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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 11 września 2015 r.  

o produktach biobójczych 

 

(druk nr 1069) 

 

 

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. 72. 

1. 
(270)

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

wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. 

2. 
(271)

 (uchylony). 

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

przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów 

leczniczych weterynaryjnych, będących własnością podmiotu 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 
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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[.]<,> 

<8) produktami biobójczymi służącymi do utrzymywania higieny człowieka oraz 

repelentami lub atraktantami służącymi w sposób bezpośredni lub pośredni do 

utrzymywania higieny człowieka > 

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)   
(273)

 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 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); 
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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)  
(274)

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

wyrobach medycznych, które mają zastosowanie w medycynie weterynaryjnej. 

8. Nie stanowi obrotu hurtowego: 

1)   (uchylony); 

2)   
(275)

 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 kategorii 1, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na ich przyjęcie - pod warunkiem że 

produkty te będą spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami; 

3)   
(276)

 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. 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277) 

 

Art. 3. 

 1. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się: 

1)   z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593) - działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagającą uzyskania wpisu do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości; 

2)   z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1232, z późn. zm.) - eksploatację instalacji wymagającą uzyskania: 
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a)  pozwolenia zintegrowanego, 

b)  pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

3)   z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. 

zm.): 

a)  zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, 

b)  działalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 

ust. 1 pkt 5 lit. a i b tej ustawy; 

4)   z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z 

późn. zm.) - wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego: 

a)  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

b)  pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, 

c)  retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; 

5)   
(2)

 z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 , z 2009 r. Nr 18, poz. 97 

oraz z 2015 r. poz. 277): 

a)  zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

b)  zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

c)  zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska, 

d)  wprowadzanie do obrotu; 

6)   z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i 

kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar 

(Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

15, t. 2, str. 176) - międzynarodowy obrót odpadami; 

7)   z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101) - gospodarowanie odpadami wydobywczymi na 

podstawie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi; 

8)   z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 

r. poz. 613, ze zm.) - podziemne składowanie dwutlenku węgla. 

2. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również: 

1)   produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie do 

środowiska oraz transport: 
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a)  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji stwarzających 

zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu przepisów o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach, 

b)  środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.), 

[c)  produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach 

biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z późn. zm.);] 

<c) produktów biobójczych;> 

2)   transport: 

a)  towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454), 

b)  (uchylona) 

c)  materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.). 

d)  (uchylona) 

 

 

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz.1229) 

[Art. 4. 

Rezerwy strategiczne mogą stanowić: surowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje 

składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, elementy infrastruktury krytycznej, 

produkty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, wyroby 

medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne oraz substancje czynne w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 

poz. 271, z późn. zm.), a także produkty biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 

2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 242) - niezbędne do realizacji celów, 

o których mowa w art. 3.] 

<Art. 4. 

Rezerwy strategiczne mogą stanowić: surowce, materiały, urządzenia, maszyny, 

konstrukcje składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, elementy 

infrastruktury krytycznej, produkty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki 
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spożywcze i ich składniki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze 

weterynaryjne oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), a także produkty 

biobójcze – niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 3.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451, z 2012 r. poz. 95 oraz z 2013 

r. poz. 1245) 

Art. 2. 

1. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych, zwany dalej "Prezesem Urzędu", jest centralnym organem administracji 

rządowej właściwym w sprawach związanych z: 

1)   dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów leczniczych 

dopuszczanych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia - w zakresie 

określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 45, poz. 271, z późn. zm.); 

[2)   dopuszczaniem do obrotu produktów biobójczych - w zakresie określonym ustawą z dnia 

13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, z późn. 

zm.);] 

<2) udostępnianiem na rynku i stosowaniem produktów biobójczych – w zakresie 

określonym ustawą z dnia 11 września 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 

…);> 

3)   wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów - w rozumieniu i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, 

poz. 679); 

4)   badaniami klinicznymi, w tym badaniami klinicznymi weterynaryjnymi - w zakresie 

określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz ustawą z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. 

2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 
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3. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej 

"Urzędem". 

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, statut Urzędu, uwzględniając w 

szczególności zakres działalności Urzędu, jego strukturę organizacyjną, siedzibę oraz 

zakres zadań Prezesa Urzędu. 

Art. 4. 

1. Do zadań Prezesa Urzędu należy: 

1)   prowadzenie postępowań i wykonywanie czynności w zakresie produktów leczniczych, w 

szczególności: 

a)  wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, 

b)  udzielanie informacji dotyczących wymaganej dokumentacji i czynności w procesie 

dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, 

c)  prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia tego rejestru, 

d)  wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na prowadzenie badania klinicznego albo badania 

klinicznego weterynaryjnego, 

e)  prowadzenie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych, 

f)  prowadzenie Inspekcji Badań Klinicznych, w tym kontrolowanie zgodności prowadzonych 

badań klinicznych produktów leczniczych lub badanych produktów leczniczych z 

wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej, a w przypadku badań klinicznych produktów 

leczniczych weterynaryjnych lub badanych produktów leczniczych weterynaryjnych - z 

wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej, 

g)  
(2)

 zbieranie i ocena raportów okresowych o bezpieczeństwie stosowania produktów 

leczniczych oraz zbieranie informacji o działaniach niepożądanych produktu leczniczego, 

badanego produktu leczniczego, produktu leczniczego weterynaryjnego i badanego 

produktu leczniczego weterynaryjnego, 

h)  nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych i produktów leczniczych 

weterynaryjnych oraz monitorowanie bezpieczeństwa ich stosowania, 

i)  prowadzenie kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów 

leczniczych, 
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j)  ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, co najmniej 

raz w roku, Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z oddzielnym wykazem produktów leczniczych 

weterynaryjnych; wykaz zawiera nazwę produktu leczniczego, jego postać, niezbędne 

informacje o składzie jakościowym, kategorię dostępności, wielkość opakowania, numer 

pozwolenia, kod EAN UCC, nazwę podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie 

produktu leczniczego do obrotu oraz nazwę i kraj wytwórcy, a w przypadku produktu 

leczniczego weterynaryjnego - także gatunki zwierząt, dla których jest przeznaczony, 

k)  zamieszczanie raz w miesiącu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu produktów 

leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa 

Urzędu; wykaz zawiera dane, o których mowa w lit. j, 

l)  prowadzenie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy 

wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, 

przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe, 

m)  
(3)

 umożliwianie zgłaszania informacji o działaniach niepożądanych produktów 

leczniczych oraz gromadzenie i przetwarzanie tych spośród powziętych w ten sposób 

informacji, które przy zachowaniu należytej staranności można uznać za wiarygodne pod 

względem medycznym, 

n)  
(4)

 wdrożenie i prowadzenie dedykowanej strony internetowej, informującej o aspektach 

związanych z bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych w odniesieniu do 

produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych; 

[2)   prowadzenie postępowań i wykonywanie czynności w zakresie produktów biobójczych, w 

szczególności: 

a)  wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktu 

biobójczego, 

b)  wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń tymczasowych, 

c)  wydawanie, w drodze decyzji, wpisów do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, 

d)  wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na obrót produktami biobójczymi, 

e)  prowadzenie Rejestru Produktów Biobójczych, 

f)  występowanie z wnioskami do Komisji Europejskiej o wpisanie substancji czynnej produktu 

biobójczego do ewidencji substancji czynnych, dokonanie zmian we wpisie, przedłużenie 

ważności wpisu lub o usunięcie substancji czynnej z ewidencji substancji czynnych, 
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g)  ustalanie receptur ramowych, 

h)  prowadzenie ewidencji badań naukowych i rozwojowych, których celem jest 

wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego lub substancji czynnej przeznaczonej 

wyłącznie do stosowania w produkcie biobójczym, 

i)  prowadzenie ewidencji raportów o zgłoszonych przypadkach zatruć produktami 

biobójczymi, 

j)  udzielanie informacji dotyczących wymaganej dokumentacji i czynności w procesie 

dopuszczania do obrotu produktów biobójczych, 

k)  ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, co najmniej 

raz w roku, Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej; wykaz zawiera nazwę produktu biobójczego, jego 

postać, przeznaczenie, informacje o substancjach czynnych zawartych w produkcie, rodzaj 

użytkownika, numer i datę wydania pozwolenia, nazwę podmiotu odpowiedzialnego za 

wprowadzenie produktu biobójczego do obrotu, nazwę i kraj wytwórcy produktu 

biobójczego, kategorię i grupę produktu biobójczego, okres ważności, 

l)  zamieszczanie raz w miesiącu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu produktów 

biobójczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; wykaz zawiera 

dane, o których mowa w lit. k;] 

<2) prowadzenie postępowań i wykonywanie czynności w zakresie produktów 

biobójczych, w szczególności: 

a) wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń krajowych, 

b) wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na podstawie art. 26 rozporządzenia 

528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania 

produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 528/2012”, 

c) wydawanie, w drodze decyzji, zezwoleń na handel równoległy, 

d) wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na obrót produktami biobójczymi, 

e) prowadzenie Wykazu Produktów Biobójczych, 

f) prowadzenie oceny dokumentacji substancji czynnych złożonej w celu ich 

zatwierdzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia 528/2012, 

g) prowadzenie oceny dokumentacji złożonej w celu uzyskania pozwolenia unijnego, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. n rozporządzenia 528/2012, 
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h) kierowanie sprzeciwów do grupy koordynacyjnej zgodnie z art. 35 

rozporządzenia 528/2012, 

i) wydawanie opinii w związku z badaniami naukowymi i rozwojowymi, które 

mogą się wiązać lub skutkować uwolnieniem produktu biobójczego do 

środowiska, 

j) prowadzenie ewidencji raportów o zgłoszonych przypadkach zatruć produktami 

biobójczymi, 

k) udzielanie informacji dotyczących wymaganej dokumentacji i czynności w 

procesie dopuszczania do obrotu produktów biobójczych, 

l) przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w art. 65 ust. 3 rozporządzenia 

528/2012;> 

3)   prowadzenie postępowań i wykonywanie czynności w zakresie bezpieczeństwa, obrotu i 

używania wyrobów, w szczególności: 

a)  wydawanie decyzji w zakresie wyrobów, 

b)  prowadzenie bazy danych zgłoszeń i powiadomień o wyrobach, 

c)  sprawowanie nadzoru nad incydentami medycznymi wyrobów oraz działaniami z 

zakresu bezpieczeństwa wyrobów, 

d)  wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na prowadzenie badania klinicznego wyrobu 

oraz na zmiany w badaniu klinicznym, 

e)  dokonywanie wpisu badania klinicznego wyrobu do Centralnej Ewidencji Badań 

Klinicznych, 

f)  prowadzenie kontroli badań klinicznych wyrobów, 

g)  sprawowanie nadzoru nad wyrobami wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i 

używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

h)  rozstrzyganie sporów dotyczących reguł klasyfikacji oraz ustalanie: 

–  klasyfikacji wyrobów medycznych, 

–  klasyfikacji wyposażenia wyrobów medycznych, 

–  kwalifikacji wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, 

i)  wydawanie świadectw wolnej sprzedaży, 

j)  współpraca i wymiana informacji z organizacjami międzynarodowymi, w tym 

wymiana informacji z zakresu bezpieczeństwa; 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4)   wydawanie opinii w przedmiocie niespełniania przez środek spożywczy wymagań 

produktu leczniczego, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 

1228 i Nr 230, poz. 1511); 

5)   opracowywanie i wydawanie Farmakopei Polskiej oraz ogłaszanie, w formie komunikatu 

w Biuletynie Informacji Publicznej, daty od której obowiązują wymagania w niej 

określone; 

6)   współpraca z organami administracji publicznej i instytutami badawczymi; 

[7)   współpraca z właściwymi instytucjami Unii Europejskiej, Europejską Agencją Leków 

(EMA), Europejskim Dyrektoriatem do spraw Jakości Leków (EDQM), właściwymi 

organami państw członkowskich i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

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

<7) współpraca z właściwymi instytucjami Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji 

Leków (EMA), Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA), Europejskim 

Dyrektoriatem do spraw Jakości Leków (EDOM), właściwymi organami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.> 

2. Prezes Urzędu jest obowiązany przedstawiać niezwłocznie, na każde żądanie ministra 

właściwego do spraw zdrowia, pisemne informacje związane z wykonywaniem jego 

zadań oraz z działalnością Urzędu. 

3. 
(5)

 W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 7, w zakresie kontroli, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, Prezes Urzędu dokonuje regularnego audytu systemu nadzoru 

nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, o którym mowa w art. 2 pkt 

40c ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, i przekazuje jego wyniki 

Komisji Europejskiej w formie raportu co dwa lata. 

 


