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

do  ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. 

o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 841) 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 

oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039) 

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 
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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 

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 
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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 

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; 
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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 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, 
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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; 

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; 
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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; 

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, 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 

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;] 

<21a) Osobą Kompetentną – jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie, że każda seria 

produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego została 

wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami ustawy;> 

<21b) Osobą Odpowiedzialną – jest kierownik hurtowni farmaceutycznej albo hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych odpowiedzialny za 

prowadzenie hurtowni zgodnie z przepisami ustawy oraz wymaganiami Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej; 

21c) 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 
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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)  
(1)

 podmiotem odpowiedzialnym - jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) 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; 
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30)  produktem immunologicznym - jest produkt leczniczy stanowiący surowicę, 

szczepionkę, 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; 

<33b) produktem leczniczym terapii zaawansowanej – wyjątkiem szpitalnym – 

jest produkt leczniczy terapii zaawansowanej w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 

listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i 
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zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 

(Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2007, str. 121, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 1394/2007”, który jest przygotowywany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w sposób niesystematyczny zgodnie ze standardami 

jakości i zastosowany w ramach świadczeń szpitalnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 160, 138 i 650) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wyłączną 

odpowiedzialność lekarza w celu wykonania indywidualnie przepisanego 

produktu leczniczego dla danego pacjenta;> 

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 

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 
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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. z 2017 r. poz. 1219); 

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; 
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40b)   systemem EudraVigilance - 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 

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, 
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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 produktu leczniczego - 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 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)  
(2)

 wytwórcą - jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

- Prawo przedsiębiorców, 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. 
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Art. 3. 

1. Do obrotu dopuszczone są, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 4, produkty lecznicze, które 

uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zwane dalej "pozwoleniem". 

2. Do obrotu dopuszczone są także produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie wydane 

przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. 

3. Organem uprawnionym do wydania pozwolenia jest Prezes Urzędu Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej "Prezesem 

Urzędu. 

4. Do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ust. 

1: 

1)   leki recepturowe; 

2)   leki apteczne; 

3)    produkty radiofarmaceutyczne przygotowywane w momencie stosowania w 

upoważnionych podmiotach leczniczych, z dopuszczonych do obrotu generatorów, 

zestawów, radionuklidów i prekursorów, zgodnie z instrukcją wytwórcy, oraz 

radionuklidy w postaci zamkniętych źródeł promieniowania; 

4)   krew i osocze w pełnym składzie lub komórki krwi pochodzenia ludzkiego lub 

zwierzęcego, z wyłączeniem osocza przetwarzanego w procesie przemysłowym; 

5)   surowce farmaceutyczne nieprzeznaczone do sporządzania leków recepturowych i 

aptecznych; 

6)   immunologiczne produkty lecznicze weterynaryjne wytworzone z patogenów lub 

antygenów pochodzących od zwierząt znajdujących się w danym gospodarstwie i 

przeznaczonych do leczenia zwierząt występujących w tym samym gospodarstwie; 

[7)    produkty lecznicze terapii zaawansowanej, o których mowa w art. 2 rozporządzenia 

(WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w 

sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 

2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2007, 

str. 121), zwanego dalej "rozporządzeniem 1394/2007", które są przygotowywane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób niesystematyczny zgodnie ze 

standardami jakości i zastosowane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wyłączną odpowiedzialność lekarza w celu 

wykonania indywidualnie przepisanego produktu leczniczego dla danego pacjenta.] 

<7) produkty lecznicze terapii zaawansowanej – wyjątki szpitalne.> 
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Art. 37m. 

1. Wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego sponsor składa do Prezesa Urzędu. 

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

1)   dane dotyczące badanego produktu leczniczego; 

2)   protokół badania klinicznego, który jest dokumentem opisującym cele, plan, 

metodologię, zagadnienia statystyczne i organizację badania klinicznego; 

3)   informacje dla pacjenta i formularz świadomej zgody; 

4)   dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 37b 

ust. 2 pkt 6; 

5)   kartę obserwacji klinicznej; 

6)   dane dotyczące badaczy i ośrodków uczestniczących w badaniu klinicznym; 

7)   potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku; 

8)   podpisany i opatrzony datą opis działalności naukowej i zawodowej badacza; 

[9)   umowy dotyczące badania klinicznego zawierane między stronami biorącymi udział 

w badaniu klinicznym.] 

<9) krótki opis finansowania badania klinicznego;> 

<10) informacje na temat transakcji finansowych oraz rekompensat wypłacanych 

uczestnikom oraz badaczom lub ośrodkom badawczym, w których jest 

prowadzone badanie kliniczne, za udział w badaniu klinicznym; 

11) opis wszelkich innych umów między sponsorem a ośrodkiem badawczym, 

w którym jest prowadzone badanie kliniczne.> 

3. Za złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę. 

4. Po złożeniu dokumentacji badania klinicznego Prezes Urzędu dokonuje niezwłocznie 

badania formalnego tej dokumentacji. 

5. Dokumentacja badania klinicznego może być przedstawiona w języku angielskim, z 

wyjątkiem danych i dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 3, danych i dokumentów 

przeznaczonych do wiadomości uczestników badania klinicznego, które muszą być 

sporządzone w języku polskim. 

Art. 37r. 

1. Komisja bioetyczna wydaje opinię o badaniu klinicznym na wniosek sponsora złożony 

wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę jej wydania. 

2. Komisja bioetyczna, wydając opinię, o której mowa w ust. 1, ocenia w szczególności: 

1)   zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego; 
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2)   analizę przewidywanych korzyści i ryzyka; 

3)   poprawność protokołu badania klinicznego; 

4)   poprawność wyboru badacza i członków zespołu; 

5)   jakość broszury badacza; 

6)   jakość ośrodka; 

7)   poziom i kompletność pisemnej informacji wręczanej uczestnikowi badania 

klinicznego; 

8)   poprawność procedury, którą stosuje się przy uzyskiwaniu świadomej zgody, a także 

uzasadnienie dla prowadzenia badania klinicznego z udziałem osób niezdolnych do 

wyrażenia świadomej zgody, z uwzględnieniem szczególnych ograniczeń 

wymienionych w art. 37h i 37i; 

9)   wysokość odszkodowania lub rekompensaty przewidzianych w przypadku 

ewentualnego uszkodzenia ciała lub zgonu spowodowanego uczestnictwem w badaniu 

klinicznym; 

[10)  wysokość wynagradzania lub rekompensaty dla prowadzących badanie kliniczne i 

uczestników badania klinicznego oraz umowy dotyczące badania klinicznego między 

sponsorem a ośrodkiem;] 

<10) krótki opis finansowania badania klinicznego;> 

<10a) informacje na temat transakcji finansowych oraz rekompensat wypłacanych 

uczestnikom oraz badaczom lub ośrodkom badawczym, w których jest 

prowadzone badanie kliniczne, za udział w badaniu klinicznym; 

10b) opis wszelkich innych umów między sponsorem a ośrodkiem badawczym, 

w którym jest prowadzone badanie kliniczne;> 

11)  zasady rekrutacji uczestników badania klinicznego; 

12)  umowę, o której mowa w art. 37b ust. 2 pkt 6. 

3. Komisja bioetyczna zapewnia przechowywanie dokumentacji badania klinicznego, o której 

mowa w ust. 1, w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osób innych niż 

członkowie komisji bioetycznej, powołani eksperci oraz pracownicy administracyjni 

odpowiedzialni za organizację pracy komisji bioetycznej, którzy w formie pisemnej 

zobowiązali się do zachowania poufności danych udostępnianych w związku z 

wykonywanymi czynnościami administracyjnymi. 
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4. Komisja bioetyczna przechowuje dokumentację dotyczącą badania klinicznego przez okres 

5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono 

badanie kliniczne. 

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.] 

<2. Organem właściwym do wydania, odmowy wydania, stwierdzenia wygaśnięcia, 

cofnięcia, a także zmiany zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu 

leczniczego, w drodze decyzji, 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. 
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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 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 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. z 2017 r. poz. 1000), 

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: 
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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. 38a. 

1. W przypadku produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego 

podjęcie wytwarzania następuje na podstawie zgody na wytwarzanie produktu 

leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego. 

2. Organem właściwym do wydania zgody, o której mowa w ust. 1, odmowy jej wydania, 

stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia oraz zmiany tej zgody, w drodze decyzji, jest 

Główny Inspektor Farmaceutyczny. 

3. Wnioskodawca ubiegający się o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, składa w 

postaci papierowej albo elektronicznej wniosek, który zawiera: 

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

podmiotu ubiegającego się o zgodę, 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 identyfikacji podatkowej (NIP); 

3) imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu; 

4) określenie rodzaju oraz wskazań produktu leczniczego terapii zaawansowanej – 

wyjątku szpitalnego; 

5) określenie miejsca wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej – 

wyjątku szpitalnego; 

6) określenie zakresu działalności w miejscu wytwarzania produktu leczniczego 

terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego; 

7) listę produktów leczniczych terapii zaawansowanej – wyjątków szpitalnych 

wytwarzanych w danym miejscu wytwarzania; 
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8) imię i nazwisko Osoby Kompetentnej, informacje o jej wykształceniu, stażu 

pracy i zakresie uprawnień oraz adres miejsca wytwarzania, w którym Osoba 

Kompetentna będzie pełnić obowiązki. 

4. Do wniosku o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) kopię pozwolenia na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 25 ustawy 

z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000), jeżeli zostało wydane; 

2) dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 9, jeżeli dotyczy; 

3) Dokumentację Główną Miejsca Prowadzenia Działalności sporządzoną zgodnie 

z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

5. Wniosek o zmianę zgody, o której mowa w ust. 1, zawiera informacje, o których 

mowa w ust. 3. Przepis ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

6. Wniosek o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 90 dni od 

dnia jego złożenia. 

7. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 6, ulega zawieszeniu, jeżeli wniosek o wydanie 

zgody, o której mowa w ust. 1, wymaga uzupełnienia. 

8. Wniosek o zmianę zgody, o której mowa w ust. 1, rozpatruje się w terminie 30 dni od 

dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony, 

nie więcej niż o 60 dni, o czym informuje się wnioskodawcę. Przepis ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody, o której mowa w ust. 1, jest 

pobierana opłata, której wysokość nie może być wyższa niż siedmiokrotność 

minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Opłata stanowi dochód budżetu państwa i 

jest wnoszona na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. 

10. Opłaty, o której mowa w ust. 9, nie wnoszą podmioty posiadające pozwolenie na 

wykonywanie czynności, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. 

o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, 

podejmujące wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku 

szpitalnego. 

11. Zgoda, o której mowa w ust. 1, zawiera dane, wymienione w ust. 3 pkt 1 i 4–7, oraz: 

1) szczegółowy zakres wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej – 

wyjątku szpitalnego; 
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2) numer zgody i datę jej wydania. 

12. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony po stwierdzeniu 

przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie inspekcji 

przeprowadzonej przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego, że podmiot ubiegający się o jej wydanie spełnia wymagania 

Dobrej Praktyki Wytwarzania, a także po stwierdzeniu, że: 

1) dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz urządzeniami technicznymi 

i kontrolnymi niezbędnymi do wytwarzania, kontroli i przechowywania produktu 

leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego oraz 

2) zatrudnia Osobę Kompetentną. 

13. Osobą Kompetentną może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny 

równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 1 pkt 2 lub 3, 

lub ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową 

z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych 

lub weterynaryjnych; 

2) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie dotyczącym danego rodzaju produktu 

leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego; 

3) włada językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania obowiązków, 

o których mowa w ust. 14. 

14. Do obowiązków Osoby Kompetentnej należy certyfikowanie w rejestrze, w porządku 

chronologicznym, przed zwolnieniem do użycia każdej serii produktu leczniczego 

terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego, że seria została wytworzona zgodnie z 

wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania w celu wykonania indywidualnie 

przepisanego produktu leczniczego dla danego pacjenta. 

15. Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego 

sprawdza, przez przeprowadzanie inspekcji, których częstotliwość jest określana na 

podstawie analizy ryzyka, czy posiadacz zgody na wytwarzanie produktu leczniczego 

terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego wypełnia obowiązki wynikające 

z art. 38aa ust. 1. 

16. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) wzór wniosku o wydanie zgody, o której mowa w ust. 1, oraz o zmianę tej zgody, 

uwzględniając rodzaj produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku 

szpitalnego oraz zakres wytwarzania; 

2) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, uwzględniając konieczność 

zróżnicowania wysokości opłat w związku z nakładem pracy wymaganym do 

rozpatrzenia wniosku.> 

<Art. 38aa. 

1. Do obowiązków posiadacza zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii 

zaawansowanej – wyjątku szpitalnego należy: 

1) wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego 

jedynie w zakresie objętym zgodą, o której mowa w art. 38a ust. 1; 

2) zawiadamianie na piśmie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, co najmniej 

30 dni wcześniej, o zamierzonej zmianie dotyczącej warunków wytwarzania 

produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego oraz 

niezwłoczne zawiadamianie o konieczności zmiany Osoby Kompetentnej; 

3) udostępnianie inspektorom do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego w celu przeprowadzenia inspekcji pomieszczeń, w których 

jest prowadzona działalność w zakresie wytwarzania produktu leczniczego 

terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego, dokumentacji i innych danych 

dotyczących wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku 

szpitalnego, a także umożliwienie pobrania próbek tych produktów do badań 

jakościowych; 

4) umożliwianie Osobie Kompetentnej wykonywania obowiązków, w tym 

podejmowania niezależnych decyzji w ramach uprawnień wynikających z 

ustawy; 

5) stosowanie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa produktu leczniczego terapii 

zaawansowanej – wyjątku szpitalnego; 

6) przechowywanie rejestrów, o których mowa w art. 38a ust. 14, przez okres nie 

krótszy niż 30 lat od dnia zwolnienia do użycia danej serii produktu leczniczego 

terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego. 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 2, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków 
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komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Art. 38ab. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny cofa zgodę na wytwarzanie produktu leczniczego 

terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego, w przypadku gdy jego wytwórca 

przestał wypełniać obowiązki określone w art. 38aa ust. 1 pkt 1 lub 3. 

2. Zgoda na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku 

szpitalnego może być cofnięta w przypadku naruszenia przepisów art. 38aa ust. 1 pkt 

2 lub 4–6.> 

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)   
(4)

 numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także 

numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

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 

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: 
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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 opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

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. 42. 

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, 
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c)   jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 

3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1371 i 1524), w zakresie produktów krwiopochodnych, rekombinowanych 

koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny na potrzeby realizacji 

zamówienia, o którym mowa w art. 27 ust. 3 tej ustawy; 

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; 

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;] 

<8) stosowanie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, a w zakresie dystrybucji 

produktów leczniczych, o której mowa w pkt 2, stosowanie wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej;> 

9)   stosowanie jako materiałów wyjściowych przeznaczonych do wytwarzania produktu 

leczniczego wyłącznie substancji czynnej, która: 

a)  została wytworzona zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, 
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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 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 
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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. (uchylony). 

<4. Wytwórca lub importer produktów leczniczych odsuwa Osobę Wykwalifikowaną od 

wykonywania obowiązków Osoby Wykwalifikowanej w przypadku naruszenia przez 

nią przepisów art. 48 ust. 3, na wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w 

którym wskazuje się stwierdzone uchybienia. Ponowne dopuszczenie odsuniętej 

Osoby Wykwalifikowanej do wykonywania obowiązków Osoby Wykwalifikowanej 

wymaga pisemnej zgody Głównego Inspektora Farmaceutycznego.> 

 

<Art. 43a. 

1. Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego oraz zgoda na 

wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego 

wygasają w przypadku: 

1) śmierci osoby, na rzecz której zostało wydane zezwolenie lub zgoda; 

2) wykreślenia przedsiębiorcy z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

3) rezygnacji z prowadzonej działalności. 

2. Stwierdzenie wygaśnięcia następuje w drodze decyzji organu, który wydał zezwolenie 

na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo zgodę na wytwarzanie 

produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego. 
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3. Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego oraz zgoda na 

wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego 

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie podlegają wygaśnięciu do czasu 

zakończenia inspekcji lub postępowań administracyjnych prowadzonych przez 

organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli w wyniku zakończonej inspekcji 

lub postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy Państwowej 

Inspekcji Farmaceutycznej zachodzą przesłanki do wydania decyzji o cofnięciu 

zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo cofnięciu zgody na 

wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego, 

Główny Inspektor Farmaceutyczny cofa zezwolenie albo zgodę. Wygaśnięcia nie 

stwierdza się.> 

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. 

<3a. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia zagrożenia dla jakości lub 

bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Główny Inspektor 
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Farmaceutyczny może zarządzić doraźną inspekcję u podmiotu odpowiedzialnego 

lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego bez uprzedzenia. Z tej inspekcji 

sporządza się raport, który otrzymuje podmiot odpowiedzialny lub przedstawiciel 

podmiotu odpowiedzialnego, 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 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. 
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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. 47d. 

1. W przypadku otrzymania informacji od właściwego organu państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub od 

właściwego organu z kraju trzeciego mającego równoważne z Unią Europejską 

wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania i równoważny system inspekcji, że 

wytwórca nie spełnia wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Główny Inspektor 

Farmaceutyczny cofa wydany dla tego wytwórcy certyfikat potwierdzający 

spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

2. W przypadku cofnięcia wydanego certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań 

Dobrej Praktyki Wytwarzania Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie 

usuwa ten certyfikat z europejskiej bazy danych EudraGMDP. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie informuje o cofnięciu wydanego 

certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 

dotychczasowego posiadacza certyfikatu.> 

 

[Art. 48. 

1. 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 
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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) - 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. 

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. 48. 

1. Osobą Wykwalifikowaną może być osoba, która spełnia łącznie następujące 

wymagania: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny 

równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 1 pkt 2 lub 3, 

lub ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową 
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z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych, medycznych 

lub weterynaryjnych; 

2) zdobyła wiedzę i umiejętności co najmniej w zakresie następujących 

przedmiotów: fizyki, chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii 

analitycznej, chemii farmaceutycznej obejmującej analizę produktów 

leczniczych, biochemii ogólnej i stosowanej (medycznej), fizjologii, mikrobiologii, 

farmakologii, technologii farmaceutycznej, toksykologii oraz farmakognozji; 

3) posiada co najmniej dwuletni staż pracy u wytwórcy lub importera produktu 

leczniczego posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 1, lub zgodę, 

o której mowa w art. 38a ust. 1, obejmujący przeprowadzanie analizy 

jakościowej i ilościowej produktów leczniczych i substancji czynnych oraz 

przeprowadzanie badań i czynności kontrolnych koniecznych do zapewnienia 

jakości produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami określonymi w 

pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu; 

4) włada językiem polskim w stopniu niezbędnym do pełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 3. 

2. Tytuł zawodowy magistra farmacji poświadcza spełnianie warunków określonych w 

ust. 1 pkt 1 i 2. Osoby nieposiadające tego tytułu, legitymujące się wykształceniem, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowo przedstawiają, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym: 

1) suplement do dyplomu; 

2) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych przez 

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni medycznych, które prowadzą studia 

na kierunku farmacja, w przypadku konieczności uzupełnienia wiedzy 

i umiejętności, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Do obowiązków Osoby Wykwalifikowanej należy w przypadku: 

1) produktu leczniczego wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

zapewnienie, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona 

i skontrolowana zgodnie z przepisami prawa oraz z wymaganiami określonymi 

w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu; 

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

został wytworzony w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie 
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członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – zapewnienie, że każda seria 

produktu leczniczego została poddana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

pełnej analizie jakościowej i ilościowej, co najmniej w odniesieniu do wszystkich 

substancji czynnych, oraz innym badaniom i czynnościom kontrolnym 

koniecznym do zapewnienia jakości produktów leczniczych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu. 

4. 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 badań i czynności kontrolnych, o których mowa w 

ust. 3 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 dołączono 

do nich certyfikat serii podpisany przez Osobę Wykwalifikowaną i certyfikat 

analityczny oraz, jeżeli dotyczy, raporty z kontroli obejmujące sprawozdanie z 

testów i czynności kontrolnych koniecznych do potwierdzenia jakości serii produktu 

leczniczego zgodnie z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do 

obrotu. 

5. 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. 

6. W przypadku produktów leczniczych importowanych z krajów trzecich Osoba 

Wykwalifikowana może odstąpić od przeprowadzenia ich analiz oraz innych badań 

i czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 3 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. 
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7. Przed zwolnieniem serii produktu leczniczego do obrotu Osoba Wykwalifikowana jest 

obowiązana certyfikować w rejestrze, że seria spełnia wymagania określone w ust. 3. 

8. Rejestr, o którym mowa w ust. 7, jest przechowywany przez okres dłuższy o rok od 

terminu ważności produktu leczniczego, ale nie krótszy niż pięć lat. Rejestr jest 

aktualizowany na bieżąco, w miarę przeprowadzania czynności, i udostępniany 

organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na każde żądanie.> 

 

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] <art. 48 ust. 5>; 

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] <art. 48 ust. 5> ; 

6)   surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i 

aptecznych. 

<Art. 51ja. 

1. W przypadku otrzymania informacji od właściwego organu państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub od 

właściwego organu z kraju trzeciego mającego równoważne z Unią Europejską 

wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania i równoważny system inspekcji, że 

wytwórca substancji czynnej lub wytwórca substancji pomocniczych nie spełnia 

wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Główny Inspektor Farmaceutyczny cofa 

wydany dla tego wytwórcy certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań Dobrej 

Praktyki Wytwarzania. 

2. W przypadku cofnięcia wydanego certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań 

Dobrej Praktyki Wytwarzania Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie 
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usuwa wydany certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań Dobrej Praktyki 

Wytwarzania z europejskiej bazy danych EudraGMDP. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie informuje o cofnięciu wydanego 

certyfikatu potwierdzającego spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 

dotychczasowego posiadacza certyfikatu.> 

 

Art. 72a. 

1. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi są 

przetwarzane dane o obrocie: 

1)   produktami leczniczymi, 

2)   środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami 

medycznymi, dla których wydano decyzję o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej 

ceny zbytu, 

3)   produktami leczniczymi sprowadzanymi w trybie art. 4, 

4)   środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzonymi w 

trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (Dz. U. 2017 r. poz. 149 i 60) 

- dopuszczonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zakres przekazywanych i przetwarzanych danych obejmuje: 

1)   dane identyfikujące odpowiednio produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, jeżeli dotyczy: 

a)  kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 

b)  numer serii, 

c)  unikalny kod, 

d)  datę ważności, 

e)  nazwę podmiotu odpowiedzialnego albo nazwę podmiotu uprawnionego do 

importu równoległego albo nazwę podmiotu działającego na rynku spożywczym, 

albo nazwę wytwórcy wyrobu medycznego lub jego autoryzowanego 

przedstawiciela, lub dystrybutora, lub importera, 

f)  kraj sprowadzenia, w przypadku produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu 

w trybie art. 4, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego sprowadzonych w trybie art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 
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2)   liczbę opakowań jednostkowych będących przedmiotem transakcji i przesunięć 

magazynowych, wraz z jego określeniem, oraz liczbę opakowań jednostkowych na 

stanie magazynowym; 

[3)   wartość netto zbytych opakowań jednostkowych bez uwzględnienia rabatów, 

upustów, bonifikat oraz wartość netto opakowań jednostkowych posiadanych na stanie 

magazynowym;] 

<3) wartość netto zbytych opakowań jednostkowych bez uwzględnienia rabatów, 

upustów oraz bonifikat;> 

4)   dane identyfikujące zbywcy i nabywcy, z wyłączeniem danych dotyczących osób 

fizycznych nabywających produkty, o których mowa w ust. 1, w celach 

terapeutycznych, poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej: 

a)  firmę i adres, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo inne 

równoważne (z uwzględnieniem nazwy kraju), podmiotu posiadającego ustawowe 

uprawnienie do prowadzenia obrotu produktem leczniczym, środkiem 

spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobem medycznym 

albo jego nabycia i stosowania w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, 

b)  
(18)

 nazwę, jeżeli występuje, adres miejsca prowadzenia obrotu albo miejsca 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz, jeżeli dotyczy, identyfikator z 

Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, 

Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek 

Szpitalnych i Zakładowych albo identyfikator z Rejestru Zezwoleń na 

Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej albo numer księgi rejestrowej z Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, 

c)  
(19)

 numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są raz na dobę. 

4. W Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi Główny 

Inspektor Farmaceutyczny zamieszcza informacje o zgłoszeniu lub uchyleniu sprzeciwu, 

o którym mowa w art. 78a ust. 3, uwzględniając dane, o których mowa w art. 78a ust. 2, z 

wyłączeniem numeru serii. 

Art. 73b. 

1. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa 

w obrocie produktami leczniczymi, z wyłączeniem przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 
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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)   
(24)

 numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także 

numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

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; 

[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.".] 

<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: 

a) dane zawarte we wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Pośredników 

w Obrocie Produktami Leczniczymi są zgodne z prawdą, a także znane mi są 

warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa 

w obrocie produktami leczniczymi, której dotyczy wniosek, 

b) przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie 

pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi: 
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– spełnia wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi, 

– nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ani nie wystąpił z wnioskiem o wpis 

do tego rejestru, 

– nie prowadzi apteki lub punktu aptecznego ani nie wystąpił z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na ich prowadzenie, 

– nie prowadzi hurtowni farmaceutycznej lub hurtowni farmaceutycznej 

produktów leczniczych weterynaryjnych ani nie wystąpił z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie.> 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, o którym mowa 

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

Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

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;] 

<2) przedsiębiorca prowadzi aptekę, punkt apteczny, hurtownię farmaceutyczną lub 

hurtownię farmaceutyczną produktów leczniczych weterynaryjnych albo wystąpił 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie lub wykonuje działalność 

leczniczą albo wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 100 

ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;> 

3)   
(26)

 wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności 

gospodarczej objętej wpisem. 
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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; 

3)   stwierdzi rażące naruszenie przez pośrednika warunków wymaganych do 

wykonywania pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi; 

4)   
(27)

 pośrednik złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 73b ust. 1 pkt 7, niezgodne 

ze stanem faktycznym [.] <;> 

<5) pośrednik prowadzi aptekę, punkt apteczny, hurtownię farmaceutyczną lub 

hurtownię farmaceutyczną produktów leczniczych weterynaryjnych albo 

wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie lub wykonuje 

działalność leczniczą albo wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym 

mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej.> 

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. 

4. 
(28)

 Skreślenie z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi 

następuje także w przypadku złożenia wniosku w tej sprawie przez pośrednika. 

 

Art. 75. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych zawiera następujące dane: 
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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; 

2)   
(31)

 numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także 

numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

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; 

7)    imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni oraz numer prawa 

wykonywania zawodu w przypadku osób będących farmaceutami albo numer PESEL 

w przypadku pozostałych osób, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru 

PESEL, identyfikator nadawany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

[1a. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej składa się w 

postaci elektronicznej.] 

<1a. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej składa 

się w postaci papierowej albo elektronicznej.> 

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 
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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.";] 

<1) oświadczenie Osoby Odpowiedzialnej o podjęciu się pełnienia tej funkcji 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: 

a) 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 warunki prowadzenia hurtowni, której dotyczy wniosek, 

b) wnioskodawca: 

– spełnia wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne warunki prowadzenia hurtowni, której dotyczy wniosek, 

– nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ani nie wystąpił z wnioskiem o wpis 

do tego rejestru, 

– nie prowadzi apteki lub punktu aptecznego ani nie wystąpił z wnioskiem o 

wydanie zezwolenia na ich prowadzenie, 

– nie zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie 

wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.> 

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; 
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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. 

[2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa się w postaci elektronicznej albo 

papierowej.] 

<2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, lub uwierzytelnione kopie tych dokumentów 

składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Kopie dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 w postaci elektronicznej uwierzytelnia się, opatrując je 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.> 

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. 
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Art. 76. 

1. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zawierać powinno: 

1)  
(32)

 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 identyfikacji podatkowej (NIP); 

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 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 

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.] 

<4. Pomieszczenia komory przeładunkowej hurtowni farmaceutycznej muszą 

odpowiadać warunkom technicznym wymaganym dla pomieszczeń hurtowni 

farmaceutycznej, co stwierdza Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w przypadku 
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hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych – wojewódzki 

lekarz weterynarii.> 

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 1-3, 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. 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 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;] 
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<3) gdy wnioskodawca prowadzi aptekę lub punkt apteczny albo wystąpił z 

wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie, zajmuje się pośrednictwem 

w obrocie produktami leczniczymi albo wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, 

o którym mowa w art. 73a ust. 3, wykonuje działalność leczniczą albo wystąpił z 

wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;> 

4)    gdy na wnioskodawcę w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nałożono karę 

pieniężną na podstawie art. 127, art. 127b lub art. 127c. 

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 wbrew przepisom art. 78a dokonał wywozu lub zbycia: 

a)  bez uprzedniego zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, 

b)  przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu określonego w art. 78a ust. 3, 

c)  wbrew sprzeciwowi Głównego Inspektora Farmaceutycznego [.] <;> 

<3) w odniesieniu do przedsiębiorcy wystąpiła okoliczność wymieniona w art. 80 

ust. 1 pkt 3.> 

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; 
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4a)   naruszył przepisy art. 36z w odniesieniu do produktów leczniczych objętych 

refundacją; 

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; 

3)    w przypadku rezygnacji z prowadzonej działalności. 

4. Cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia następuje w drodze decyzji organu, który wydał 

zezwolenie na prowadzenie hurtowni. 

4a. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej nie podlega wygaśnięciu do czasu 

zakończenia postępowań kontrolnych lub administracyjnych. 

4b. Jeżeli w wyniku zakończonego postępowania kontrolnego lub administracyjnego 

zachodzą przesłanki do wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej, Główny Inspektor Farmaceutyczny cofa zezwolenie; wygaśnięcia nie 

stwierdza się. 

4c. Główny Inspektor Farmaceutyczny w przypadku cofnięcia zezwolenia z przyczyn 

określonych w ust. 1 i ust. 2 pkt 4, może cofnąć zezwolenie na prowadzenie innych 

hurtowni farmaceutycznych prowadzonych przez przedsiębiorcę, któremu cofnięto 

zezwolenie. 

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. 
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Art. 87. 

1. Apteki dzielą się na: 

1)   ogólnodostępne; 

[2)    szpitalne, zaopatrujące jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których 

mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, 

szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne;] 

<2) szpitalne, zaopatrujące jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których 

mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie 

krwi, lub zakłady lecznicze podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne;> 

3)    zakładowe, zaopatrujące w podmiotach leczniczych wykonujących działalność 

leczniczą, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, 

gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne zakłady 

lecznicze podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne. 

2. Apteki ogólnodostępne przeznaczone są do: 

1)   zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, 

wyroby medyczne i inne artykuły, o których mowa w art. 86 ust. 8; 

2)   wykonywania czynności określonych w art. 86 ust. 1 i 2. 

2a. Apteki szpitalne tworzy się w szpitalach lub innych zakładach leczniczych podmiotów 

leczniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. (uchylony). 

[4. W jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 

2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, szpitalach i innych 

przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej, 

tworzy się dział farmacji szpitalnej, do którego należy wykonywanie zadań określonych w 

art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9 i 10 oraz ust. 4, który pełni funkcję apteki 

szpitalnej.] 

<4. W jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 

ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, oraz 

zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki 

szpitalnej albo apteki zakładowej, tworzy się dział farmacji szpitalnej, do którego 
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należy wykonywanie zadań określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9 i 10 

oraz ust. 4, który pełni funkcję apteki szpitalnej albo apteki zakładowej.> 

4a. W przypadku działu farmacji szpitalnej utworzonego w jednostce organizacyjnej 

publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 

r. o publicznej służbie krwi, lokal, zakres działalności oraz czas pracy działu ocenia się 

zgodnie z dobrą praktyką przechowywania i wydawania krwi i jej składników, badania, 

preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu, w rozumieniu ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. 

5. Produkty lecznicze o nadanej kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2-5, 

albo środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne 

objęte refundacją, nabywane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą mogą być 

stosowane wyłącznie w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie mogą być zbywane poza przypadkiem określonym w art. 

106 ust. 3 pkt 1. 

6. W przypadku powzięcia informacji o zbywaniu przez podmiot wykonujący działalność 

leczniczą produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew zakazowi określonemu w ust. 5, organy 

Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informują o tym właściwy organ prowadzący 

rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 ust. 1 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 

Art. 88. 

1. W aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2b 

ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1496), odpowiedzialny za prowadzenie apteki, zwany dalej "kierownikiem 

apteki"; można być kierownikiem tylko jednej apteki. 

2. Kierownikiem apteki może być farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, który ma co najmniej 

5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada 

specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. 

2a. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Kierownik apteki wyznacza, na czas swojej nieobecności, farmaceutę, o którym mowa w 

ust. 1, do jego zastępowania, w trybie określonym w art. 95 ust. 4 pkt 5. 
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5. Do zadań kierownika apteki należy: 

1)   organizacja pracy w aptece, polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, 

przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 

prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielaniu 

informacji o lekach; 

2)   nadzór nad praktykami studenckimi oraz praktykami techników farmaceutycznych; 

3)   przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o niepożądanym działaniu produktu 

leczniczego lub wyrobu medycznego; 

[4)   przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub 

stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego 

wymaganiom jakościowym;] 

<4) przekazywanie organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej informacji 

o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada 

ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym lub został sfałszowany;> 

5)   zakup produktów leczniczych, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96; 

5a)   zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu refundacją, 

wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96; 

6)   prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób wymienionych w art. 90; 

7)   przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia 

rejestru farmaceutów przewidzianego ustawą o izbach aptekarskich; 

8)   wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po 

uzyskaniu decyzji właściwego organu; 

9)    wyłączne reprezentowanie apteki względem podmiotu zobowiązanego do 

finansowania świadczeń ze środków publicznych w zakresie zadań realizowanych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

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

ewidencji osób, o których mowa w ust. 5, uwzględniając dane takie, jak: 

1)   imiona i nazwiska magistra farmacji lub technika farmaceutycznego; 

2)   data i miejsce urodzenia magistra farmacji lub technika farmaceutycznego; 
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3)   numer i data dyplomu (świadectwa) ukończenia uczelni (szkoły) przez magistra 

farmacji lub technika farmaceutycznego oraz nazwa uczelni lub szkoły wydającej 

dyplom (świadectwo); 

4)   numer i data wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu magistra 

farmacji; 

5)   numer i data wydania zaświadczenia o odbyciu rocznej praktyki przez magistra 

farmacji; 

6)   numer i data wydania zaświadczenia stwierdzającego posiadanie przez magistra 

farmacji stopnia specjalizacji; 

7)   data i podpis kierownika apteki. 

Art. 96a. 

1. Recepta zawiera następujące informacje: 

1)   dane dotyczące pacjenta: 

a)  imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN", w przypadku osób o 

nieustalonej tożsamości, 

b)  adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, 

jeżeli nadano): 

–  miejsca zamieszkania albo 

–  miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

–  urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku 

świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, albo świadczeniodawcy, który udzielił 

świadczenia opieki zdrowotnej - w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w 

art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769 i 1985), albo 

–  "NMZ", w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c)  identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)   datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie 

innych danych zamieszczonych na recepcie, 

e)  
(59)

 kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 
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2)   dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła 

receptę pro auctore albo receptę pro familiae: 

a)  w przypadku: 

–  podmiotu wykonującego działalność leczniczą - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą 

jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

–  osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae - imię i nazwisko, 

–  podmiotu prowadzącego aptekę - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem 

apteki, 

b)  adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej 

(nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli 

zostały nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca 

przechowywania dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej 

receptę pro auctore albo receptę pro familiae - adres miejsca zamieszkania (nazwa 

miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały 

nadane), 

c)  numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi 

farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą 

wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore albo 

receptę pro familiae - numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej 

receptę, 

d)  
(60)

 identyfikator miejsca udzielania świadczeń: 

–  w przypadku recept w postaci elektronicznej - identyfikator, o którym mowa w art. 

17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, 

–  w przypadku recept w postaci papierowej - dziewięciocyfrowy numer REGON, 

jeżeli dotyczy; 

3)   dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty: 

a)  imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę, 

b)  kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł 

zawodowy, 

c)  identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 
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d)  numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę; 

–   (uchylona),
(61)

  

e)   podpis, w przypadku recepty: 

–  
(62)

 - w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu 

potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych albo, 

–  w postaci papierowej - podpis własnoręczny; 

4)   dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego: 

a)  nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową produktu 

leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, 

która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany produkt leczniczy, 

środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, 

b)  postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w 

więcej niż jednej postaci, 

c)  dawkę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, jeżeli produkt leczniczy, środek 

spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny 

występuje w więcej niż jednej dawce, 

d)  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku: 

–  leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest 

używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej albo 

–  leku aptecznego - jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi 

odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, 

–  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - jego 
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skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w 

praktyce farmaceutycznej, leku aptecznego 

–  jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi 

farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ilość 

produktu leczniczego, leku recepturowego, leku aptecznego, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego oraz surowca 

farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego, określa 

się cyframi arabskimi lub słownie, a ilość surowca farmaceutycznego 

przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego będącego środkiem 

obojętnym, przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci produktu 

leczniczego, można również określić wyrazami "ilość odpowiednia", "quantum 

satis" lub "q.s.", 

e)  sposób dawkowania produktu leczniczego albo sposób stosowania w przypadku 

wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego; 

5)   dane dotyczące daty realizacji recepty: 

a)  datę wystawienia recepty, 

b)  datę realizacji recepty "od dnia", a jeżeli nie dotyczy znak "X"; 

[6)   
(63)

 numer identyfikujący receptę nadawany przez system teleinformatyczny 

usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej 

na produkt leczniczy o kategorii dostępności "Rpw" - unikalny numer identyfikujący 

receptę nadawany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia;] 

<6) unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez system 

teleinformatyczny usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – w 

przypadku recepty w postaci elektronicznej, a w przypadku recepty w postaci 

papierowej na produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw” – unikalny 

numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;> 

7)   
(64)

 w przypadku recept, o których mowa w art. 95b ust. 2 pkt 2 - stosowne oznaczenie 

wskazujące, dla kogo jest wystawiana recepta. 
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1a. 
(65)

 Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane: 

1)   imię lub imiona i nazwisko pacjenta; 

2)   datę urodzenia pacjenta; 

3)   imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę; 

4)   kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy); 

5)   dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym); 

6)   dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie "Polska"; 

7)   nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu 

leczniczego; 

8)   nazwę własną, jeżeli: 

a)  przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub 

b)  osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów 

medycznych; w takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia 

nazwy własnej; 

9)   postać; 

10)  moc; 

11)  ilość; 

12)  sposób dawkowania; 

13)  datę wystawienia recepty; 

14)  podpis własnoręczny osoby wystawiającej. 

1b. 
(66)

 Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany produkt leczniczy o kategorii 

dostępności "Rpw 

1c. 
(67)

 Na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje i znaki niezwiązane z jej 

przeznaczeniem, w tym stanowiące reklamę. 

1d. 
(68)

 Na recepcie, poza danymi dotyczącymi przepisanych produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, 

można dodatkowo zamieścić: 

1)   polecenie pilnej realizacji recepty przez zamieszczenie adnotacji "cito" lub innej 

równoważnej; 

2)   zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego przez zamieszczenie adnotacji "nie zamieniać" lub "NZ" przy 
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pozycji produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, którego zastrzeżenie to dotyczy. 

1e. 
(69)

 W dolnej części recepty wystawianej w postaci papierowej zamieszcza się, w formie 

wydruku, nazwę i adres lub numer REGON podmiotu drukującego receptę, a w 

przypadku gdy wydruku dokonuje osoba wystawiająca receptę - zwrot "wydruk własny". 

2. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta 

jednorazowo maksymalnie: 

1)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu 

stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, 

przy czym ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie może przekraczać ilości 

niezbędnej do 120-dniowego stosowania; 

2)   
(70)

 (uchylony); 

3)   podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

określającymi produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce 

farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, z zastrzeżeniem 

że w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past 

do stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, 

ustaloną na podstawie tych przepisów; jednorazowo może być wystawionych do 16 

takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu 

stosowania. 

3. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept na następujące 

po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; nie dotyczy to produktu 

leczniczego sprowadzonego w trybie art. 4. 

4. Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie: 

1)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego 

okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu 

dawkowania; 

2)   ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego 

stosowania - wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 
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5. Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy 

stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni. 

6. Farmaceuta może wystawić odpis recepty wystawionej w postaci papierowej, który jest 

realizowany za pełną odpłatnością, wyłącznie w aptece, w której został sporządzony w 

terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty. Odpis recepty zawiera: 

1)   numer odpisu; 

2)   dane, o których mowa w ust. 1; 

3)   ilość produktu leczniczego lub produktów leczniczych przepisanych na recepcie, 

będącą różnicą między ilością przepisaną przez osobę wystawiającą receptę i wydaną 

w aptece; 

4)   datę wystawienia odpisu i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis, nadany 

przez aptekę. 

7. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć: 

1)   30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia"; 

2)   7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia" dla 

recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i 

parenteralnego; 

3)   120 dni od daty jej wystawienia na: 

a)  produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z 

dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

b)  produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta. 

8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla 

którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje: 

1)   dane, o których mowa w ust. 1; 

1a)  
(71)

 numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 

w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 tej ustawy, zwanych dalej "przepisami o 
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koordynacji", a w razie braku tego poświadczenia - numer dokumentu uprawniającego 

do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, 

wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną; 

1b)  
(72)

 numer paszportu albo innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość 

- w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej 

Kartę Polaka - jej numer; 

2)   
(73)

 identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy 

dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, a w przypadku: 

a)  braku miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej - identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

wskazany zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo 

identyfikator miejsca pełnienia służby wojskowej, 

b)  osoby bezdomnej - identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania osoby wystawiającej receptę albo 

siedziby świadczeniodawcy, 

c)  pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej i niebędących osobami uprawnionymi do świadczeń opieki 

zdrowotnej - symbol "X", który zastępuje dane, o których mowa w lit. a lub b; 

3)   kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 

4)   w przypadku osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych odpowiedni identyfikator: 

a)  "BW" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 

54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

b)  "DN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 
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c)  "CN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

d)  
(74)

 "IN" - dla pacjenta innego niż ubezpieczony, posiadającego uprawnienia do 

bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami wymienionymi w 

art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

5)   
(75)

 symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; 

[6)   
(76)

 numer identyfikujący receptę nadawany przez system teleinformatyczny 

usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej 

unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;] 

<6) unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku recepty w postaci 

papierowej;> 

7)   odpłatność produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, określoną w następujący sposób: 

a)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w jednej 

odpłatności, osoba wystawiająca receptę może nie wpisać tej odpłatności, 

b)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w więcej 

niż jednej odpłatności, osoba wystawiająca receptę: 

–  wpisuje symbol "P" w przypadku przepisywania tego produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za 

najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym mowa w art. 37 ustawy z 



- 60 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

–  może nie wpisać poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym 

mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, 

–  wpisuje odpłatność określoną w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 4 ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w przypadkach innych 

niż wskazane w tiret pierwsze i drugie; 

8)   jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba wystawiająca 

receptę wpisuje symbol "X" albo 100%; 

9)   odpłatność, o której mowa w pkt 7, może także być określona w następujący sposób: 

a)  B lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie, 

b)  R lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 

ryczałtową, 

c)  30% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu 

finansowania, 

d)  50% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu 

finansowania; 

10)  oznaczenia, o których mowa w pkt 7-9, nie są wymagane w przypadku recept 

wystawianych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w art. 46 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz w przypadku recept na leki i środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta, na 
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podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia. 

8a. 
(77)

 Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, 

zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P albo 

produkty lecznicze zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - osoba wystawiająca receptę, oprócz 

danych, o których mowa w ust. 1, zamieszcza na recepcie dane, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 lit. c. 

9. Na jednej recepcie w postaci papierowej przepisuje się do pięciu produktów leczniczych 

gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub 

wyrobów medycznych albo jeden produkt leczniczy recepturowy, a na recepcie 

wystawionej w postaci elektronicznej - jeden produkt leczniczy lub środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrób medyczny. W przypadku 

wystawienia więcej niż jednej recepty w postaci elektronicznej, osoba wystawiająca 

może, w celu usprawnienia ich realizacji, połączyć te recepty w pakiet. 

9a. 
(78)

 Receptę wystawioną w postaci elektronicznej zapisuje się w Systemie Informacji 

Medycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia, zwanym dalej "SIM 

9b. 
(79)

 Treść recepty zapisanej w SIM nie może być zmieniana. Recepta wystawiona w 

postaci elektronicznej, której treść wymaga zmiany, zostaje anulowana w SIM przez 

osobę wystawiającą tę receptę, a zmiana treści takiej recepty następuje przez wystawienie 

nowej recepty. 

9c. 
(80)

 Jeżeli recepta w postaci papierowej została wystawiona w sposób błędny, 

niekompletny lub niezgodny z ustawą, osoba wystawiająca receptę dokonuje poprawek na 

tej recepcie. Każda poprawka wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i 

odciśnięcia pieczątki albo nadrukowania - przy poprawianej informacji - danych 

identyfikujących osobę wystawiającą receptę. 

9d. 
(81)

 Apteka przechowuje recepty przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym: 

1)   nastąpiła refundacja - w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne; 

2)   zostały one realizowane - w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. 
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9e. 
(82)

 Recepty w postaci elektronicznej są przechowywane w SIM przez okres co najmniej 5 

lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym: 

1)   nastąpiła refundacja - w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne; 

2)   zostały zrealizowane - w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. 

10. 
(83)

 (uchylony). 

11. 
(84)

 (uchylony). 

12. 
(85)

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób wystawiania i realizacji recept, w tym zakres danych niezbędnych do ich 

realizacji i wymagania dotyczące potwierdzania realizacji recept, 

2)   budowę i sposób nadawania unikalnego numeru identyfikującego receptę, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 8 pkt 6, oraz sposób postępowania po nadaniu tego numeru, 

3)   sposób przechowywania recept, 

4)   kody uprawnień dodatkowych pacjentów i wykaz dokumentów potwierdzających te 

uprawnienia, 

5)   identyfikatory oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, 

6)   wymiary i wzory recept wystawianych w postaci papierowej 

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lekowego i ochrony interesu 

ekonomicznego pacjentów, a także mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom w 

procesie wystawiania i realizacji recept oraz stworzenia podstaw kontroli tych procesów. 

 

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 podmiotu będącego osobą 

fizyczną - imię, nazwisko oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej; 

2)   
(90)

 numer identyfikacji podatkowej (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; 
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6)   datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek; 

7)    dane apteki, takie jak numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony www, 

jeśli apteka takie posiada; 

8)    dni i godziny pracy apteki; 

9)    wskazanie liczby prowadzonych aptek przez podmioty, o których mowa w art. 99 ust. 

3a. 

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 Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5)   imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, jego 

identyfikator jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 88 ust. 2; 

<5a) oświadczenie, że podmiot występujący o zezwolenie na prowadzenie apteki: 

a) nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ani nie wystąpił z wnioskiem o wpis 

do tego rejestru, 

b) nie prowadzi hurtowni farmaceutycznej lub hurtowni farmaceutycznej 

produktów leczniczych weterynaryjnych ani nie wystąpił z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie, 

c) nie zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie 

wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3;> 

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, 
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której członkiem jest wnioskodawca. Wnioskodawca podaje oznaczenie podmiotu, 

jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres; 

8)    oświadczenie o liczbie prowadzonych aptek na podstawie udzielonych zezwoleń; 

9)    zaświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę prawa wykonywania zawodu 

farmaceuty, wydane przez radę okręgowej izby aptekarskiej, której farmaceuta jest 

członkiem, w trybie określonym w art. 4g ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 

aptekarskich - jeżeli dotyczy; 

10)   numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółki posiadającej zezwolenie na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie 

produktami leczniczymi - w przypadku, gdy w skład jej organów wchodzi 

wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą. 

[2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa się w postaci elektronicznej albo 

papierowej.] 

<2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, lub uwierzytelnione kopie tych dokumentów 

składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Kopie dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 w postaci elektronicznej uwierzytelnia się, opatrując je 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.> 

2b. W przypadku, gdy wniosek składa spółka, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2, 

oświadczenia i zaświadczenie, o których mowa w ust. 2 pkt 6-9, składają także wszyscy 

wspólnicy i partnerzy. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2: 

1)   pkt 6 - są wymieniane wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub partnera 

w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu 

przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; 

2)   pkt 7 - są wymieniane wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkiem jest 

wspólnik lub partner; 

3)   pkt 8 - są wymieniane wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub partnera 

w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu 

przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, a także wszystkie podmioty będące 

członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów. 
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2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. [2 pkt 6-8] <ust. 2 pkt 5a–8> oraz ust. 2b składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń na 

podstawie art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 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 

oświadczeń. 

[3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego w postaci elektronicznej.] 

<3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o zezwolenie składa do 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w postaci papierowej albo 

elektronicznej.> 

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 oraz art. 100 ust. 2 i ust. 4; 

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;] 

<3) wnioskodawca posiada zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu 

leczniczego albo produktu leczniczego weterynaryjnego albo wystąpił z 

wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia, prowadzi hurtownię farmaceutyczną 
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lub hurtownię farmaceutyczną produktów leczniczych weterynaryjnych albo 

wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej prowadzenie, zajmuje się 

pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi albo wystąpił z wnioskiem o 

wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3, lub wykonuje działalność 

leczniczą albo wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 

100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;> 

4)   wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki; 

5)   na wnioskodawcę w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nałożono karę 

pieniężną na podstawie art. 127, art. 127b lub art. 127c; 

6)   lokalizacja nie spełnia warunków określonych w art. 99 ust. 3b. 

 

Art. 103. 

1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej, jeżeli apteka: 

1)   prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu; 

2)   naruszyła przepis art. 86a; 

3)    w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę prowadzącego 

jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnika lub partnera spółki, o której 

mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2, jeśli spowodowałoby to brak możliwości prowadzenia 

apteki przez ten podmiot. Powyższa przesłanka cofnięcia zezwolenia, ma 

zastosowanie do zezwoleń wydanych po dniu wejścia w życie ustawy. 

<1a. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej, jeżeli w odniesieniu do podmiotu prowadzącego aptekę wystąpiła 

okoliczność wymieniona w art. 101 pkt 3.> 

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; 
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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: 

a)  Inspekcji Farmaceutycznej, 

b)  Narodowego Funduszu Zdrowia, 

c)  
(91)

 SIM; 

- 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)   (uchylony); 

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; 

9)    apteka w sposób uporczywy narusza przepisy art. 95 ust. 1b lub 1c lub art. 95a. 

3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny w przypadku cofnięcia zezwolenia z przyczyn 

określonych [w ust. 1], <w ust. 1 i 1a> może cofnąć zezwolenie na prowadzenie innych 

aptek lub punktów aptecznych prowadzonych przez podmiot, któremu cofnięto 

zezwolenie. 

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, 

2)   jakością, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, z wyłączeniem 

produktów leczniczych weterynaryjnych, 

3)   obrotem wyrobami medycznymi, z wyłączeniem wyrobów medycznych stosowanych 

w medycynie weterynaryjnej 
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- 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;] 

<2) wstrzymania, zakazu wprowadzania, wycofania z obrotu lub stosowania 

produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany 

produkt nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym lub został 

sfałszowany;> 

<2a) zakazu dystrybucji lub stosowania określonej serii substancji czynnej, zakazu 

wprowadzania lub wycofania z obrotu substancji czynnej; 

2b) wydania zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej – 

wyjątku szpitalnego, odmowy jej wydania, stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia 

oraz zmiany tej zgody;> 

3)   wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych 

towarów, którymi obrót jest niedozwolony; 

4)  [ udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia:] 

<udzielenia, zmiany, cofnięcia, odmowy udzielenia lub stwierdzenia wygaśnięcia 

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; 
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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; 

8)    sprzeciwu, o którym mowa w art. 78a ust. 3. 

5. (uchylony). 

Art. 111. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, 

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek 

ministra właściwego do spraw zdrowia. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego. 

2. Zastępcę Głównego Inspektora Farmaceutycznego powołuje minister właściwy do spraw 

zdrowia, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na 

wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Minister właściwy do spraw zdrowia 

odwołuje, na wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jego zastępcę. 

3. Stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra farmacji; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego[.] <;> 

<8) złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 114a ust. 2.> 

4. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego ogłasza się 

przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 



- 70 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

6. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego przeprowadza zespół, 

powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, liczący co najmniej 3 osoby, 

których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W 

toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do 

wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz 

kompetencje kierownicze. 

7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

8. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 
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11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres urzędu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 

kandydata. 

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

13. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 2, powołuje 

Główny Inspektor Farmaceutyczny. 

14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 2, stosuje się 

odpowiednio ust. 3-12. 

Art. 114. 

[1. Zadania Inspekcji Farmaceutycznej wykonują osoby spełniające warunki określone w ust. 

2, 3, 3b lub 3c.] 

<1. Zadania Inspekcji Farmaceutycznej wykonują osoby spełniające wymagania 

określone w ust. 2, 3, 3b lub 3c, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 

114a ust. 2.> 

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. 
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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 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.] 

<3b. Inspektorem do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego może być osoba, która jest farmaceutą, o którym mowa w art. 2b 

ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, i posiada co najmniej 

trzyletni staż pracy w Inspekcji Farmaceutycznej, w aptekach lub w podmiotach 

prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi.> 

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. 114a. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny, zastępca Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, zastępca wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego, inspektorzy farmaceutyczni, inspektorzy do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, inspektorzy do spraw 

obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz osoby 

wykonujące w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym lub wojewódzkim 
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inspektoracie farmaceutycznym czynności związane z nadzorem nad produktami 

leczniczymi, substancjami czynnymi lub substancjami pomocniczymi nie mogą: 

1) być członkami organów spółek handlowych lub pełnomocnikami 

przedsiębiorców, którzy: 

a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub importu 

produktu leczniczego, wytwarzania produktu leczniczego terapii 

zaawansowanej – wyjątku szpitalnego, wytwarzania, importu lub dystrybucji 

substancji czynnej, prowadzenia punktu aptecznego, apteki ogólnodostępnej, 

apteki szpitalnej lub hurtowni farmaceutycznej, pośrednictwa w obrocie 

produktami leczniczymi albo wystąpili z wnioskiem o wpis do odpowiedniego 

rejestru, wydanie zezwolenia albo zgody w zakresie prowadzenia takiej 

działalności, 

b) prowadzą badanie kliniczne produktu leczniczego albo wystąpili z wnioskiem 

o rozpoczęcie takiego badania, uzyskali pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

produktu leczniczego albo wystąpili z wnioskiem o wydanie takiego 

pozwolenia, 

c) są wytwórcami wyrobów medycznych lub ich autoryzowanymi 

przedstawicielami; 

2) być wspólnikami lub partnerami spółki handlowej lub stroną umowy spółki 

cywilnej prowadzącej działalność, o której mowa w pkt 1; 

3) być członkami organów spółdzielni lub członkami organów organizacji 

pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 

650 i 723), oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy 

prowadzących działalność, o której mowa w pkt 1; 

4) posiadać akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących działalność, 

o której mowa w pkt 1, oraz udziałów w spółdzielniach prowadzących 

działalność, o której mowa w pkt 1; 

5) posiadać jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych inwestujących 

wyłącznie w sektor farmaceutyczny posiadających akcje lub udziały w spółkach 

handlowych wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1; 

6) prowadzić działalności gospodarczej, o której mowa w pkt 1; 
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7) wykonywać zajęcia zarobkowego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z 

podmiotami, o których mowa w pkt 1–5; 

8) pełnić funkcji w organach, o których mowa w art. 24 pkt 2, 4 i 5 oraz art. 34 pkt 

2, 4 i 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, oraz biegli i eksperci, o których mowa w art. 122d 

ust. 2, składają oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w ust. 1, zwane 

dalej „oświadczeniem o braku konfliktu interesów”. 

3. Oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz informacje, o których mowa w ust. 6, 

są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń na podstawie art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny. Składający oświadczenie o braku konfliktu interesów i informacje, o których 

mowa w ust. 6, jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

4. Oświadczenie o braku konfliktu interesów składają: 

1) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia – Główny Inspektor Farmaceutyczny; 

2) Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu – zastępca Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, inspektorzy do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, inspektorzy do spraw 

obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, osoby wykonujące 

czynności związane z nadzorem nad produktami leczniczymi, substancjami 

czynnymi lub substancjami pomocniczymi w Głównym Inspektoracie 

Farmaceutycznym oraz biegli i eksperci, o których mowa w art. 122d ust. 2, 

działający z upoważnienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego; 

3) wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu – zastępca wojewódzkiego 

inspektora farmaceutycznego, inspektorzy farmaceutyczni oraz osoby 

wykonujące czynności związane z nadzorem nad produktami leczniczymi w 

wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym oraz biegli i eksperci, o których 

mowa w art. 122d ust. 2, działający z upoważnienia wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego. 

5. Oświadczenie o braku konfliktu interesów zawiera: 
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1) imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie; 

2) informację dotyczącą okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

6. Osoby, o których mowa w ust. 1, oraz biegli i eksperci, o których mowa w art. 122d 

ust. 2, wraz z oświadczeniem o braku konfliktu interesów podają: 

1) znane im informacje, czy ich małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego 

stopnia, osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz 

osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu spełniają kryteria, o których 

mowa w ust. 1; 

2) informacje o umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych zawartych 

z podmiotem, który według ich wiedzy prowadzi działalność gospodarczą, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1, albo wystąpił z wnioskiem o wpis w odpowiednim 

rejestrze, wydanie zezwolenia, pozwolenia albo zgody w zakresie prowadzenia 

takiej działalności w okresie poprzedzającym zatrudnienie lub zawarcie umowy 

z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym lub wojewódzkim inspektoratem 

farmaceutycznym, określając strony i wskazując, czy zakres zadań obejmował 

wykonywanie czynności zarządczych lub związanych z rozwojem produktu. 

7. Oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz informacje, o których mowa w ust. 6, 

składa się: 

1) przed zawarciem umowy o pracę, zmianą stanowiska pracy lub zawarciem 

umowy cywilnoprawnej; 

2) corocznie do dnia 15 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedniego, przy czym informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 2, podaje się 

jednorazowo przed objęciem stanowiska lub zawarciem umowy; 

3) w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach, o których 

mowa w ust. 1 i ust. 6 pkt 1. 

8. Naruszenie obowiązków, o których mowa w ust. 1–3, 5 i 6, stanowi podstawę do 

odmowy nawiązania stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy bez 

wypowiedzenia z winy pracownika, odmowy zawarcia lub wypowiedzenia umowy 

zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, odwołania ze 

stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zastępcy Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego, wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i zastępcy 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. 
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9. Oświadczenia o braku konfliktu interesów składane przez biegłych i ekspertów, o 

których mowa w art. 122d ust. 2, podlegają ocenie właściwego organu, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3, pod względem możliwości wystąpienia w trakcie 

planowanej kontroli albo inspekcji okoliczności wymienionych w ust. 1. W 

przypadku stwierdzenia konfliktu interesów biegły lub ekspert nie uczestniczy w 

przeprowadzaniu kontroli albo inspekcji. 

10. Informacje, o których mowa w ust. 6, podlegają ocenie właściwego organu, o którym 

mowa w ust. 4, pod względem wystąpienia w postępowaniu administracyjnym, 

kontroli lub inspekcji, w których uczestniczy osoba składająca informacje, 

okoliczności wymienionych w ust. 1. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów 

osoba składająca informacje, o których mowa w ust. 6, podlega wyłączeniu 

z postępowania albo nie uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli albo inspekcji. 

11. W Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

zamieszcza się na formularzu dane pochodzące z oświadczenia o braku konfliktu 

interesów i informacji, o których mowa w ust. 6, obejmujące: 

1) imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie o braku konfliktu interesów; 

2) nazwę podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 

1 pkt 1, albo wystąpił z wnioskiem o wpis w odpowiednim rejestrze, wydanie 

zezwolenia, pozwolenia albo zgody w zakresie prowadzenia takiej działalności 

i jest powiązany z osobą, która złożyła oświadczenie o braku konfliktu interesów, 

w zakresie określonym w ust. 1, w tym z uwagi na informacje, o których mowa 

w ust. 6 pkt 1. 

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

1) oświadczenia o braku konfliktu interesów i zgłoszenia informacji, o których 

mowa w ust. 6, 

2) formularza do publikacji danych, o których mowa w ust. 11, w Biuletynie 

Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

– biorąc pod uwagę potrzebę zarządzania konfliktem interesów i zakres informacji, 

o których mowa w ust. 5 i 6.> 
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[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.] 

 

<Art. 125. 

1. Kto bez wymaganego zezwolenia podejmuje lub wykonuje działalność gospodarczą w 

zakresie wytwarzania lub importu produktu leczniczego, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Tej samej karze podlega, kto podejmuje lub wykonuje działalność gospodarczą w 

zakresie: 

1) wytwarzania produktu leczniczego terapii zaawansowanej – wyjątku szpitalnego 

bez wymaganej zgody; 

2) obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia.> 

 

 

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371) 

 

o publicznej służbie krwi 

 

_____________________________________________________ 

<
1
) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża: 

1) dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. 

ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, badania, preparatyki, 

przechowywania, wydawania krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającą dyrektywę 

2001/83/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 08.02.2003, str. 30 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 7, str. 346, Dz. Urz. UE L 230 z 04.08.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 188 z 

18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 98 z 15.04.2015, str. 11); 

2) dyrektywę Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonującą dyrektywę 2002/98/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych 
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dotyczących krwi i składników krwi (Dz. Urz. UE L 91 z 30.03.2004, str. 25 – Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 272, Dz. Urz. UE L 288 z 04.11.2009, str. 7, Dz. 

Urz. UE L 97 z 12.04.2011, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 366 z 20.12.2014, str. 81); 

3) dyrektywę Komisji 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonującą dyrektywę 

2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia 

losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (Dz. 

Urz. UE L 256 z 01.10.2005, str. 32);  

4) dyrektywę Komisji 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonującą dyrektywę 

2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji 

wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby 

krwi (Dz. Urz. UE L 256 z 01.10.2005, str. 41 oraz Dz. Urz. UE L 199 z 26.07.2016, str. 14).> 

 

 

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

Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2016 r. poz.1718) 

 

 

___________________________________________________ 

1) Przepisy niniejszej ustawy dokonują wdrożenia: 

1) dyrektywy 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniającej 

dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów 

leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 136 z 30.04.2004, str. 34; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 262); 

2) dyrektywy Komisji 2005/28/WE z dnia 8 kwietnia 2005 r. ustalającej zasady oraz 

szczegółowe wytyczne dobrej praktyki klinicznej w odniesieniu do badanych produktów 

leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi, a także wymogi zatwierdzania produkcji 

oraz przywozu takich produktów (Dz. Urz. UE L 91 z 09.04.2005, str. 13); 

3) dyrektywy Komisji 2009/9/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 

weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2009, str. 10); 

4) dyrektywy Komisji 2009/120/WE z dnia 14 września 2009 r. zmieniającej dyrektywę 

2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu 

odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie produktów 

leczniczych terapii zaawansowanej (Dz. Urz. UE L 242 z 15.09.2009, str. 3); 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.475605&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.403140&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.743903&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.790749&full=1
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5) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/53/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. 

zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do zmian 

warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych (Dz. Urz. UE L 168 z 

30.06.2009, str. 33); 

6) rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 

r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 

2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2007, str. 

121) [.] <;> 

<7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 

r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia 

(WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 

90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1); 

8) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 

r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 

98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176).> 

 

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. poz. 271, z późn. zm.); 

2)   udostępnianiem na rynku i stosowaniem produktów biobójczych - w zakresie 

określonym ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 

poz. 1926); 

3)   nadzorem nad wyrobami medycznymi, wyposażeniem wyrobów medycznych, 

wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro, wyposażeniem wyrobów medycznych 

do diagnostyki in vitro, aktywnymi wyrobami medycznymi do implantacji oraz 

systemami i zestawami zabiegowymi złożonymi z wyrobów medycznych, zwanymi 

dalej "wyrobami", bezpieczeństwem wyrobów, ich wprowadzaniem do obrotu i do 

używania - na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542 i 1228); 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.773641&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.617821&full=1
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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[.] <;> 

<5) wyrobami medycznymi w zakresie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, 

zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i 

rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 

93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2017/745”; 

6) wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro w zakresie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w 

sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 

98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 

176), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/746”; 

7) notyfikacją, zgodnie z art. 42 ust. 2, 5 i 8 rozporządzenia 2017/745 oraz zgodnie z 

art. 38 ust. 2, 5 i 8 rozporządzenia 2017/746.> 

<1a. Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej, który jest 

wyznaczony jako: 

1) organ odpowiedzialny za wdrażanie rozporządzenia 2017/745 i rozporządzenia 

2017/746, o którym mowa w art. 101 rozporządzenia 2017/745 oraz w art. 96 

rozporządzenia 2017/746; 

2) organ odpowiedzialny za jednostki notyfikowane, o którym mowa w art. 35 ust. 1 

rozporządzenia 2017/745 oraz w art. 31 ust. 1 rozporządzenia 2017/746.> 

2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 

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. 
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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)  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, 

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, 
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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)  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)  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 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 nadzoru nad 

wyrobami, bezpieczeństwa wyrobów oraz wprowadzania do obrotu i używania 

wyrobów, w szczególności: 

a)  wydawanie decyzji w zakresie wyrobów, 

b)  gromadzenie danych pochodzących ze zgłoszeń i powiadomień dotyczących 

wyrobów, 

c)  sprawowanie nadzoru nad incydentami medycznymi z wyrobami oraz działaniami 

z zakresu bezpieczeństwa wyrobów, 

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

wyrobu medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji oraz 

pozwoleń na wprowadzenie zmian w takim badaniu klinicznym, 

e)  dokonywanie wpisu badania klinicznego wyrobu medycznego lub aktywnego 

wyrobu medycznego do implantacji do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych, 

f)  gromadzenie i analizowanie informacji o ciężkich niepożądanych zdarzeniach, 

które wystąpiły w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobu 

medycznego lub aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, oraz sprawozdań 

końcowych z wykonania takiego badania klinicznego, 

g)  prowadzenie kontroli badań klinicznych wyrobów medycznych i aktywnych 

wyrobów medycznych do implantacji, 

h)  współpraca z ministrem właściwym do spraw zdrowia przy ocenie jednostek 

ubiegających się o autoryzację, o odnowienie lub rozszerzenie zakresu autoryzacji 

oraz w sprawowaniu nadzoru nad jednostkami notyfikowanymi autoryzowanymi 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia, 
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i)  sprawowanie nadzoru nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzanymi i 

wprowadzonymi do obrotu, wprowadzonymi do używania lub przekazanymi do 

oceny działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

j)  wydawanie, w drodze decyzji, pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub do 

używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojedynczych wyrobów, które 

są niezbędne do osiągnięcia koniecznych celów profilaktycznych, diagnostycznych 

lub terapeutycznych, a dla których nie zostały wykonane procedury oceny 

zgodności potwierdzające, że te wyroby spełniają odnoszące się do nich 

wymagania zasadnicze, 

k)  stwierdzanie, w drodze decyzji, czy produkt jest wyrobem medycznym, 

wyposażeniem wyrobu medycznego, aktywnym wyrobem medycznym do 

implantacji, wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro, wyposażeniem wyrobu 

medycznego do diagnostyki in vitro, systemem lub zestawem zabiegowym 

złożonym z wyrobów medycznych, 

l)  ustalanie, w drodze decyzji, klasyfikacji wyrobów medycznych i wyposażenia 

wyrobów medycznych oraz kwalifikacji wyrobów medycznych do diagnostyki in 

vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, 

m)  ustalanie, w drodze decyzji, czy wyrób medyczny lub wyposażenie wyrobu 

medycznego jest wyrobem z funkcją pomiarową, 

n)  wydawanie zaświadczeń, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych, 

o)  wydawanie na wniosek organów celnych opinii w sprawie spełniania przez wyrób 

określonych dla niego wymagań, 

p)  wydawanie na wniosek jednostek notyfikowanych opinii na temat jakości i 

bezpieczeństwa substancji stanowiącej integralną część wyrobu medycznego albo 

aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, która stosowana oddzielnie byłaby 

produktem leczniczym, 

q)  publikowanie notatek bezpieczeństwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i decyzji administracyjnych 

dotyczących bezpieczeństwa wyrobów, które wydał na podstawie art. 86 ust. 1, 3 i 

7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych; 

<3a) powoływanie ekspertów, o których mowa w art. 40 rozporządzenia 2017/745 i w 

art. 36 rozporządzenia 2017/746;> 
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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 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 

r. poz. 65 i 1228); 

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), Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA), Europejskim Dyrektoriatem do 

spraw Jakości Leków (EDQM), 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. 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. 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138 

i 650) 

Art. 100. 

1. Podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa 

organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 106 ust. 1, wniosek o wpis do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej "rejestrem", 

zawierający następujące dane: 

1)   imię i nazwisko, nazwę albo firmę; 

2)   adres siedziby albo miejsca zamieszkania; 
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3)   adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 

4)   formę organizacyjno-prawną; 

5)   rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

6)   nazwę zakładu leczniczego oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, 

których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 

7)   (uchylony); 

8)   numer REGON; 

9)   Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP); 

10)  dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego 

przedsiębiorcą. 

1a. Nazwa zakładu leczniczego, o której mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być taka sama jak 

oznaczenie podmiotu leczniczego zgodnie z ust. 1 pkt 1. 

[2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie 

objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160).".] 

<2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa 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: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie 

objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej; 

3) nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów 

leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, 

a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie; 
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4) nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie 

wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.> 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera ponadto: 

1)   imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania 

albo siedziby; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

Art. 108. 

1. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania 

działalności objętej wpisem; 

2)   podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 

pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku; 

3)   wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo 

art. 19[.] <;> 

<4) wnioskodawca: 

a) prowadzi hurtownię farmaceutyczną lub hurtownię farmaceutyczną 

produktów leczniczych weterynaryjnych albo wystąpił z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na jej prowadzenie, 

b) prowadzi aptekę ogólnodostępną albo wystąpił z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na jej prowadzenie, 

c) prowadzi punkt apteczny albo wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 

jego prowadzenie, 

d) zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi albo wystąpił 

z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 

oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039).> 

2. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku: 
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1)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem 

faktycznym; 

2)   wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu 

działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru; 

3)   rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej 

wpisem; 

4)   niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 

2; 

5)   złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru; 

6)   bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ 

prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący 

działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął 

działalności; 

7)   skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z przyczyn określonych 

w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 522 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 836) albo wygaśnięcia prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 

lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 

2020) - w przypadku praktyk zawodowych; 

8)   
(14)

 uzyskania informacji o zgonie podmiotu lub uzyskania informacji z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru 

Sądowego o wykreśleniu podmiotu. 

2a. 
(15)

 Wykreślenie z rejestru z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 oraz 6-8, następuje 

z urzędu. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wykreślenie z rejestru następuje po 

uprzednim wydaniu decyzji przez organ prowadzący rejestr o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

3a. 
(16)

 Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podmiot wykonuje 

działalność leczniczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów 

działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej. 
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4. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 

pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 

3 lat od dnia wykreślenia z rejestru. 

5. 
(17)

 Przepis ust. 4 stosuje się do podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który 

wykonywał tę działalność bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 

104 ust. 2. 

Art. 111a. 

1. Organ prowadzący rejestr wszczyna kontrolę podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą w przypadku otrzymania informacji określonej w art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne [(Dz. U. z 2017 r. poz. 2211).] 

2. W przypadku zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, wbrew przepisom art. 87 ust. 5 i 

6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, organ prowadzący rejestr, w 

drodze decyzji, nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w 

wysokości dwukrotnej wartości zbytych produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych. Decyzji nadaje się 

rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. 

4. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

5. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa, dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz 

odsetek od tych zobowiązań. 

6. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

7. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 111 i art. 112. 

 

 

USTAWA z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 28) 

 

UWAGA: 

pominięto pkt 1-16 
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17)  w art. 48: 

a)  w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Osoba Wykwalifikowana jest odpowiedzialna za stwierdzenie i poświadczenie, że:", 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"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.", 

[c)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"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.",] 

d)  ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

"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."; 

 

UWAGA: 

pominięto pkt 18-69 
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Art. 8. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1)   art. 1 pkt 11 lit. a w zakresie art. 42 ust. 1 pkt 14, art. 1 pkt 12, [art. 1 pkt 17 lit. c], art. 1 

pkt 24 w zakresie art. 73e pkt 1 lit. d oraz art. 1 pkt 30 lit. a tiret piąte w zakresie art. 78 

ust. 1 pkt 9, które wchodzą w życie po upływie 3 lat od dnia opublikowania aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 54a ust. 2 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. UE L 311 z 

28.11.2001, str. 67, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, 

str. 69); 

2)   art. 1 pkt 20 w zakresie art. 51c ust. 2 oraz art. 1 pkt 24 w zakresie art. 73a ust. 3, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 


