
 
 

Szkolenie online 

 

„Dobra Praktyka Dystrybucyjna - szkolenie dedykowane dla kierowników 

hurtowni farmaceutycznych” 

 

 

20.10.2022 roku 

 

 

AGENDA SZKOLENIA 

 

9.30 - 10.00 Kawa powitalna oraz rejestracja uczestników 

10.00 - 11.30 WYKŁAD 

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa 

11.45 - 13.00 WYKŁAD 

13.00 -13.30 LUNCH 

13.30 – 15.15 WYKŁAD 

15.15 – Pytanie uczestników oraz zakończenie szkolenia. 

 

PROGRAM 

 

Moduł 1 Wymogi prawne w zakresie dystrybucji produktów leczniczych  

 

1. Omówienie wymagań dotyczących obrotu hurtowego zawartych w Ustawie Prawo 

Farmaceutyczne; 

2. Baza OMS; 

3. Dobra Praktyka Dystrybucyjna – podstawowe założenia oraz specyfika regulacji; 

4. DPD najistotniejsze aspekty i najczęściej pojawiające się niezgodności:  

4.1. System zarządzania jakością:  

• zakres systemu jakości w DPD?  

• co powinien zapewniać system jakości w hurtowni?  

• podstawowa dokumentacja w zakresie systemu jakości; 

• zarzadzanie działaniami zlecanymi podmiotom zewnętrznym,  

• analiza ryzyka. 

4.2. Osoba Odpowiedzialna oraz personel hurtowni farmaceutycznej:  

• wymagania w zakresie Osoby Odpowiedzialnej, 

• obowiązki Osoby Odpowiedzialnej i jej rola w hurtowni, miejsce w strukturze 

organizacyjnie,  

• wyznaczanie zastępcy Osoby Odpowiedzialnej na czas jej nieobecności,  

• odpowiedzialność za działania Osoby Odpowiedzialnej,  

• zasady organizacji pracy personelu, szkolenia.  

 

Moduł 2 DPD w praktyce – pozostałe wymagania i najczęściej pojawiające się 

niezgodności: 

 

1. Pomieszczenia i sprzęt; 

2. Dokumentacja; 

3. Czynności obrotu hurtowego; 

4. Reklamacje, zwroty, podejrzenia sfałszowania, wstrzymanie i wycofanie produktów 

leczniczych; 



5. Podwykonawcy; 

6. Kontrole wewnętrzne; 

7. Transport. 

 

Moduł 3 Inspekcje w hurtowni farmaceutycznej 

 

1. Certyfikaty DPD; 

2. Postępowania kontrolne GIF; 

• Praktyczne doświadczenia przed, po i w trakcie; 

• Czy można się przygotować do inspekcji, a jeżeli tak to czy warto? 

• Etap „poinspekcyjny” – jakie mamy uprawnienia? 

• Potencjalne sankcje „paraliżujące” działalność. 

PRELEGENCI 

 

 Marta Trochimczyk  - Adwokat - specjalizuje się w doradztwie 

prawnym z zakresu dystrybucji produktów leczniczych oraz 

działalności firm farmaceutycznych. W latach 2018-2021 Marta 

pracowała jako prawnik wewnętrzny oraz Compliance Officer w 

firmie farmaceutycznej. Obecnie wykorzystując swoje 

kompleksowe doświadczenie na rynku farmaceutycznym, Marta 

doradza klientom m.in. w projektach prawno-logistycznych 

związanych z obrotem produktami leczniczymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem dystrybucji hurtowej oraz wspiera firmy 

farmaceutyczne w ramach ich bieżącej działalności.  

Marta posiada także doświadczenie w zakresie sporządzania i 

negocjowania umów dystrybucyjnych, umów ramowych na 

badania kliniczne i przedkliniczne oraz przygotowywania 

standardowych procedur operacyjnych. Ponadto, Marta zajmuje 

się również zagadnieniami związanymi z reklamą produktów 

leczniczych prowadzoną przez podmioty apteczne i firmy 

farmaceutyczne. 

  

 



 Zuzanna Zapotoczna – Magister- jest doktorantką w Szkole 

Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a 

także studentką studiów magisterskich z zakresu francuskiego 

prawa prywatnego na Uniwersytecie w Orleanie, gdzie zajmuje się 

polskim i francuskim prawem farmaceutycznym z perspektywy 

prawnoporównawczej. Specjalizuje się w szeroko pojętej 

organizacji systemów ochrony zdrowia, ze szczególnym 

uwzględnieniem praw pacjentów oraz interesów przedsiębiorców 

działających na rynku farmaceutycznym.  

Zuzanna zdobywa doświadczenie zawodowe wspierając zarówno 

firmy farmaceutyczne, jak i przedsiębiorców aptecznych.” 

 

 Przemysław Matuszewski – zajmuje się prawem 

farmaceutycznym, w szczególności sprawami dotyczącymi 

dystrybucji produktów leczniczych. Specjalizuje się w doradztwie 

z zakresu produktów leczniczych, a także weterynaryjnych 

produktów leczniczych, wspierając podmioty działające na rynku 

farmaceutycznym. W kwestii jego zainteresowań leży ponadto 

problematyka fałszowania produktów leczniczych oraz 

odwróconego łańcucha dystrybucji leków. 

Zajmuje się również doradztwem regulacyjnym z zakresu prawa 

farmaceutycznego, weterynaryjnego i administracyjnego poprzez 

opracowywanie stanowisk i uwag do projektów aktów prawnych. 

 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

KOSZT UCZESTNICTWA: 

 

• Online – 1250zł netto 

 

INFORMACJE TECHNICZNE DLA EDYCJI ONLINE 

 

Szkolenie odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji 

głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą 

również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na 

którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. 

Dodatkowo przed i podczas szkolenia będą mogli Państwo wysłać pytania prowadzącemu 

drogą mailową. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w 

krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą 

oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych 

pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43 

 

 

pozdrawiam 

Ewelina Potocka 

Project Manager 

tel:22 252 10 86 

kom: 660 815 478 

ewelina.potocka@edupharm.pl 

mailto:ewelina.potocka@edupharm.pl

