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Cel opracowania mapy regulacji branży farmaceutycznej 

3 * Źródło: Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki, raport PwC, IX 2011 

Dla zapewnienia 

optymalnych warunków 

długoterminowego 

rozwoju, potrzebne jest:  

 Ustanowienie 

wspólnej platformy 

dla transparentnej 

dyskusji  o regula-

cjach mających 

wpływ na branżę 

farmaceutyczną 

 Wypracowywanie  

wspólnego 

stanowiska branży 

wobec planowanych  

i opracowywanych 

regulacji 

 Włączenie wspólnej 

reprezentacji 

przedstawicieli 

branży do dialogu  

w zakresie regulacji 

dotyczących branży, 

zarówno na poziomie 

krajowym, jak i na 

poziomie Unii 

Europejskiej 

Legislacja UE 
(stosowana bezpośrednio 
i przenoszona do prawa 

polskiego) 

Legislacja polska 
(ustawy, rozporządzenia, 

komunikaty GIF itd.) 

Legislacja krajów, do 
których eksportuje się 

leki 

Legislacja krajów,  
z których sprowadza się 

leki lub substancje 
czynne 

Standardy krajowe  
i międzynarodowe 

(technologie, procesy, 
zarządzanie jakością) 

Branża farmaceutyczna jest wyjątkowo wrażliwa  

na warunki prawno-regulacyjne  Branża 

farmaceutyczna jest 

jednym z najbardziej 

innowacyjnych  

i najszybciej 

rozwijających się 

sektorów zarówno  

w Polsce, jak i na 

świecie 

 Od wielu lat wpływ 

branży na polską 

gospodarkę 

systematycznie rósł 

 W roku 2010 roku 

sektor ten w sposób 

bezpośredni i pośred-

ni odpowiadał za 

prawie 1 procent PKB 

 Długoterminowo, 

wpływ branży 

farmaceutycznej 

nadal może rosnąć  

i to szybciej niż cała 

gospodarka* 
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Perspektywa krótkoterminowa Perspektywa długoterminowa 

Oczekiwane korzyści uzgodnienia łańcucha wartości i mapy 
regulacji branży farmaceutycznej 
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Wspólna platforma dyskusji  
o przyszłości branży 

Wspólny słownik pojęć dot. branży 
farmaceutycznej (w tym główne 
procesy realizowane przez 
uczestników branży) 

Ułatwienie funkcjonowania małym 
graczom, działającym  w pojedynczych 
ogniwach łańcucha wartości 

Wspólne i wszechstronne zrozumienie 
wpływu obecnych i planowanych 
regulacji na branżę 

Kształtowanie regulacji 
branży 

Głębsza wiedza branży o planowanych 
kierunkach zmian regulacyjnych może 
obniżyć koszt oraz czas ich wdrażania 

Materiał wejściowy do priorytetyzacji 
prac nad przenoszeniem regulacji UE 
na grunt polski 

Materiał wejściowy do wyznaczenia 
krajowych celów negocjacyjnych dla 
przyszłych regulacji UE 

Materiał wejściowy do budowy propo-
zycji zmian legislacyjnych w powiąza-
niu z kierunkami rozwoju branży 

Poprawa przewidywalności zmian 
regulacyjnych mających wpływ na 
branżę 

Wzrost i poprawa 
efektywności branży 

Poprawa konkurencyjności poprzez 
zapewnienie warunków regulacyjnych 
nie gorszych, niż w innych krajach UE 

Redukcja ograniczeń regulacyjnych 
prawa krajowego nie wynikających  
z regulacji UE 

Osiągnięcie dzięki eksportowi korzyści 
skali, której nie można zapewnić 
wyłącznie na bazie popytu krajowego 

Wzbogacenie portfela produktów 
farmaceutycznych wytwarzanych  
w kraju 

Wzbogacenie oferty usług świadczo-
nych przez polskie przedsiębiorstwa  
w ramach łańcucha wartości branży 

Wzrost konkurencyjności eksportowej 
polskiej branży farmaceutycznej 

Lepsze wykorzystanie potencjału całej 
branży 

Podjęcie dyskusji o strategii rozwoju 
branży w kontekście priorytetów 
poszczególnych ministerstw 



Proponowane podejście  
do wspólnej realizacji prac 
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Proponowane kroki wspólnych prac nad łańcuchem 

wartości i mapą regulacji 
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 Uzgodniony łańcuch wartości branży farmaceutycznej 

 Dla każdego elementu łańcucha wartości, uzgodniony wykaz 

procesów, umożliwiający podmiotom w branży odniesienie tych 

działań do własnej działalności 

1. Łańcuch wartości branży 
farmaceutycznej 

2. Mapa uczestników branży 
(rodzaje przedsiębiorstw) 

 Podmioty branży zostaną podzielone na grupy, zależnie od specyfiki 

działalności, rozumianej jako realizacja konkretnych zadań łańcucha 

wartości 

 Mapa wiążąca elementy łańcucha wartości z konkretnymi grupami 

uczestników rynku pozwoli ocenić poziomy zaangażowania polskich 

przedsiębiorstw w realizację poszczególnych zadań łańcucha 

wartości 

3. Przegląd wpływu obecnych  
i planowanych regulacji na 
branżę 

 Podmioty branży zostaną podzielone na grupy, zależnie od 

specyfiki działalności, rozumianej jako realizacja konkretnych 

zadań łańcucha wartości 

 Mapa wiążąca elementy łańcucha wartości z konkretnymi 

grupami uczestników rynku pozwoli ocenić poziomy 

zaangażowania polskich przedsiębiorstw w realizację 

poszczególnych zadań łańcucha wartości 

 Mapa powinna objąć zarówno bieżące, pilne zagadnienia, jak  

i kwestie istotne dla długoterminowego rozwoju branży 

* Źródło: Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny w Polsce, PAIIZ, 2013 

** Źródło: The global use of medicines: Outlook through 2016, IMS Institute 



© 2013 Deloitte 

Łańcuch wartości branży farmaceutycznej w zarysie 
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Poniższy diagram ilustruje wstępną propozycję łańcucha wartości branży farmaceutycznej 

 

Wykaz procesów zostanie uzupełniony, uzgodniony i sprecyzowany w stopniu umożliwiającym podmiotom branży 

identyfikację własnego uczestnictwa w poszczególnych procesach, a następnie szczegółową dyskusję o wpływie 

obecnych, projektowanych i wprowadzanych regulacji.  

W tym m.in. 

• Badania 
przesiewowe 

• Opracowanie 
technologii  

• Badania 
przedkliniczne 

• Zakup 
substancji 
czynnych 

• Wytworzenie 
serii 
pilotażowej 

W tym 

• Badanie 
biorówno-
ważności 

albo 

• Odstępstwo od 
badań 
klinicznych 

albo 

• Fazy I-III  
badań 
klinicznych 

Realizacja wg jednej 
z procedur: 

• Procedura 
centralna 

• Procedura 
zdecentralizowana 

• Procedura 
wzajemnego 
uznania 

• Procedura 
narodowa 

• Rerejestracja 

• Pharmaco-
vigilance 

• Faza IV badań 
klinicznych 

• Budowa Target 
Product Profile 

• Zgłoszenia patentowe 
(m.in. API, proces 
wytwórczy) i znaków 
towarowych 

• Zakup licencji 

• Produkcja 

• Dystrybucja 

• Marketing i sprzedaż 

• Sprzedaż licencji 

• Ocena technologii 
medycznej (HTA) 

• Refundacja 

• Wycofanie produktu 
leczniczego 

W tym m.in. 

• Identyfikacja 
targetu 

• Poznanie 
mechanizmów 
działania 

1.  
Badania 

podstawowe 

2. Badania 
przedkli-
niczne 

3.  
Badania 
kliniczne 

4. 
Rejestracja 

5. 
Pharmaco-
vigilance 

6. Komercja-
lizacja 

Łańcuch wartości ilustruje grupowanie rodzajowe procesów, nie kolejność czy zależność logiczną procesów i działań. 

Co za tym idzie zakłada się, iż w toku konsultacji, niektóre procesy (np. związane ze zgłoszeniami patentowymi) mogą 

zostać zakwalifikowane do innego elementu łańcucha wartości. Zakłada się również możliwość zidentyfikowania  

i zdefiniowania dodatkowych procesów, nie ujętych w powyższym zestawieniu 
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Przykład opisu procesu „Badanie  biorównoważności” 
 
Uwaga: Przykład; będzie podlegał weryfikacji i korektom  
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3. Badania kliniczne 

Proces obejmuje 
następujące działania: 

• Przygotowanie wniosków 
do Komisji Bioetycznej i 
URPL1 

• Uzyskanie zgód komisji 
bioetycznej i URPL 

• Porównanie profilu 
farmakokinetycznego 

• Monitorowanie procesu 
przez sponsora 

• Dostępna dokumentacja 
produktu referencyjnego 

• Investigational Medicinal 
Product Dossier 

• Protokół badania klinicznego  

• Informacja dla uczestnika 

• Umowy z ośrodkiem badań 
klinicznych i sponsorem 

• Seria o wielkości 100 tys. 
jedn. lub 0,1 skali 
produkcyjnej 

• Wniesione opłaty za złożenie 
wniosku o rozpoczęcie 
badania klinicznego produktu 
leczniczego 

• Raport końcowy z badania - 
moduł 5 dossier 
rejestracyjnego 

• Zawiadomienia do komisji 
bioetycznej i do Prezesa 
URPL o zakończeniu 
badania klinicznego 

Badanie 
biorównoważności 

Wejścia do procesu 
Wyjścia (wyniki  

i rezultaty) procesu 

• Instytuty naukowe / 
medyczne 

• Szpitale, kliniki 
Rodzaje graczy: 

1) URPL: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych 
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Przykład opisu procesu – „Rejestracja” 
 
Uwaga: Przykład; będzie podlegał weryfikacji i korektom  
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4. Rejestracja 

Proces obejmuje 
następujące działania: 

• Analiza dossier przez 
URPL2 (w tym, 
koordynacja z innymi 
urzędami w krajach, w 
których produkt ma być 
rejestrowany) 

• Walidacja procesu 
produkcyjnego 

• Pytania URPL i udzielanie 
odpowiedzi, uzupełnienia 
dokumentacji 

• Przygotowanie raportu  
z oceny dokumentacji 

• Dossier rejestracyjne 

• Dossier (opracowane 
samodzielnie lub 
licencjonowane) 

• Decyzja n/t procedury 
rejestracyjnej 

• Opłata rejestracyjna 

• Zarejestrowany producent 
substancji czynnej; jeśli 
producent substancji czynnej 
poza UE, dodatkowe 
wymagania dot. rejestracji, 
certyfikatu GMP1, 
oświadczenia organu 
kompetentnego, że firma 
spełnia wymagania GMP 

• Pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu 

Rejestracja, 
procedura 

zdecentralizowana 
Wejścia do procesu 

Wyjścia (wyniki  
i rezultaty) procesu 

Rodzaje graczy: 

• Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych 

• Firmy przygotowujące 
dossier 

• Firmy farmaceutyczne 

 

1) GMP: Good Manufactring Practice, Dobra Praktyka Wytwarzania (substancji czynnej) 

2) URPL: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych 
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Przykład opisu procesu – „Produkcja” 
 
Uwaga: Przykład; będzie podlegał weryfikacji i korektom  
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6. Komercjalizacja 

Proces obejmuje 
następujące działania: 

• Walidacja procesu 
produkcyjnego - trzy 
pierwsze serie 
produkcyjne 

• Proces technologiczny 

• Proces pakowania 

• Dossier rejestracyjne 

• Pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu 

• Dopisanie produktu na listę 
stanowiącą zezwolenie na 
wytwarzanie produktu 
leczniczego 

• Substancja czynna - 
produkcja, zakup, import 

• Subst. pomocnicza - j.w. 

• Umowa na wytwarzanie 

• Zwolnienie substancji 

• Raport z analizy + Certyfikat 
analizy 

• Produkt leczniczy zgodny  
z dossier 

• Raport z walidacji procesu 
(opcjonalnie) 

• Dokumentacja technologi-
czna (z załącznikiem w 
postaci karty szarżowej / 
raportu wytwarzania serii) 

• Instrukcja pakowania 

• Wyniki badań 
międzyoperacyjnych 

• Raporty procesu pakowania 

• Certyfikaty analizy i raporty 
analityczne dot. produktu 
końcowego lub „in bulk” 

• Certyfikat serii wystawiony 
przez osobę wykwalifiko-
waną 

Produkcja Wejścia do procesu 
Wyjścia (wyniki  

i rezultaty) procesu 

• Producenci API 

• Producenci leków 
Rodzaje graczy: 
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Propozycja listy rodzajów podmiotów, które będą objęte mapą 
Uwaga: Poniższa klasyfikacja ma charakter wstępny i będzie podlegać korektom 
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Uczelnie wyższe 

Instytuty naukowe / 

medyczne 

Parki technologiczne 

Działy R&D firm 

Startup’y 

Szpitale, kliniki 

Firmy koordynujące 

badania kliniczne 

Firmy farmaceutyczne 

Główny Inspektorat 

Farmaceutyczny 

Urząd Rejestracji 

Produktów Leczniczych 

Firmy przygotowujące 

dossier 

Producenci API 

Producenci leków 

Firmy oceniające (HTA) 

Importerzy 

Hurtownie farmaceutyczne 

Apteki, punkty sprzedaży, 

apteki szpitalne, szpitale 

1.  
Badania 

podstawowe 

2. Badania 
przedkli-
niczne 

3.  
Badania 
kliniczne 

4.  
Rejestracja 

5.  
Pharmaco-
vigilance 

6.  
Komercja-

lizacja 
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Mapa regulacji – na przykładzie Dyrektywy 2011/62/UE 
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Mapa regulacji stanie się docelowo narzędziem  wymiany informacji oraz dyskusji wpływu poszczególnych 

obowiązujących i planowanych regulacji na branżę. Umożliwi analizy przekrojowe – według regulacji i jej szczegółowych 

zapisów, według elementów łańcucha wartości oraz konkretnych procesów 

Regulacja Lokalizacja 

zapisu

Lokalizacja 

modyfikowanego 

zapisu

Zapis Oddziaływuje na 

grupę procesów

Oddziaływuje na 

proces

Rodzaj 

oddziaływania

Opis oddziaływania Komentarz

Dyr-UE-

2011/62/UE
Art. 1, p. 6 Art. 46b, p. 2b

"2b. substancjom czynnym towarzyszy pisemne potwierdzenie 

od właściwego organu państwa trzeciego wywozu, że: (…)

(ii) dany zakład wytwarzający podlega regularnej, 

rygorystycznej i przejrzystej kontroli oraz skutecznemu 

egzekwowaniu zasad dobrej praktyki wytwarzania, w tym 

powtarzającym się niezapowiedzianym inspekcjom, 

zapewniającym ochronę zdrowia publicznego na poziomie 

odpowiadającym co najmniej poziomowi tej ochrony w Unii"

2. Badania 

przedkliniczne

Zakup substancji 

czynnych
Negatywny

Dostawcy substancji czynnych np. z Chin i z Indii mogą nie być  w stanie uruchomić 

w wynikającym z dyrektywy terminie "regularnej kontroli zasad dobrego 

wytwarzania", albo organy państwa nie będą w stanie przedstawić w tym 

terminie odpowiednich certyfikatów. Jednocześnie nie jest możliwa zmiana 

producenta API zarejestrowanego produktu leczniczego bez powtórnej jego 

rejestracji, gdyż producent jest wskazywany we wniosku rejestracyjnym.

Co za tym idzie, polscy producenci, którzy importują substancje czynne z takich 

krajów mogą być zmuszeni do czasowego wstrzymania produkcji leków, dla 

których API jest sprowadzane spoza UE.

W wypadku utraty w powyższych okolicznościach możliwości korzystania z danego 

producenta API, nie ma jasności jak ma postępować podmiot odpowiedzialny za 

wytwarzanie z substancją czynną zakupiona przed utratą certyfikatu przez 

producenta API.

Dyr-UE-

2011/62/UE
Art. 1, p. 5 Art.. 46, l it. f)

"(...) W tym celu posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 

sprawdza, czy producent i dystrybutorzy substancji czynnych 

przestrzegają dobrej praktyki wytwarzania i dobrych praktyk 

dystrybucji poprzez przeprowadzenie audytów w wytwórniach 

i miejscach dystrybucji producenta i dystrybutorów 

substancji czynnych. (...)"

6. 

Komercjalizacja
Produkcja Negatywny

Nowym obowiązkiem posiadacza pozwolenia na wytwarzanie jest audyt 

dystrybutorów, pośredników i hurtowników, w tym (wedle stanowiska GIF) 

takich, którzy nie mają fizycznego kontaktu z API. Stanowisko GIF mówi, że tacy 

dystrybutorzy i pośrednicy mają podlegać nie tylko rejestracji, ale również 

audytom. Jednak nie ma jasności jakiemu rodzajowi / zakresowi audytu mają oni 

podlegać, gdyż Dobra Praktyka Dystrybucji substancji czynnych nie została jak 

dotąd sformułowana, zaś dotychczasowa Dobra Praktyka Dystrybucji nie odnosiła 

się do takich podmiotów, które nie mają kontaktu z API czy produktem leczniczym.

Należy podkreślić, że zważywszy na liczbę podmiotów zaangażowanych w 

łańcuchu dostaw jako hurtownicy, pośrednicy i dystrybutorzy, wielokrotnie 

zwiększy to liczbę audytów prowadzonych przez posiadacza pozwolenia na 

wytwarzanie w stosunku do stanu obecnego.

Patrz też komunikat wydany przez Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego nr 4/2012 z 

dnia 23.06.2012 r. w sprawie nowych 

wymagań dotyczących wytwórców, 

importerów oraz dystrybutorów substancji 

czynnych.

Dyr-UE-

2011/62/UE
Art. 1, p. 5 Art. 46, l it. f)

"(...) Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie zapewnia, aby 

substancje pomocnicze nadawały się do wykorzystania w 

produktach leczniczych, poprzez ustalenie, która dobra 

praktyka wytwarzania jest odpowiednia. Ustalenie to 

dokonywane jest w oparciu o formalną ocenę ryzyka (...)"

6. 

Komercjalizacja
Produkcja Nieznany

Brak aktów wykonawczych dot. formalnej oceny ryzyka powoduje, że nie można 

obecnie spełnić tego wymogu. Jednocześnie nie można obecnie ocenić skutków 

docelowej regulacji. 

Konsultacje otwarte prowadozne na 

poziomie UE zakończono 30 kwietnia 2013 

(Public consultation on draft guidelines on 

the formalised risk assessment for 

ascertaining the appropriate good 

manufacturing practice for excipients of 

medicinal products for human use)

Dyr-UE-

2011/62/UE
Art. 1, p. 7

Art. 47, akapity 3 

i  4

„(...) Zasady dobrych praktyk dystrybucji substancji czynnych, 

o których mowa w art. 46 lit. f) akapit pierwszy, są 

przyjmowane przez Komisję w formie wytycznych. (...)”;

6. 

Komercjalizacja
Dystrybucja Nieznany Dobra Praktyka Dystrybucji substancji czynnych jak dotąd nie powstała.

Konsultacje otwarte prowadozne na 

poziomie UE zakończono 30 kwietnia 2013

(Public consultation on draft guidelines on 

the principles of good distribution practices 

for active substances for medicinal products 

for human use)

Regulacja  

i lokalizacja 

zapisu 

Treść zapisu 

Procesy,  

na które zapis 

ma wpływ 

Ocena wpływu  

z uzasadnieniem 



Propozycja 
organizacji prac 
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Proponowane etapy realizacji oraz przyszłe kierunki rozwoju 

14 Presentation title 

 

Etap 2: 
Planowanie 

działań 

Oczekiwany wynik:  

Uzgodnione plany działań deregulacyjnych,  
w oparciu o priorytetyzację wstępnej mapy 
regulacji branży farmaceutycznej 

Objęcie mapą 
innych obszarów 

interesujących dla 
branży 

Produkty medyczne 

Suplementy diety 

Kosmetyki 

…inne 

Produkty biotechnologiczne 

Etap 1: Łańcuch 
wartości i mapa 
regulacji branży 
farmaceutycznej 

Oczekiwany wynik:  
Uzgodnienie łańcucha wartości i określenie procesów 
Uzgodnienie pierwszej wersji mapy regulacji obowiązujących  
i planowanych, wytypowanie obszarów możliwej deregulacji  
i potencjalnych korzyści z deregulacji 
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Proponowany ramowy harmonogram Etapu 1 

15 1) Ze szczególnym naciskiem na takie, które są obecnie różnych fazach opracowywania bądź wprowadzania do 

polskiego porządku prawnego 

Wstępna dyskusja 
organizacji i listy 
zespołów roboczych 

Wstępne deklaracje 
udziału w zespołach 
roboczych 

Wstępne wskazanie 
liderów zespołów 
roboczych 

Wstępne propozycje 
aktów prawnych do 
objęcia mapą 
regulacji 

Po warsztatach: 
Podsumowanie 

warsztatów i dystrybucja 
materiałów (ok. 12 VIII) 

Warsztat 1: 
Dyskusja organizacji  

i podejścia do 
realizacji prac 

8 VII 2013 

Potwierdzenie listy 
zespołów roboczych  
i deklaracji udziału 

Propozycje zmian 
wstępnej klasyfikacji 
podmiotów działa-
jących w branży 

Propozycje uzupeł-
nień wykazu 
procesów i opisy 
procesów 

Propozycje listy 
aktów prawnych do 
objęcia mapą 
regulacji 

Wstępny wykaz 
zapisów aktów 
prawnych do dyskusji 

Przygotowanie 
propozycji na 

warsztat 2 

do 4 X 2013 do 31 X 2013 

•Uspójniony łańcuch 
wartości i wykaz 
procesów 

•Uspójniony wykaz 
aktów prawnych 
obowiązujących  
i planowanych 

•Uspójniony wykaz 
szczegółowych 
zapisów i ich wpływu 
na łańcuch wartości 

•Wykaz rozbieżności – 
do dyskusji 
warsztatowej 

Opracowanie  
i podsumowanie 

propozycji na 
warsztat 2 

do 15 XI 2013 

Omówienie stanu 
prac (łańcucha 
wartości, wykazy 
procesów, mapy 
regulacji) 

Dyskusja 
rozbieżności 

Ustalenie zawartości 
pierwszej wersji mapy 
regulacji 

Planowanie i 
organizacja dalszych 
prac 

Po warsztatach: 
Podsumowanie 

warsztatów i dystrybucja 
materiałów 

Warsztat2: 
podsumowanie 

pierwszego etapu 
prac 

Etap 1: Mapa regulacji branży farmaceutycznej 

Powyższy harmonogram zakłada najpóźniejsze terminy dostarczania kompletu wyników poszczególnych 

zespołów roboczych. Jednak każdy zespół roboczy będzie miał możliwość wcześniejszego zgłaszania 

wyników częściowych, w tym w związku z toczącymi się już obecnie pracami i konsultacjami dot. legislacji 
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Prace merytoryczne będą prowadzone na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa przedstawicieli branży 

Zespoły robocze 

 Uczestnictwo w zespołach roboczych jest całkowicie dobrowolne 

 Udział w zespole roboczym jest równoznaczny z deklaracją zamiaru realizacji 

przynajmniej części zadań tego zespołu 

 

Propozycja początkowa zespołów roboczych (w oparciu o uczestnictwo  

odrębnych podmiotów w poszczególnych ogniwach łańcucha wartości branży):  

 Zespół ds. badań podstawowych i przedklinicznych 

 Zespół ds. badań klinicznych 

 Zespół ds. importu, produkcji, rejestracji i pharmacovigilance 

 Zespół ds. obrotu 

Zespoły  
robocze 

Przedstawiciele firm  
i organizacji 
branżowych 

Patronat  
i koordynacja 

Dep. Innowacyjności 
i Przemysłu Min. 

Gospodarki 

Patronat i koordynacja 

 Koordynacja współpracy i wymiany informacji z pozostałymi ministerstwami 

 Wsparcie organizacji spotkań roboczych i warsztatów 

 Utrzymanie listy kontaktowej uczestników – członków i liderów zespołów 

roboczych, przedstawicieli zainteresowanych wynikami prac ministerstw 

 Dystrybucja opracowanych materiałów, w tym po warsztatach 

 Publikacja ogólnych informacji o pracach zespołów i ich wynikach 

Wsparcie 
organizacyjne  
i techniczne 

Wsparcie organizacyjne i techniczne 

 Zbieranie ustaleń i łączenie wyników częściowych prac do postaci wyniku 

łącznego 

 Zapewnienie wspólnej metodyki i narzędzi pracy nad mapą 

 Opracowywanie materiałów na warsztaty oraz podsumowywanie wyników 

warsztatów 
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17 Presentation title 

 

1. Badania podstawowe, wszystkie procesy 

2. Badania przedkliniczne, wszystkie procesy 

Zespół ds. badań 
podstawowych i 
przedklinicznych 

3. Badania kliniczne, wszystkie procesy 
Zespół ds. badań 

klinicznych 

4. Rejestracja, wszystkie procesy i procedury 

5. Pharmacovigilance, wszystkie procesy  

6. Komercjalizacja, procesy:  
Produkcja, Refundacja, Wycofanie , 
Zgłoszenia patentowe i znaków towarowych, 
Zakup licencji, Sprzedaż licencji, Ocena 
technologii medycznej (HTA) 

Zespół ds. importu, 
produkcji, rejestracji 
i pharmacovigilance 

6. Komercjalizacja, procesy: Dystrybucja, 
Marketing  
i sprzedaż 

Zespół ds. obrotu 

 Każdy zespół roboczy  odpo-
wiada za wybrane fragmenty 
łańcucha wartości, w tym za: 

 weryfikację i uzupełnienie 
łańcucha wartości 

• zweryfikowanie komplet-
ności łańcucha wartości  
i wykazu procesów 

• zdefiniowanie wejść i wyjść 
oraz skrótowy opis 
procesu 

 identyfikację głównych 
regulacji (obecnych i plano-
wanych) wpływających na 
procesy, za które odpowiada 

 identyfikację barier 
regulacyjnych wpływających 
na te procesy 

 Każdy członek dowolnego 
zespołu roboczego może 
zgłaszać propozycje związane 
z dowolnym  procesem do 
zespołu roboczego odpowie-
dzialnego za ten proces 

Zespół Zakres odpowiedzialności – procesy 
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Do 2 VIII 2013: 
1. MG zbiera deklaracje udziału w poszczególnych zespołach a następnie wspiera organizację spotkania 

członków zespołu, na którym wyłaniany jest Lider Zespołu 

2. Zespół roboczy wyznacza Lidera Zespołu (osobę), który będzie pojedynczym punktem kontaktu dla 

MG i innych zespołów oraz koordynatorem prac zespołu 

3. Zespół przekazuje do MG informację o Liderze Zespołu oraz o ew. propozycje dot. harmonogramu 

Lista zespołów 

Liderzy zespołów 

Do 31 X 2013: 
8. Wsparcie organizacyjne i techniczne opracowuje propozycję mapy regulacji, przygotowuje Warsztaty 2 

Propozycja 

kompletnej mapy 

regulacji 

Wynik końcowy – 

mapa regulacji 

branży farmaceut. 

Do 15 XI 2013: 
9. MG organizuje Warsztaty 2, których celem jest przedstawienie propozycji produktu końcowego 

10. Po warsztatach, Wsparcie organizacyjne i techniczne opracowuje produkt końcowy – mapę regulacji 

dla branży farmaceutycznej – uwzględniający ustalenia z warsztatów 

Do 16 VIII 2013: 
4. Członkowie Zespołu przygotowują indywidualnie i przekazują Liderowi zespołu propozycje w zakresie: 

a) uzupełnień wykazu procesów i opisów procesów (wejścia, wyjścia, przebieg – główne zadania) 

b) listy aktów prawnych 

c) zapisów aktów prawnych do dyskusji 

Propozycje indywi-

dualne członków 

zespołów 

Do 13 IX 2013: 
5. Lider zespołu zbiera propozycje; jeśli zawierają one istotne rozbieżności, Lider zespołu organizuje 

dodatkowe konsultacje członków zespołu, mające na celu uspójnienie stanowiska zespołu w postaci: 

a) listy uzupełnień do wykazu procesów, wraz ze zwięzłymi opisami procesów 

b) arkusza aktów prawnych uzupełnionego według przykładu 

6. W miarę potrzeby Lider zespołu może się zwrócić do MG z prośba o wsparcie organizacji spotkania 

lub o wsparcie w zakresie metody przygotowania produktów 

Uspójnione propo-

zycje indywidualne 

członków  

zespołów 

Do 4 X 2013: 
7. Lider zespołu przekazuje do MG uspójnione stanowisko zespołu, albo stanowisko z zaznaczonymi 

rozbieżnościami 

Zebrane 

stanowiska 

zespołów 
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Udział w zespołach zadaniowych ma charakter dobrowolny. Wstępne deklaracje można składać w trakcie niniejszego 

spotkania. Potwierdzenie i uzupełnienie przypisania osób do zespołów powinno nastąpić do 15 lipca 2013 

Lp. Organizacja Imię i nazwisko Adres e-mail Nr telefonu 
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1 XXXXXXXXXXX SP. Z O.O. 
xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx@mx.gov.pl XXX XXX XXX  X 

2 
MINISTERSTWO XXXXXXXXXX 

DEPARTAMENT XXXXXX 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.com.pl XXX XXX XXX X X 

Dep. Ministerstwa / 

Firma /  

Organizacja 
(stowarzyszenie, 

związek branżowy) / 

Uniwersytet  

Osoba, chcąca 

uczestniczyć w 

pracach zespołu 

(może być więcej 

niż jedna z jednej 

organizacji) 

Metody kontaktu – 

nr telefonu  

i adres e-mail  

(do przesyłania 

materiałów, organizacji 

spotkań i warsztatów) 

Deklaracja chęci udziału w zespołach 

zadaniowych, bądź bycia liderem 

konkretnych zespołów 

(można zadeklarować chęć udziału w zespole, 

bądź uczestnictwo w roli obserwatora; obserwator 

otrzymuje komplet wyników prac i zaproszenia na 

wszystkie spotkania / warsztaty ogólne) 
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