<1. Zadania Inspekcji Farmaceutycznej wykonują osoby spełniające warunki określone 

w ust. 2, 3, 3b lub 3c.> 

2. Inspektorem farmaceutycznym może być osoba, która spełnia wymagania przewidziane 

odrębnymi przepisami dla pracowników zatrudnionych w urzędach organów administracji 

rządowej, oraz: 

1) jest farmaceutą w rozumieniu przepisu art. 2b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o 

izbach aptekarskich; 

2) posiada co najmniej pięć lat praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia. 

3. Inspektorem do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego może być 

osoba, która posiada wykształcenie wyższe w jednej z następujących dziedzin nauki: 

farmacji, medycyny, weterynarii, biotechnologii, biologii, inżynierii chemicznej, chemii, 

mikrobiologii lub technologii farmaceutycznej, oraz co najmniej pięcioletni staż niezbędny 

do zapewnienia właściwej pracy w nadzorze nad jakością produktów leczniczych. 

[3a. Do stażu pracy, o którym mowa w ust. 3, zalicza się pracę w Inspekcji Farmaceutycznej 

w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem w jednostkach badawczo-rozwojowych, 

laboratoriach analityczno-kontrolnych i przedsiębiorstwach posiadających stosowne 

zezwolenia na prowadzenie prac laboratoryjnych lub wytwarzanie związane z produktami 

leczniczymi lub też prowadzącymi badania naukowe w tym zakresie.] 

<3a. Do stażu pracy, o którym mowa w ust. 3, zalicza się pracę w Inspekcji 

Farmaceutycznej w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych, w 

instytutach badawczych, laboratoriach analityczno-kontrolnych i u przedsiębiorców 
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posiadających zezwolenia na prowadzenie prac laboratoryjnych lub wytwarzanie 

związane z produktami leczniczymi lub substancjami czynnymi lub prowadzącymi 

badania naukowe w tym zakresie.> 

<3b. Inspektorem do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego może być osoba, która jest farmaceutą w rozumieniu art. 2b 

ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich i posiada co najmniej 3-letni 

staż pracy w Inspekcji Farmaceutycznej lub w podmiotach prowadzących obrót 

hurtowy. 

3c. Inspektorem do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz 

inspektorem do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

może być również osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia w zakresie 

informatyki lub informatyki i ekonometrii.> 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Inspektorzy farmaceutyczni przy wykonywaniu zadań Inspekcji Farmaceutycznej kierują 

się zaleceniami Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

Art. 115. 

<1.> Główny Inspektor Farmaceutyczny: 

1) ustala kierunki działania Inspekcji Farmaceutycznej; 

2) koordynuje i kontroluje wykonywanie zadań przez wojewódzkich inspektorów 

farmaceutycznych; 

3)  może wydawać wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym polecenia dotyczące 

podjęcia konkretnych czynności w zakresie ich merytorycznego działania z 

zastrzeżeniem spraw objętych wydawaniem decyzji jako organu I instancji, a także 

może żądać od nich informacji w całym zakresie działania Inspekcji 

Farmaceutycznej; 

4) pełni funkcje organu II instancji w stosunku do decyzji wojewódzkich inspektorów 

farmaceutycznych; 

[5) sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u 

ludzi i zwierząt;] 

<5) sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów 

leczniczych;> 

5a) w ramach państwowych badań jakości produktów leczniczych sprawuje nadzór nad 

jakością produktów leczniczych znajdujących się w obrocie, z wyłączeniem 

produktów leczniczych weterynaryjnych; 

<5b) sprawuje nadzór nad warunkami obrotu hurtowego produktami leczniczymi i 

pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi; 

5c) sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania, importu i dystrybucji substancji 

czynnej;> 

[6) współpracuje z właściwymi inspekcjami farmaceutycznymi państw członkowskich 
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Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w zbiorze procedur dotyczących inspekcji i wymiany 

informacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy Komisji 2003/94/WE z dnia 8 

października 2003 r. ustanawiającej zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania 

w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów 

leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań (Dz. Urz. UE L 262 

z 14.10.2003, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 

424);] 

<6) współpracuje z właściwymi inspekcjami farmaceutycznymi państw 

członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zbiorze procedur 

dotyczących inspekcji i wymiany informacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

dyrektywy 2003/94/WE;> 

7) (uchylony); 

8) jest organem I instancji w sprawach określonych w ustawie; 

9) wydaje decyzje, o których mowa w art. 108 ust. 4 pkt 1-3, pkt 4 lit. b i c, pkt 5 i pkt 7 

lit. a. 

<2. Główny Inspektor Farmaceutyczny w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego: 

1) informuje o przepisach krajowych regulujących sprzedaż wysyłkową produktów 

leczniczych oraz o tym, że poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej 

i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą stosować różne 

klasyfikacje produktów leczniczych i warunki ich dostarczania; 

2) informuje o celu wspólnego logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 

2001/83/WE; 

3) informuje o ryzyku związanym z produktami leczniczymi nabywanymi 

nielegalnie za pośrednictwem sieci Internet; 

4) umieszcza hiperłącze do europejskiej strony internetowej związanej z 

oferowaniem produktów leczniczych w sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem 

sieci Internet, utworzonej przez Europejską Agencję Leków; 

5) udostępnia wykaz aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych prowadzących 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.> 

Art. 116. 

1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny kieruje wojewódzkim inspektoratem 

farmaceutycznym. 

2. W skład wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 3, 

laboratoria kontroli jakości leków wykonujące zadania, określone w art. 65 ust. 8, badania 

kontrolne jakości leków recepturowych i aptecznych oraz próbek pobranych w trakcie 

kontroli. 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[/"or/",[/"and/",[/"eql/",/"AKT_PUBLIKATOR/",/"DzUrzUEL19940010003/"],[/"eql/",/"NR_ZALACZNIK/",0]],[/"eql/",/"I_PUBLIKATOR/",/"DzUrzUEL19940010003/"]]","db_name":"lp","act_hits":[{"publikator":"DzUrzUEL19940010003","publikacj
http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{"lo_query_json":"[/"or/",[/"and/",[/"eql/",/"AKT_PUBLIKATOR/",/"DzUrzUEL19940010003/"],[/"eql/",/"NR_ZALACZNIK/",0]],[/"eql/",/"I_PUBLIKATOR/",/"DzUrzUEL19940010003/"]]","db_name":"lp","act_hits":[{"publikator":"DzUrzUEL19940010003","publikacj
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[3. Główny Inspektor Farmaceutyczny może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na 

odstąpienie od obowiązku tworzenia laboratorium; badania kontrolne jakości leków w tym 

przypadku wykonywane są na podstawie umowy zlecenia zawartej z jednostkami 

określonymi w art. 22 ust. 2 i 3. 

4. Jednostkom określonym w art. 22 ust. 2 i 3 zlecane są również badania, których wykonanie 

nie jest możliwe w laboratoriach kontroli jakości leków z uwagi na brak odpowiedniej 

aparatury.] 

<3. Główny Inspektor Farmaceutyczny może w uzasadnionych przypadkach wyrazić 

zgodę na odstąpienie od obowiązku tworzenia laboratorium; badania kontrolne 

jakości leków w tym przypadku są wykonywane na podstawie umowy zlecenia 

zawartej z jednostkami określonymi w art. 22 ust. 2. 

4. Jednostkom określonym w art. 22 ust. 2 są zlecane również badania, których 

wykonanie nie jest możliwe w laboratoriach kontroli jakości leków z uwagi na brak 

odpowiednich urządzeń.> 

5. Laboratoria kontroli jakości leków mogą świadczyć usługi w zakresie analizy 

farmaceutycznej; usługi nie mogą naruszać realizacji obowiązków ustawowo nałożonych 

na Inspekcję Farmaceutyczną. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

Art. 118. 

1.  Nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w 

podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej sprawują 

wyznaczone przez tego ministra podległe mu jednostki organizacyjne, uwzględniając 

zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 

[2. W stosunku do produktów leczniczych weterynaryjnych nadzór nad obrotem i ilością 

stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych sprawuje Główny Lekarz 

Weterynarii oraz wojewódzcy lekarze weterynarii. Przepisy art. 119 ust. 3, art. 120 ust. 1 

pkt 2, art. 120 ust. 2 i 3, art. 121 ust. 1 i 2, art. 121a ust. 1, art. 122, art. 122a i art. 123 

ust. 1 stosuje się odpowiednio.] 

<2. W stosunku do produktów leczniczych weterynaryjnych nadzór nad obrotem i 

stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych sprawuje Główny Lekarz 

Weterynarii oraz wojewódzcy lekarze weterynarii. Przepisy art. 120 ust. 1 pkt 2, ust. 

2 i 3, art. 121 ust. 1 i 2, art. 121a ust. 1, art. 122, art. 122a i art. 123 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio.> 

2a. Główny Lekarz Weterynarii w ramach państwowych badań jakości produktów 

leczniczych weterynaryjnych sprawuje nadzór nad jakością produktów leczniczych 

weterynaryjnych znajdujących się w obrocie. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia koordynuje wykonywanie zadań przez organy 

wymienione w ust. 1 i 2; może on w szczególności żądać informacji w tym zakresie. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób sprawowania nadzoru przez 
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wojewódzkich lekarzy weterynarii, a w szczególności: 

1) sposób przeprowadzania kontroli i rodzaje kontroli, 

2) sposób i tryb pobierania próbek do badań oraz przeprowadzania badań, 

3) tryb przeprowadzania kontroli przyjmowanych i wydawanych produktów leczniczych 

oraz warunki ich transportowania, 

4) wzór i sposób prowadzenia książki kontroli, o której mowa w art. 123, sposób 

dokonywania wpisów oraz tryb powiadamiania o usunięciu stwierdzonych uchybień 

- uwzględniając przepisy prawa i wytyczne Wspólnoty Europejskiej. 

5.  Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

w drodze rozporządzenia, wyznacza organy wojskowe sprawujące nadzór nad 

wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w podmiotach 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych, 

uwzględniając w szczególności zadania, kompetencje i wymagania fachowe niezbędne do 

sprawowania nadzoru. 

6.  Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia, formy współpracy z Inspekcją Farmaceutyczną organów 

wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi, z 

wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, i wyrobami medycznymi w 

podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach 

wojskowych, uwzględniając: 

1) sposób wzajemnego przekazywania informacji z zakresu, o którym mowa w ust. 1, 

2) zakres współpracy, 

3) warunki i sposób organizacji, uczestnictwa i prowadzenia wspólnych szkoleń 

- kierując się potrzebą zapewnienia efektywności współpracy. 

Art. 119. 

1. [Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w związku z 

przeprowadzaną inspekcją na podstawie art. 46 ust. 1 i 6 oraz art. 47a ust. 1 i 2 ma 

prawo:] 

 <Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w 

związku z przeprowadzaną inspekcją odpowiednio na podstawie art. 46 ust. 1 i 5, art. 

47a ust. 1, art. 51g ust. 1 i 10 oraz art. 51i ust. 1 i 2 albo inspektor do spraw obrotu 

hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w związku z przeprowadzaną 

inspekcją na podstawie art. 76b ust. 1 oraz art. 76c ust. 1 ma prawo:> 

[1) wstępu do wszystkich pomieszczeń, w których wytwarza się produkty lecznicze, 

kontroluje się produkty lecznicze, dokonuje się czynności związanych z importem 

produktów leczniczych lub wytwarza się substancje czynne;] 

<1) wstępu do pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność w zakresie 

objętym zezwoleniem na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, 

zezwoleniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, w zakresie objętym 

wpisem do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów i Dystrybutorów 

Substancji Czynnych, do pomieszczeń w których wytwarza się produkty 

lecznicze, kontroluje się produkty lecznicze lub dokonuje się czynności 
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związanych z importem produktów leczniczych lub wytwarza, importuje lub 

dystrybuuje się substancje czynne, oraz do pomieszczeń, w których wytwarza się 

substancje pomocnicze;> 

2) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, a także okazania dokumentów; 

<2a) żądania przekazania przed inspekcją dokumentów niezbędnych do jej 

przeprowadzenia;> 

3) pobierania próbek do badań. 

2. [Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w związku z 

przeprowadzaną inspekcją na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ma prawo:] 

 <Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w 

związku z przeprowadzaną inspekcją odpowiednio na podstawie art. 46 ust. 3 oraz 

art. 51g ust. 4–6 albo inspektor do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego w związku z przeprowadzaną inspekcją na podstawie art. 76b ust. 

3 ma prawo:> 

[1) wstępu o każdej porze do wszystkich pomieszczeń, w których wytwarza się produkty 

lecznicze, kontroluje się produkty lecznicze, dokonuje się czynności związanych z 

importem produktów leczniczych lub wytwarza się substancje czynne;] 

<1) wstępu o każdej porze do pomieszczeń, w których: 

a) wytwarza lub prowadzi się import produktów leczniczych, 

b) prowadzi się hurtownię farmaceutyczną, 

c) wytwarza się, prowadzi działalność importową lub dystrybuuje się 

substancje czynne, 

d) wytwarza lub prowadzi się działalność importową substancji 

pomocniczych;> 

2) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, a także okazania dokumentów; 

3) pobierania próbek do badań. 

[3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do inspektorów farmaceutycznych w odniesieniu do 

kontroli aptek, hurtowni farmaceutycznych oraz innych placówek obrotu pozaaptecznego 

produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakresie ich działalności.] 

<3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do inspektorów farmaceutycznych w 

odniesieniu do kontroli aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu 

pozaaptecznego.> 

<4. Główny Inspektor Farmaceutyczny może zwrócić się do Prezesa Urzędu o 

udostępnienie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia czynności podejmowanych w 

zakresie prowadzonych inspekcji. 

5. W stosunku do hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych 

oraz innych podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi 

weterynaryjnymi przepisy ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich lekarzy 

weterynarii.> 

Art. 119a. 

1.  Produkty lecznicze dopuszczone po raz pierwszy na podstawie ustawy do obrotu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej kierowane są przez Inspekcję Farmaceutyczną do badań 
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jakościowych prowadzonych przez jednostki, o których mowa w art. 22 ust. 2, 

bezpośrednio przez podmiot odpowiedzialny na podstawie decyzji wydanej przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

[2. Kontrolę jakościową produktów leczniczych określonych w ust. 1 przeprowadza się raz, 

nie później niż w ciągu pierwszego roku od wprowadzenia produktu leczniczego do obrotu. 

O wprowadzeniu do obrotu podmiot odpowiedzialny powiadamia Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego.] 

<2. Kontrolę jakościową produktów leczniczych określonych w ust. 1 przeprowadza się 

raz, po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. O wprowadzeniu do obrotu 

podmiot odpowiedzialny powiadamia w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia 

produktu leczniczego do obrotu Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który 

niezwłocznie kieruje produkt leczniczy do badań jakościowych.> 

<2a. W razie niepowiadomienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego o 

wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

Główny Inspektor Farmaceutyczny może wydać decyzję o wycofaniu produktu 

leczniczego z obrotu.> 

3. Koszt badania jakościowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, w tym również koszt próbki 

pobranej do badania, ponosi podmiot odpowiedzialny. 

Art. 120. 

1. W razie stwierdzenia naruszenia wymagań dotyczących: 

1) warunków wytwarzania lub importu produktów leczniczych, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie 

stwierdzonych uchybień oraz może wydać decyzję o zakazie wprowadzania produktu 

leczniczego do obrotu lub o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu; 

2) obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, właściwy organ 

nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych 

uchybień[.]<,> 

<3) warunków wytwarzania, importu lub dystrybucji substancji czynnej Główny 

Inspektor Farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym 

terminie stwierdzonych uchybień oraz może wydać decyzję o zakazie 

stosowania substancji czynnej; 

4) przechowywania i przekazywania szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej oraz ich wymagań jakościowych, właściwy organ 

nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych 

uchybień lub zniszczenie szczepionek na koszt  stacji sanitarno-

epidemiologicznych, o których mowa w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

5) jakości produktu leczniczego znajdującego się u podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje w drodze 

decyzji zniszczenie produktu leczniczego na koszt podmiotu.> 

[2. Jeżeli naruszenia, o których mowa w ust. 1, mogą powodować bezpośrednio zagrożenie 



- 86 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

życia lub zdrowia ludzi, właściwy organ nakazuje w drodze decyzji unieruchomienie 

wytwórni bądź jej części, hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki albo innej 

placówki obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi lub wycofanie z obrotu 

produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.] 

<2. Jeżeli naruszenia, o których mowa w ust. 1, mogą powodować bezpośrednio 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, 

unieruchomienie miejsca prowadzenia działalności wytwórczej lub importowej 

produktów leczniczych lub miejsca prowadzenia działalności wytwórczej, importowej 

lub dystrybucyjnej substancji czynnej, bądź ich części, hurtowni farmaceutycznej 

bądź jej części, apteki, punktu aptecznego albo innej placówki obrotu produktami 

leczniczymi lub wyrobami medycznymi, albo wycofanie z obrotu produktu 

leczniczego lub wyrobu medycznego.> 

3. Do postępowania zabezpieczającego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

[Art. 120a. 

Jeżeli naruszenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, dotyczą obowiązków wytwórcy 

produktu leczniczego weterynaryjnego określonych w art. 42 ust. 1 pkt 6, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Głównego Lekarza Weterynarii.] 

<Art. 120a. 

Jeżeli naruszenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, dotyczą obowiązków 

wytwórcy produktu leczniczego weterynaryjnego określonych w art. 42 ust. 1 pkt 8, 

Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Głównego 

Lekarza Weterynarii.> 

<Art. 120b. 

W razie uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla 

niego wymaganiom, wojewódzki inspektor farmaceutyczny ma prawo, w ramach 

nadzoru, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, wstępu do wszystkich pomieszczeń 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Przepisy art. 122b-123 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio.> 

Art. 121. 

[1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla 

niego wymaganiom, wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje decyzję o wstrzymaniu 

na terenie swojego działania obrotu określonych serii produktu leczniczego. O podjętej 

decyzji wojewódzki inspektor farmaceutyczny powiadamia niezwłocznie Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego.] 

<1. W razie uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym 

dla niego wymaganiom, lub wobec podejrzenia, że produkt leczniczy został 

sfałszowany, wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje decyzję o wstrzymaniu 

na terenie swojego działania obrotu określonych serii produktu leczniczego. O 

podjętej decyzji wojewódzki inspektor farmaceutyczny powiadamia niezwłocznie 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego.> 
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<1a. W razie uzasadnionego podejrzenia, że substancja czynna nie odpowiada 

ustalonym dla niej wymaganiom, lub wobec podejrzenia, że substancja czynna została 

sfałszowana, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje decyzję o zakazie 

dystrybucji lub stosowania określonej serii substancji czynnej do wytwarzania 

produktu leczniczego. 

1b. Główny Inspektor Farmaceutyczny może, w drodze decyzji, skierować do badań 

jakościowych prowadzonych przez jednostki, o których mowa w art. 22 ust. 2, 

określoną serię substancji czynnej na koszt wytwórcy, importera lub dystrybutora 

substancji czynnej.> 

2. Decyzję o wstrzymaniu obrotu produktem na obszarze całego kraju podejmuje Główny 

Inspektor Farmaceutyczny. 

3.  W razie uzasadnionego podejrzenia, że wyrób medyczny nie odpowiada ustalonym dla 

niego wymaganiom, wojewódzki inspektor farmaceutyczny niezwłocznie powiadamia o 

tym Prezesa Urzędu i Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dokonuje zabezpieczenia 

tego wyrobu przed dalszym wprowadzaniem do obrotu i do używania na zasadach 

określonych dla produktów leczniczych i udostępnia próbkę z zabezpieczonego wyrobu do 

badań i oceny wytwórcy, autoryzowanemu przedstawicielowi oraz innym podmiotom lub 

osobom upoważnionym przez wytwórcę do działania w jego imieniu w sprawach 

incydentów medycznych i w sprawach dotyczących bezpieczeństwa tego wyrobu. 

<3a. W razie uzasadnionego podejrzenia wady jakościowej lub sfałszowania produktu 

leczniczego stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, Główny 

Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie przekazuje ostrzeżenie podmiotom 

uprawnionym do obrotu produktami leczniczymi oraz państwom członkowskim 

Unii Europejskiej lub państwom członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stronom umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

3b. W razie uznania, że produkt leczniczy, o którym mowa w ust. 3a, wydano już 

pacjentom, Główny Inspektor Farmaceutyczny w terminie 24 godzin wydaje 

obwieszczenie w celu poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do 

apteki. Obwieszczenie zawiera informacje na temat podejrzenia wady jakościowej lub 

sfałszowania produktu leczniczego i wynikającego z tego zagrożenia.> 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być opatrzone klauzulą natychmiastowej 

wykonalności. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

zasady i tryb wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych, uwzględniając w szczególności procedurę i zakres obowiązków organów 

Inspekcji Farmaceutycznej w związku z podejmowanymi czynnościami oraz wymaganiami 

Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

Art. 122. 

[1. W razie stwierdzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym wymaganiom 

jakościowym, Główny Inspektor Farmaceutyczny podejmuje decyzje o zakazie 

wprowadzenia lub o wycofaniu z obrotu produktu oraz w zależności od okoliczności może: 
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1) nakazać jego zniszczenie na koszt podmiotu odpowiedzialnego lub przedsiębiorcy 

prowadzącego obrót; 

2) zezwolić na jego wykorzystanie lub zużycie w innym celu. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wojewódzkiemu inspektorowi 

farmaceutycznemu, jeżeli produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym wymaganiom 

jakościowym i znajduje się wyłącznie na obszarze jego działania.] 

<1. W razie stwierdzenia, że produkt leczniczy lub substancja czynna nie odpowiada 

ustalonym wymaganiom jakościowym, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje 

decyzję o zakazie wprowadzenia lub o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego lub 

substancji czynnej oraz w zależności od okoliczności może: 

1) nakazać zniszczenie produktu leczniczego lub substancji czynnej na koszt 

podmiotu odpowiedzialnego, importera równoległego lub przedsiębiorcy 

prowadzącego obrót; 

2) zezwolić na wykorzystanie lub zużycie produktu leczniczego lub substancji 

czynnej w innym celu. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie produktu leczniczego, przysługuje 

wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu, jeżeli produkt leczniczy nie 

odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym i znajduje się wyłącznie na 

obszarze jego działania.> 

3. Jeżeli ustalonym wymaganiom jakościowym nie odpowiadają znajdujące się w hurtowni 

lub aptece produkty, o których mowa w art. 72 ust. 5, wojewódzki inspektor 

farmaceutyczny wydaje decyzje o wstrzymaniu dalszego obrotu tymi produktami, 

zawiadamiając o tym organ uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do wycofania 

produktu z obrotu. 

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, w odniesieniu do produktu znajdującego się w 

hurtowni farmaceutycznej prowadzącej obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi 

przysługuje wojewódzkim lekarzom weterynarii. 

Art. 122b. 

[1. Inspekcję przeprowadza inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do 

przeprowadzenia inspekcji udzielonego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.] 

<1. Inspekcję przeprowadza inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego albo inspektor do spraw obrotu hurtowego Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 

upoważnienia do przeprowadzenia inspekcji udzielonego przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego.> 

2. Kontrolę przeprowadza inspektor farmaceutyczny po okazaniu legitymacji służbowej oraz 

doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli udzielonego przez wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego. 

3.  Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz art. 37at ust. 2, zawiera: 

1) wskazanie podstawy prawnej; 

2) oznaczenie organu kontroli; 
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3) datę i miejsce wystawienia; 

4) imię i nazwisko inspektora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli albo inspekcji 

oraz numer jego legitymacji służbowej; 

5) przedsiębiorcę objętego kontrolą albo inspekcją; 

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli albo inspekcji; 

7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli albo 

inspekcji; 

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia; 

9) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

4. Rozpoczęcie kontroli albo inspekcji inspektor potwierdza dokonując odpowiedniego wpisu 

w książce kontroli. 

[5. Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, dokonując 

inspekcji planowej wytwórni produktów leczniczych lub miejsca prowadzenia działalności 

importowej, przed rozpoczęciem inspekcji podaje kontrolowanemu plan przebiegu 

inspekcji, w tym przewidywany okres prowadzenia inspekcji, zakres inspekcji oraz wykaz 

personelu obowiązanego do składania wyjaśnień istotnych dla prowadzonej inspekcji, w 

celu prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia inspekcji.] 

<5. Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego albo 

inspektor do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

przed rozpoczęciem inspekcji podaje kontrolowanemu plan przebiegu inspekcji, w 

tym przewidywany okres prowadzenia inspekcji, zakres inspekcji oraz wykaz 

personelu obowiązanego do składania wyjaśnień istotnych dla prowadzonej inspekcji, 

w celu prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia inspekcji.> 

Art. 122d. 

1. W trakcie kontroli albo inspekcji inspektor ma prawo do sporządzania dokumentacji 

również w formie dźwiękowej, fotograficznej i filmowej. 

2. W kontroli albo inspekcji mogą brać udział biegli lub eksperci na podstawie imiennego 

upoważnienia wydanego odpowiednio przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego 

albo Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

<3. Biegli lub eksperci, o których mowa w ust. 2, są obowiązani do zachowania poufności 

danych udostępnianych im w toku kontroli albo inspekcji, jak również pozyskanych 

w związku z jej przeprowadzaniem.> 

Art. 122e. 

1. Przebieg kontroli albo inspekcji dokumentowany jest przez inspektora odpowiednio w 

protokole z kontroli albo raporcie z inspekcji. 

2. Protokół z kontroli albo raport z inspekcji zawierają w szczególności: 

1) wskazanie kontrolowanego; 

2) wskazanie inspektorów; 

3) wskazanie biegłych i ekspertów, jeżeli brali udział w kontroli albo inspekcji; 

4) określenie przedmiotu i zakresu kontroli albo inspekcji; 

5) określenie miejsca i czasu kontroli albo inspekcji; 
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6) opis dokonanych ustaleń; 

7) przedstawienie dowodów; 

8) pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień. 

3. Protokół z kontroli podpisują: 

1) kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona; 

2) inspektorzy przeprowadzający kontrolę; 

3) osoby, których wyjaśnienia jako istotne dla czynności kontrolnych przytoczone 

zostały w protokole. 

[4. Raport z inspekcji podpisuje inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego lub inspektorzy do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego przeprowadzający inspekcję.] 

<4. Raport z inspekcji podpisuje inspektor do spraw wytwarzania Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego albo inspektor do spraw obrotu hurtowego 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, przeprowadzający inspekcję.> 

Art. 122g. 

1. Raport z inspekcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden przekazuje się kontrolowanemu. 

2. Kontrolowany jest obowiązany do sporządzenia harmonogramu działań naprawczych, 

stanowiącego odpowiedź na niezgodności stwierdzone w trakcie inspekcji, w terminie 20 

dni od dnia doręczenia raportu. 

3. W przypadku gdy kontrolowany nie przedstawi harmonogramu działań naprawczych w 

terminie określonym w ust. 2, Główny Inspektor Farmaceutyczny zobowiązuje 

kontrolowanego, w drodze decyzji, do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych 

uchybień. 

[4. Główny Inspektor Farmaceutyczny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania harmonogramu 

działań naprawczych, akceptuje go albo odmawia jego akceptacji.] 

<4. Główny Inspektor Farmaceutyczny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

harmonogramu działań naprawczych, akceptuje go albo odmawia jego akceptacji, 

jeżeli przedstawiony harmonogram działań naprawczych nie zapewnia usunięcia 

stwierdzonych uchybień, jednocześnie zobowiązując kontrolowanego, w drodze 

decyzji, do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień.> 

5. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami raportu z inspekcji, może, w 

terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując 

jednocześnie stosowne wnioski dowodowe. Główny Inspektor Farmaceutyczny jest 

obowiązany rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń Główny Inspektor Farmaceutyczny uzupełnia 

raport z inspekcji i przedstawia go ponownie kontrolowanemu. 
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Art. 123. 

[1. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli albo 

inspekcji inspektor farmaceutyczny albo inspektor do spraw wytwarzania Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego wpisują do książki kontroli, którą jest obowiązany 

posiadać podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w ustawie oraz apteka 

szpitalna, dział farmacji szpitalnej i apteka zakładowa.] 

<1. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli albo 

inspekcji inspektor farmaceutyczny, inspektor do spraw wytwarzania Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego albo inspektor do spraw obrotu hurtowego 

Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpisują do książki kontroli, którą jest 

obowiązany posiadać podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w 

ustawie oraz apteka szpitalna, dział farmacji szpitalnej i apteka zakładowa.> 

2.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory: 

1) upoważnienia do przeprowadzania kontroli albo inspekcji, 

2) protokołu pobrania próbek, 

3) orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek, 

4) książki kontroli 

- uwzględniając przepisy prawa i wytyczne Wspólnoty Europejskiej. 

 

<Art. 123a. 

W odniesieniu do wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnej przepisy art. 

122b–123 stosuje się odpowiednio.> 

<Art. 124b. 

1. Kto wytwarza sfałszowany produkt leczniczy lub sfałszowaną substancję czynną, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 5. 

2. Tej samej karze podlega osoba, która dostarcza lub udostępnia odpłatnie albo 

nieodpłatnie sfałszowany produkt leczniczy lub sfałszowaną substancję czynną, lub 

przechowuje w tym celu sfałszowany produkt leczniczy lub sfałszowaną substancję 

czynną.> 

[Art. 125. 

Kto bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania 

lub importu produktu leczniczego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2.] 

<Art. 125. 

1. Kto bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania lub importu produktu leczniczego lub produktu leczniczego terapii 

zaawansowanej, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2. 

2. Tej samej karze podlega ten, kto bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność 

gospodarczą w zakresie obrotu produktami leczniczymi.> 
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<Art. 125a. 

Kto bez uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, 

importu lub dystrybucji substancji czynnej, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.> 

<Art. 127a. 

1. Kto bez uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami 

Leczniczymi prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami 

leczniczymi, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2. 

2. Kto bez wymaganego zezwolenia na prowadzenie apteki albo punktu aptecznego 

prowadzi wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat 2. 

3. Kto bez wymaganego zgłoszenia prowadzi działalność w zakresie wysyłkowej 

sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, 

podlega grzywnie.> 

<Art. 129c. 

1. Kto, wbrew przepisowi art. 67 ust. 1, stosuje produkty lecznicze nieodpowiadające 

ustalonym wymaganiom jakościowym lub produkty lecznicze w odniesieniu do 

których upłynął termin ważności, podlega karze pieniężnej w wysokości do 5000 zł. 

2. Do kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 129b ust. 2–5.”> 

[Art. 132. 

Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie inspekcji farmaceutycznej 

udaremnia lub utrudnia wykonywanie czynności służbowych, 

podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.] 

<Art. 132. 

Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia inspekcji lub kontroli działalności 

gospodarczej, na którą zostało wydane zezwolenie udaremnia lub utrudnia 

wykonywanie czynności służbowych,  

podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom 

łącznie.> 
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U S T A W A   z dnia 28 października 2002 r. o ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW 

ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1417) 

Art. 16. 

1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której 

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo: 

1)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w: 

a)  art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego, 

b)  art. 224-232 

ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

950, z późn. zm.), 

c)  art. 38-43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 

730 i 913), 

d)  art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1376, z późn. zm.), 

e)  art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), 

f)  art. 585-592 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1030 oraz z 2014 poz. 265 i 1161), 

g)  art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 

a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 

2013 r. poz. 194), 

h)  art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017 oraz z 2013 r. poz. 1650), 

i)  (uchylona); 

2)   przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w: 

a)  art. 310-314 Kodeksu karnego, 

b)  art. 178-180 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586), 

c)  art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.), 

d)  art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382); 

3)   łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 

a)  art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego, 
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b)  art. 192b
(1)

 i art. 192c
(2)

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 

1027, z późn. zm.), 

c)  art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715). 

4)   przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego; 

5)   przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego; 

6)   przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego; 

7)   przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200b i art. 202-

204 Kodeksu karnego; 

8)   przeciwko środowisku, określone w: 

a)  art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego, 

b)  art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908), 

c)  (uchylona), 

d)  art. 58-64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), 

e)  art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), 

f)  art. 127a i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), 

g)  art. 47a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436), 

h)  art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1244); 

9)   przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności i 

porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, art. 

263 oraz w art. 264 Kodeksu karnego; 

9a)  przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego; 

10)  określone w art. 23-24b
(3)

 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.); 

11)  przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-118
1
 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z 

późn. zm.); 

12)  o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu 

karnego; 

13)  określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 2, 

art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124); 

[14)  określone w art. 124, art. 124a, art. 126 i art. 130 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.);] 
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<14) określone w art. 124–126, art. 127, art. 127a, art. 129, art. 129a, art. 130–132c i 

art. 132e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 

r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.;> 

15)  określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.); 

16)  określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188); 

17)  określone w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, 

o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe: 

1)   przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 

określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3
(4)

 , art. 59 § 1-

3
(5)

, art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 

66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 

73a § 1 i 2, art. 74 § 1-3
(6)

, art. 75 § 1 i 2
(7)

, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 

2, art. 80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

2)   przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i 

usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 

§ 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 1 

Kodeksu karnego skarbowego; 

3)   przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1
(8)

 , art. 99 § 1 

i 2
(9)

, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1
(10)

, art. 106 § 

1
(11)

, art. 106a § 1, art. 106b § 1
(13)

, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1
(14)

 oraz 

art. 106j § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

4)   przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, art. 

108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. 

 

 

U S T A W A    z dnia 29 lipca 2005 r. o PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII (Dz. U. z 

2012 r. poz. 124) 

Art. 37. 

1. Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub wewnątrzwspólnotowe nabycie 

środków odurzających lub substancji psychotropowych mogą być dokonywane wyłącznie 

przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 lub art. 40 ust. 1 i 2. 

[2. Przywóz środków odurzających i substancji psychotropowych będących produktami 

leczniczymi może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających 

zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne, po uzyskaniu pozwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

określającego środki lub substancje, które mogą być przedmiotem przywozu.] 
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<2. Przywóz środków odurzających i substancji psychotropowych będących produktami 

leczniczymi może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorców posiadających 

zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, o którym mowa w art. 

38 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, po uzyskaniu 

pozwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego określającego środki lub 

substancje, które mogą być przedmiotem przywozu.> 

3. Przywóz lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji 

psychotropowych może nastąpić po uzyskaniu, dla każdej przesyłki przywożonej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1)   pozwolenia na przywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie, wydanego przez 

Głównego Inspektora Farmaceutycznego, oraz 

2)   pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę, wydanego przez 

właściwe władze kraju wywozu. 

4. Wywóz lub wewnątrzwspólnotowa dostawa środków odurzających lub substancji 

psychotropowych może nastąpić po uzyskaniu, dla każdej przesyłki wywożonej z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pozwolenia na wywóz albo na 

wewnątrzwspólnotową dostawę, wydanego przez Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego na podstawie pozwolenia na przywóz lub wewnątrzwspólnotowe 

nabycie wydanego przez właściwe władze kraju przywozu. 

5. Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub wewnątrzwspólnotowe nabycie 

słomy makowej mogą być dokonywane wyłącznie przez przedsiębiorców, o których 

mowa w art. 35 ust. 1 lub art. 40 ust. 1, po uzyskaniu pozwoleń przewidzianych w ust. 3 i 

4. 

6. Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków odurzających, substancji 

psychotropowych oraz słomy makowej jest dozwolony na podstawie pozwolenia na 

wywóz, wydanego przez właściwe władze kraju wywozu dla każdej przesyłki. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, pozwolenia na wywóz albo 

wewnątrzwspólnotową dostawę są dołączane do każdej przesyłki. 

8. Przywóz środków odurzających do składu celnego jest zabroniony. 

9. Przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych do wolnych obszarów 

celnych jest zabroniony. 

10. Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub wewnątrzwspólnotowe nabycie 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na 

własne potrzeby lecznicze może być dokonywany na podstawie dokumentów określonych 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 12. 

11. Pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotową dostawę lub 

wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających i substancji psychotropowych 

stanowiących zapasy jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej 

biorących udział w misjach, ćwiczeniach lub szkoleniach poza granicami kraju udziela 

Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego na wniosek kierownika (dowódcy, 

komendanta, szefa) jednostki organizacyjnej. 



- 97 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb wydawania pozwoleń i dokumentów, o których mowa w ust. 3, 4 i 10, 

wzory tych pozwoleń i dokumentów, obowiązki podmiotów i osób posiadających te 

pozwolenia i dokumenty w zakresie przechowywania środków objętych pozwoleniem, 

wydawania tych środków jednostkom uprawnionym oraz prowadzenia dokumentacji w 

zakresie ich posiadania i obrotu nimi, mając na względzie sprawność postępowania w 

sprawie udzielenia pozwoleń. 

 


