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Od Redaktora
Rynek konopny jest jedną z njadynamiczniej rozwijających
się gałęzi gospodarki, zarówno na świecie jak i w Polsce.
Dynamika rozwoju tego rynku zauważająco wyprzedza stan
prawny, a organy państwowe nie nadążają z postępem w
regulacjach dotyczących branży, pozostając zaskoczonymi szybko
rozwijającym się zjawiskiem. Dodatkowo tematyka konopi
nieżadko postrzegana jest z dużą rezerwą, jeśli nawet nie z
niechęcią powodowanymi zarówno stereotypowym podejściem,
jak i abnegacją wiedzy i dowodów naukowych. Bardzo często
objawia się to trudnościami w wydawaniu czy honorowaniu przez
urzędy odpowiednich dokumentów, niezbędnych dla legalnego działania przez przedsiębiorcę w
obrocie gospodarczym, zamiataniem przez urząd tematu pod dywan a nawet możliwością
obarczenia przedsiębiorcy konsekwencjami procesowymi do wyjaśnienia sprawy. Znane są
przypadki zajęcia przedsiębiorcom przez urząd lub policję konopi włóknistych pod pretekstem
nielegalnego obrotu, a produkt oddawany po miesiącach analiz nie nadawał się do wprowadzenia
do obrotu. Ostatnio dość często przedsiębiorcy borykają się też z problemem dotyczącym
zgodnego z prawem obrotu zarejestrowanym produktem spożywczym będącym koncentratem
lub izolatem z zawartością kannabidiolu, otrzymanym z konopi włóknistej. W tym numerze
naszego czasopisma staramy się odpowiedzieć na pytanie odnośnie możliwości legalnego obrotu
olejkami z zawartością kannabidiolu, o dopuszczalnej zawartości ∆9tetrahydrokannabinolu oraz
jakie trzeba uzyskać dokumenty i jak wygląda procedura rejestracji produktu spożywczego w
Polsce. Ufam, że publikacja ta pomoże przedsiębiorcom zamierzającym podjąć działalność
polegającą na sprzedaży na terenie Polski olejków o zawartości kannabidiolu wyższej niż
naturalne stężenie tego kannabinoidu w konopi włóknistej. W kolejnym opracowaniu poruszane
są kwestie zgodnego z prawem wprowadzenia na teren Unii Europejskiej do obrotu środków
odurzających w postaci konopii innych niż włókniste, zarówno będących, jak i niebędących
produktem leczniczym ani substancją czynną w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, z
możliwością dalszego eksportu do kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Liczę, że te informacje
przybliżą to, w jaki sposób należy zorganizować działalność oraz jakie czynności prawne należy
podjąć, aby móc sprowadzić spoza terenu UE do Polski medyczne konopie, a następnie,
wyeksportować je do UE. Pozwolę sobie także zarekomendować konferencję naukową
„CannActive.Science – Nauka, Medycyna czy Biznes?”, na którą serdecznie zapraszam.
Konferencja odbędzie się online 16 stycznia 2021 roku i zdobyła już patronat Rektor Uniwersytetu
Łódzkiego i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, zaś Stowarzyszenie Cannabis House wraz z
dwoma katedrami na WPiA UŁ jest jej współorganizatorem. Razem stanowi to o randze tego
wydażenia, którego nie można przegapić. Szczegółowe informacje o konferencji znaleźć można na
stronie www.wpia.uni.lodz.pl/kpkik w zakładce „KONFERENCJE”, oraz na stronie Stowarzyszenia
www.cannabishouse.eu. To już wkrótce, tym czasem zapraszam do lektury numeru specjalnego
2020 naszego czasopisma Index Scientia Cannabis.
Piotr Grzegorczyk
Redaktor Naczelny
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Błażej Patora1
Piotr Grzegorczyk2
Wprowadzenie do obrotu produktów farmaceutycznych z konopi na terytorium Polski i UE.
Streszczenie: Opracowanie dotyczy zgodnego z prawem wprowadzenia na teren Unii
Europejskiej do obrotu środków odurzających w postaci konopii innych niż włókniste, zarówno
będących, jak i niebędących produktem leczniczym ani substancją czynną w rozumieniu ustawy z
dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, z możliwością dalszego eksportu do kraju
członkowskiego Unii Europejskiej. Ma ono za zadanie przybliżyć to w jaki sposób należy
zorganizować działalność oraz jakie czynności prawne należy podjąć, aby móc sprowadzić spoza
terenu UE (na przykładzie Macedonii) do Polski medyczne konopie, a następnie, wyeksportować
je do UE (na przykładzie Holandii)? Autorzy starają się wskazać niezbędne do tego celu procedury,
dokumenty i zezwolenia.
Abstract: The study concerns the legal introduction into the European Union of narcotic
drugs in the form of non-fibrous hemp, both being and not being a medicinal product or an
active substance within the meaning of the Act of 6 September 2001 - Pharmaceutical Law, with
the possibility of further export to a member state of the European Union. Its purpose is to
explain how to organize the activity and what legal actions should be taken to be able to import
medical marijuana from outside the EU (on the example of Macedonia) to Poland, and then
export it to the EU (on the example of the Netherlands)? The authors try to indicate all the
necessary procedures, documents and permits.
Rozdział I. Analiza Prawna
Część 1. Definicje

GMP – zatwierdzony urzędowo przez właściwe władze sposób organizacji działalności
produkcyjnej, dystrybucyjnej w przedsiębiorstwie farmaceutycznym dotyczący procesów
wytwarzania i obrotu określonym produktem, wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami tych
władz uprawniającymi to przedsiębiorstwo do prowadzenia określonej działalności z tym
produktem na rynku farmaceutycznym.
GIF – Główny Inspektor Farmaceutyczny; państwowy organ wydający zezwolenia na prowadzenie
działalności na rynku farmaceutycznym, w tym zatwierdzający GMP dla podmiotów
zlokalizowanych na terytorium Polski.
importer - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej,
która dokonuje przywozu i składa zgłoszenie celne lub w imieniu której składane jest zgłoszenie
celne;
przewóz - przemieszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych
substancji psychoaktywnych lub słomy makowej między dwoma państwami przez terytorium
1
2

mec. mgr Błażej Patora, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, blazejpatora@gmail.com
dr n. pr., adiunkt w Zakładzie Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki, Katedry Postępowania Karnego i
Kryminalistyki Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Cannabis
House w Łodzi, pgrzegorczyk@wpia.uni.lodz.pl
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Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczyna się i kończy poza tym terytorium;
przywóz - każde wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych;
wewnątrzwspólnotowa dostawa - przemieszczenie środków odurzających, substancji
psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej [pkt 35].
URPL – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych; państwowy organ wydający pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu produktów jako leków w Polsce – rejestracja konkretnego produktu do
dystrybucji na rynku aptecznym na terytorium Polski.
Zasoby - będące własnością lub pozostające w dyspozycji danego podmiotu materialne lub
niematerialne składniki majątkowe, w szczególności nieruchomości i rzeczy ruchome, prawa
majątkowe, w tym prawa własności intelektualnej i przemysłowej, zarówno wyodrębnione
prawnie i majątkowo w majątku tego podmiotu i mogące stanowić przedmiot obrotu, jak i
niewyodrębnione ale będące efektem działalności tego podmiotu i możliwe do wyodrębnienia
lub nadające się na określonych warunkach do naukowego lub gospodarczego wykorzystania dla
osiągnięcia określonych celów, w szczególności projekty, inicjatywy, wiedza i doświadczenie
(know-how), usługi, kadra, kontakty itp.
Surowiec farmaceutyczny - substancja lub mieszanina substancji pochodzenia chemicznego,
roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego przeznaczona do sporządzenia w praktyce receptury
aptecznej3 bądź wytworzenia na skalę przemysłową w laboratorium galenowym4 lub zakładach
farmaceutycznych5 produktów leczniczych stosowanych w lecznictwie u ludzi i zwierząt.
Część 2. Objaśnienia

Dokument służy prezentacji tytułowego przedsięwzięcia od strony organizacyjnej i
prawnej, w formie umożliwiającej wprowadzanie i aktualizację danych w kolejnych wersjach
dokumentu oraz ich prześledzenie na każdym etapie planowania i realizacji planowanego
przedsięwzięcia opisywanego w niniejszym opracowaniu – jako część systemowej dokumentacji
projektu. Czytelnicy mogą odnosić się w wprost do treści niniejszego artykułu dla określenia
wzajemnych zobowiązań, przebiegu i sposobu wykonywania świadczeń, interpretacji i skutków
prawnych działań podejmowanych w ramach podjęcia się realizacji przedsięwzięcia.
W polskim stanie prawnym możliwe jest importowanie i wytwarzanie środków
odurzających w postaci nieleczniczej i produktów leczniczych, surowca farmaceutycznego na
bazie konopi innych niż włókniste (z zawartością delta9THC powyżej 0,2%) w reżimie
farmaceutycznym i badawczym. Oba te tryby charakteryzują się ścisłą reglamentacją i surowymi
wymogami formalnymi odnośnie obrotu tymi substancjami. Podstawowe akty prawne regulujące
reżim farmaceutyczny to ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne 6, ustawa z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 7, oraz DYREKTYWA 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.
3
4
5
6
7

https://pl.wikipedia.org/wiki/Receptura_apteczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lek_apteczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Farmaceutyka
Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381
Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485
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W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w żadnym akcie prawnym nie występuje pojęcie
medycznej marihuany. Uopn wprowadza za to w tym zakresie szereg innych pojęć (art. 4), do
których należą:
1. konopie - rośliny z rodzaju konopie (Cannabis L.);
2. konopie włókniste - rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma
zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego
(kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach
roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę;
3. ziele konopi innych niż włókniste - każdą naziemną część rośliny konopi (pojedynczą lub w
mieszaninie), z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej 0,20% sumy delta-9tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2karboksylowego),
4. żywica konopi - żywicę i inne produkty konopi zawierające delta-9-tetrahydrokannabinol
lub inne aktywne biologicznie kannabinole;
Jednocześnie należy zaznaczyć, że ustawodawca posługuje się także dość często ogólnym,
zbiorczym pojęciem „środków odurzających”. Według powołanego art. 2 ust. 26, środek
odurzający to substancje:
1. objęte zakresem stosowania Jednolitej Konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach
odurzających z 1961 r.8 zmienionej protokołem z 1972 r.9,
2. wymienione w załączniku do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25
października 2004 r. ustanawiającej minimalne przepisy określające znamiona przestępstw
i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami, poddane środkom kontroli i sankcjom
karnym takim samym jak substancje, o których mowa w lit. a,
3. pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu,
działające na ośrodkowy układ nerwowy, inne niż określone w lit. a i b, ale o podobnej do
nich budowie chemicznej lub działaniu, stwarzające zgodnie z rekomendacją Zespołu do
spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych
substancji psychoaktywnych, o której mowa w art. 18b ust. 1 pkt 3, takie same zagrożenia
dla zdrowia publicznego lub zagrożenia społeczne, jak zagrożenia stwarzane przez te
substancje,
4. inne niż wymienione w lit. a-c, które na podstawie przepisów ustawy obowiązujących
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej były objęte
wykazem środków odurzających
5. określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44f pkt 2;
Już lektura pierwszej z ww. pozycji tj. Jednolita Konwencja Narodów Zjednoczonych o
środkach odurzających z 1961 r. pozwala na stwierdzenie, że środkiem odurzającym są wedle
wykazu stanowiącego załącznik do konwencji, konopii indyjskich ziele oraz żywica. Jednocześnie
sama konwencja wskazuje w art. 1 ust. 1, że:
1. przez „konopie indyjskie” rozumie się kwiatowe lub owocujące wierzchołki rośliny konopi
(z wyłączeniem nasion i liści, jeżeli nie występują one razem z wierzchołkami), z których
8
9

Dz.U. z 1966 r. poz. 277
Dz.U. z 1996 r. poz. 149
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nie wyciągnięto żywicy, bez względu na nadawaną im nazwę;
2. przez „roślinę konopi” rozumie się wszystkie rośliny z rodzaju konopi;
3. przez „żywicę konopi indyjskich” rozumie się oddzieloną żywicę, w stanie surowym lub
oczyszczoną, otrzymaną z rośliny konopi.
W związku z powyższym, wobec braku rozróżnienia na marihuanę medyczną oraz
niemedyczną, właściwym do używania w stosunku do trybu nieleczniczego na gruncie niniejszej
opinii będzie określenie „środek odurzający”.
Wychodząc od uregulowań ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to zgodnie z art. 35
upn należy wskazać, że istnieją 2 ścieżki obrotu:
I.
środek odurzający jako produkt nieleczniczy,
II.
środki odurzające jako produkt leczniczy.
Część 3. Podstawy prawne.
Część 3.1. środek odurzający jako produkt nieleczniczy.

Zgodnie z art. 35 upn ust.:
1 pkt. 1 upn, zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego wymaga podjęcie
działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu lub dystrybucji
środków odurzających lub substancji psychotropowych […]
4 pkt. , zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się po stwierdzeniu przez
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, że przedsiębiorca, inny niż określony w pkt 1,
występujący o wydanie zezwolenia spełnia warunki określone przepisami ustawy, a w przypadku
prekursorów kategorii 1 również warunki określone przepisami rozporządzenia 273/2004,
rozporządzenia 111/2005 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r.
ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr
111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy
Wspólnotą a państwami trzecimi.
5. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, określają dozwoloną wielkość i cel
wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, dystrybucji albo stosowania środka
odurzającego, substancji psychotropowej lub prekursorów kategorii 1.
6. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4, są obowiązani:
a. prowadzić dokumentację dotyczącą środka odurzającego, substancji
psychotropowej lub prekursorów kategorii 1;
b. przechowywać posiadane środki odurzające, substancje psychotropowe lub
prekursory kategorii 1 w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub zniszczeniem,
w tym podczas ich transportu.
7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
a. szczegółowe warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwoleń, o których mowa w
ust. 1 i 2, w tym wymagania kwalifikacyjne, jakim powinna odpowiadać osoba
odpowiedzialna za nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem,
przywozem, dystrybucją, obrotem albo stosowaniem w celu prowadzenia badań
naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów
kategorii 1, mając na względzie zapewnienie prawidłowych zabezpieczeń przed
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użyciem środków odurzających lub substancji psychotropowych objętych
zezwoleniem przez osoby nieupoważnione lub w celach innych niż określone w
wydanym zezwoleniu;
b. wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie,
przerabianie, przywóz, dystrybucję, obrót albo stosowanie w celu prowadzenia
badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub
prekursorów kategorii 1, biorąc pod uwagę sprawność i przejrzystość
postępowania;
c. warunki i sposób wydawania środków odurzających, substancji psychotropowych
lub prekursorów kategorii 1 i ewidencjonowania wytwarzania, przetwarzania,
przerabiania, przywozu, dystrybucji, obrotu albo stosowania w celu prowadzenia
badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub
prekursorów kategorii 1, mając na uwadze bezpieczeństwo przechowywania oraz
konieczność opracowywania odrębnej ewidencji dla danego środka, substancji lub
prekursora.
Zgodnie z art. 37 upn ust:
1. Przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub wewnątrzwspólnotowe nabycie
środków odurzających lub substancji psychotropowych mogą być dokonywane przez
przedsiębiorców posiadających zezwolenia, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 lub art. 40 ust.
1, po uzyskaniu pozwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego określającego środki lub
substancje, które mogą być przedmiotem przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy
lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.
3. Przywóz lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji
psychotropowych może nastąpić po uzyskaniu, dla każdej przesyłki przywożonej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a. pozwolenia na przywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie, wydanego przez
Głównego Inspektora Farmaceutycznego, oraz
b. pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę, wydanego przez
właściwe władze kraju wywozu.
4. Wywóz lub wewnątrzwspólnotowa dostawa środków odurzających lub substancji
psychotropowych może nastąpić po uzyskaniu, dla każdej przesyłki wywożonej z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę,
wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego na podstawie pozwolenia na przywóz
lub wewnątrzwspólnotowe nabycie wydanego przez właściwe władze kraju przywozu.
6. Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków odurzających, substancji
psychotropowych oraz słomy makowej jest dozwolony na podstawie pozwolenia na wywóz,
wydanego przez właściwe władze kraju wywozu dla każdej przesyłki.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, pozwolenia na wywóz albo
wewnątrzwspólnotową dostawę są dołączane do każdej przesyłki.
12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i tryb wydawania pozwoleń i dokumentów, o których mowa w ust. 3, 4 i 10, wzory tych
pozwoleń i dokumentów, obowiązki podmiotów i osób posiadających te pozwolenia i dokumenty
w zakresie przechowywania środków objętych pozwoleniem, wydawania tych środków
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jednostkom uprawnionym oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania i obrotu
nimi, mając na względzie sprawność postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń.
Zgodnie z art. 39 upn ust.:
1. Zezwoleń, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2 oraz art.
49 ust. 1, i pozwoleń, o których mowa w art. 37 ust. 1-6, udziela się na wniosek podmiotu
ubiegającego się, na czas oznaczony albo na czas nieoznaczony.
2. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia albo pozwolenia organ
wydający zezwolenie albo pozwolenie, zwany dalej "organem zezwalającym", może:
a. wzywać podmiot ubiegający się do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie,
brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone
przepisami ustawy
b. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie
zezwolenia albo pozwolenia w celu stwierdzenia, czy podmiot ubiegający się
spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem albo
pozwoleniem.
3. Udzielenie zezwolenia albo pozwolenia, zmiana zezwolenia albo pozwolenia, odmowa
udzielenia zezwolenia albo pozwolenia oraz cofnięcie zezwolenia albo pozwolenia następuje w
drodze decyzji. Decyzja o cofnięciu zezwolenia albo pozwolenia podlega natychmiastowemu
wykonaniu.
4. Organ zezwalający w przypadku powzięcia informacji o tym, że podmiot, któremu
udzielono zezwolenia albo pozwolenia, działa w sposób niezgodny z przepisami ustawy
regulującymi działalność objętą zezwoleniem albo pozwoleniem, wyznacza niezwłocznie termin
do usunięcia tych nieprawidłowości.
5. Organ zezwalający cofa zezwolenie albo pozwolenie, w przypadku gdy:
a. podmiot, któremu udzielono zezwolenia albo pozwolenia, przestał spełniać
warunki wymagane do wykonywania działalności określonej w zezwoleniu albo
pozwoleniu;
b. podmiot, o którym mowa w pkt 1, nie usunął, w wyznaczonym przez organ
zezwalający terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami
ustawy regulującymi działalność objętą zezwoleniem albo pozwoleniem.
6. Podmiot, któremu udzielono zezwolenia albo pozwolenia, jest obowiązany zgłaszać
organowi zezwalającemu wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu albo pozwoleniu.
7. Podmiot, któremu cofnięto zezwolenie z przyczyn, o których mowa w ust. 5, może
ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia w takim samym zakresie nie wcześniej niż
po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.
8. Za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób,
dystrybucję, obrót hurtowy, uprawę, zbiór albo stosowanie do badań oraz pozwolenia na
przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotową dostawę środków
odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 i 4, a także zmianę tych
zezwoleń lub pozwoleń, są pobierane opłaty, które stanowią dochód budżetu państwa.
9. Opłaty, o których mowa w ust. 8, wnosi się na rachunek bieżący organu zezwalającego
w wysokości:
a. 750 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy, dystrybucję,
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wytwarzanie, przetwarzanie, przerób lub stosowanie do badań środków
odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1;
b. 750 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zbiór mleczka makowego i
opium z maku oraz ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste;
c. 750 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi
prowadzonych przez jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian
Roślin Uprawnych;
d. 350 zł - za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w pkt 1-3;
e. 100 zł - za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz, wywóz,
wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę środków
odurzających lub substancji psychotropowych;100 zł - za złożenie wniosku o
wydanie zezwolenia na wywóz prekursorów kategorii 4;
f. 100 zł - za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz lub wywóz
prekursorów kategorii 1;50 zł - za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia albo
pozwolenia, o którym mowa w pkt 5-7.
10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się dowód wniesienia opłaty. W
przypadku braku dowodu uiszczenia opłaty, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
Część 3.2. Środki odurzające jako produkty lecznicze.

Produkty lecznicze mogą znajdować się w obrocie jedynie wtedy, gdy właściwy organ
wyda stosowną decyzję o pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
"Zezwolenie GIF określające środki lub substancje, które mogą być przedmiotem
wytwarzania, przetwarzania lub przerobu" nie jest "zezwoleniem na wytwarzanie produktów
leczniczych" w rozumieniu PrFarm. Decydują o tym odrębne warunki wydania zezwoleń,
regulowane przez PrFarm oraz uopn 10. Dlatego też zawsze wymagane są dwa odrębne
zezwolenia.
Przed wydaniem takiej decyzji właściwy organ potwierdza czy dany produkt leczniczy jest
odpowiedniej jakości, czy jest bezpieczny oraz skuteczny. Ocena odbywa się na podstawie
złożonego przez podmiot odpowiedzialny wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji.
Prezes Urzędu wydaje decyzję w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych i
jest kilka możliwych procedur, które determinują zakres obowiązków ubiegającego się
przedsiębiorcy rejestrowanych. Dopuszczenie można uzyskać na drodze procedury narodowej,
wzajemnego uznania (MRP) i zdecentralizowanej (DCP).
Środki odurzające lub substancje psychotropowe będące produktami leczniczymi może
wytwarzać (importować), przetwarzać lub przerabiać wyłącznie przedsiębiorca:
1. posiadający wydane na podstawie PrFarm zezwolenie na wytwarzanie produktów
leczniczych oraz
2. po uzyskaniu zezwolenia GIF określającego środki lub substancje, które mogą być
przedmiotem wytwarzania, przetwarzania lub przerobu.
Zgodnie z art. 38 PrFarm11 podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
produktu leczniczego wymaga uzyskania zezwolenia na wytwarzanie. Organem właściwym do
10 zob. art. 35 ust. 6, 8 i 10 uopn
11 https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrygazteojxg4zs44dboaxdcmrqgqzdimbz
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wydania, odmowy wydania i cofnięcia, a także zmiany zezwolenia na wytwarzanie jest GIF.
Jednocześnie art. 38 PrFarm12 określa warunki uznania przez GIF zezwolenia na wytwarzanie
produktu leczniczego, wytwarzanego za granicą, wydanego przez uprawniony organ innego
państwa. Jeżeli zezwolenie dotyczy wytwarzania wyłącznie produktów leczniczych
weterynaryjnych, właściwym do wydania, odmowy wydania i cofnięcia oraz zmian zezwolenia
jest Główny Lekarz Weterynarii (decyzja wydawana jest w porozumieniu z GIF).
Do obowiązków wytwórcy produktów leczniczych należy:
1. wytwarzanie jedynie produktów leczniczych objętych zezwoleniem;
2. sprzedaż wytworzonych produktów leczniczych:
a. przedsiębiorcy zajmującemu się wytwarzaniem lub prowadzącemu obrót hurtowy
produktami leczniczymi,
b. zakładom lecznictwa zamkniętego w zakresie produktów leczniczych stosowanych
przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach umów
zawartych z NFZ;
c. zawiadamianie na piśmie GIF, co najmniej 30 dni wcześniej, o zamierzonej zmianie
dotyczącej warunków wytwarzania, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o
konieczności zmiany osoby wykwalifikowanej;
3. przechowywanie próbek archiwalnych produktów leczniczych, w warunkach określonych
w pozwoleniu, przez okres dłuższy o jeden rok od daty ważności produktu leczniczego, nie
krócej jednak niż trzy lata;
4. udostępnianie, w celu przeprowadzenia inspekcji, inspektorom farmaceutycznym do
spraw wytwarzania, pomieszczeń wytwórni, dokumentacji i innych danych dotyczących
wytwarzania, a także możliwości pobrania próbek produktów leczniczych do badań
jakościowych, w tym z archiwum;
5. umożliwianie osobie wykwalifikowanej zatrudnionej w wytwórni podejmowania
niezależnych decyzji w ramach udzielonych uprawnień;
6. zapewnienie jakości produktu leczniczego przez stosowanie wymagań Dobrej Praktyki
Wytwarzania.
Inspektor farmaceutyczny do spraw wytwarzania nie rzadziej niż raz na trzy lata
kontroluje, czy wytwórca spełnia obowiązki wynikające z PrFarm. GIF cofa, w drodze decyzji
administracyjnej, zezwolenie na wytwarzanie, gdy wytwórca przestał spełniać określone w
PrFarm wymagania.
Substancja, która jest określana surowcem farmaceutycznym tak jak produkt leczniczy,
roślinny produkt leczniczy, tradycyjny produkt leczniczy roślinny musi odpowiadać normom
dotyczącym jakości określonym w odpowiednich przepisach, m.in. zgodność z wymogami
Farmakopei Polskiej13, Farmakopei Europejskiej oraz innych Farmakopei. W obecnym stanie
prawnym surowce farmaceutyczne podlegają takim samym przepisom jak produkty lecznicze14.
Surowce farmaceutyczne przeznaczone do sporządzania preparatów leczniczych w zakresie
receptury aptecznej muszą dodatkowo posiadać Świadectwo Dopuszczenia do Obrotu wydane
przez właściwy organ. Świadectwa tego nie wymagają surowce farmaceutyczne przeznaczone do
przemysłowej produkcji produktów leczniczych.
12 ibidem
13 https://pl.wikipedia.org/wiki/Farmakopea
14 https://pl.wikipedia.org/wiki/Lek
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W niektórych przypadkach można pominąć kwestię kosztownych badań klinicznych o ile
produkt, którym przedsiębiorca chce obracać jest już zarejestrowany w Polsce lub kraju
członkowskim Unii (lub nie odstaje pod względem składu ilościowego i jakościowego i
właściwości od leku zarejestrowanego) pod warunkiem przedstawienia dokumentacji od
przedsiębiorcy, który dany produkt zarejestrował (produkt taki sam).
Kolejnym rozwiązaniem może być import równoległy produktów leczniczych, który polega
na sprowadzaniu do Polski produktów leczniczych, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu wydane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, oraz które uzyskały pozwolenie na import równoległy.
Pozwolenie na import równoległy wydaje Prezes urpl. Pozwolenie na import równoległy
wydawane jest na 5 lat. Pozwolenie może zostać przedłużone na kolejne 5 lat na wniosek
importera równoległego. Przepisy dotyczące importu równoległego produktów leczniczych
zostały zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne15.
Importerem równoległym może zostać przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą w Polsce 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.
Produkty lecznicze, które mogą być sprowadzane w ramach importu równoległego muszą:
1. posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w państwie, z którego są sprowadzane;
2. posiadać pozwolenie na import równoległy;
3. spełniać warunki określone w art. 2 pkt 7b oraz art. 21a ust. 6 ustawy PraFarm16 w
stosunku do produktu leczniczego posiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
w Polsce, tj.:
a. posiadać taką samą substancję czynną (substancje czynne),
b. posiadać taką samą moc,
c. posiadać taką samą drogę podania,
d. posiadać taką samą postać farmaceutyczną lub zbliżoną, która nie powoduje
powstania różnic terapeutycznych,
e. posiadać ten sam kod ATC do trzeciego poziomu (kod międzynarodowej klasyfikacji
anatomiczno-chemiczno-terapeutycznej),
f. nie wykazywać istotnych różnic w stosunku do produktu leczniczego
dopuszczonego w Polsce, które stwarzałyby zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
Rozdział II. Analiza praktyczna
Lektura ww. przepisów pozwala stwierdzić, że dla adresata opinii istotne są 2 zagadnienia:
podjęcie działalności w zakresie obrotu środkami odurzającymi oraz sam obrót tymi środkami.
Każda z tych aktywności jest reglamentowana ustawowo i wymaga stosownych pozwoleń oraz
zezwoleń. W związku z powyższym, uzasadnionym wydaje się analiza chronologiczna i opisanie
kolejnych etapów działania.
Etap 1. Zezwolenie na podjęcie działalności.
15 (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/akty-prawne
16 http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/akty-prawne

Index Scientia Cannabis nr specjalny 2020

str. 13 z 54

Zgodnie z art. 35 ust. 1 upn, zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego wymaga
podjęcie działalności w zakresie dotyczącym środków odurzających tj:
1. Wytwarzanie
2. Przetwarzanie
3. Przerabianie
4. Przewóz
5. Dystrybucja
Według ust. 4 pkt. 2 powołanego przepisu, w odniesieniu do środków nie stanowiących produktu
leczniczego ani substancji czynnej, zezwolenie na podjęcie działalności jest wydawane
obligatoryjnie (wg ustawy „wydaje się”) po uprzednim stwierdzeniu przez wojewódzkiego
inspektora farmaceutycznego, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami ustawy. W
ocenie opiniujących, w tym zakresie istnieje luka prawna, bowiem nie wskazano, o jaką
konkretnie ustawę chodzi, wszak poruszamy się na gruncie ustawy zarówno o przeciwdziałaniu
narkomanii, jaki i prawa farmaceutycznego. Z uwagi jednak, iż niniejsza opinia nie dotyczy
produktów leczniczych ani substancji czynnych wydaje się, że należy ograniczyć się do reżimu
upn. Kluczowe będą zatem obowiązki wynikające zarówno z art. 35 ust. 6 upn oraz wydanego na
podstawie art. 35 ust. 7 upn rozporządzenia. W związku z tym, przedsiębiorca:
1. zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą środka odurzającego
2. zobowiązany jest przechowywać posiadane środki odurzające, substancje psychotropowe
lub prekursory kategorii 1 w sposób zabezpieczający przed kradzieżą lub zniszczeniem, w
tym podczas ich transportu;
3. musi posiadać procedury i system kontroli w zakresie prowadzonej działalności, w
szczególności obejmujące zapewnienie ciągłości działania, w tym podział obowiązków i
ustanawianie zastępstw;
4. musi zatrudniać osobę odpowiedzialną za nadzór nad środkami odurzającymi lub
substancjami psychotropowymi. Taka osoba musi posiadać tytuł magistra, magistra
inżyniera lub równorzędny uzyskany w wyniku ukończenia studiów związanych z
kształceniem w zakresie: analityki medycznej, biologii, biotechnologii, chemii, farmacji,
medycyny, weterynarii;
5. musi posiadać system zabezpieczenia pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w
których są przechowywane środki odurzające przed dostępem osób nieupoważnionych;
6. zobowiązany jest przechowywać środki odurzające w sposób zabezpieczający przed
kradzieżą lub dostępem osób nieupoważnionych, w odrębnych pomieszczeniach
wyposażonych w instalację alarmową oraz w drzwi o odpowiedniej konstrukcji, zamykane
co najmniej na dwa zamki, oraz okna zabezpieczone przed włamaniem albo w
zamkniętych metalowych szafach, lodówkach lub kasetach, przymocowanych w sposób
trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia;
7. zobowiązany jest prowadzić ewidencję przychodu i rozchodu środków odurzających.
Ewidencję prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację zdarzeń i przeprowadzonych
operacji, zwłaszcza czynności lub zdarzeń związanych z przychodem i rozchodem środków
odurzających i substancji psychotropowych, przy zachowaniu ciągłości zapisów i
bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych. Ewidencja może mieć charakter
papierowy lub elektroniczny. W przypadku wersji:
Index Scientia Cannabis nr specjalny 2020

str. 14 z 54

a. papierowej:
i. strony są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość;
ii. wpisy są dokonywane w sposób czytelny i w porządku chronologicznym;
iii. wpisów nie poprawia się, z wyjątkiem błędów powstałych wskutek
oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
iv. wpisy poprawia się przez skreślenie dotychczasowego wpisu i dokonanie
nowego wpisu w taki sposób, aby wpis poprawiany był czytelny;
dodatkowo zamieszcza się przy nim adnotację o przyczynie błędu oraz datę
i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji;
v. wpis opatruje się datą i oznaczeniem osoby dokonującej wpisu.
b. elektronicznej, system teleinformatyczny zapewnia:
i. zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
ii. zachowanie integralności i wiarygodności dokumentacji;
iii. stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie
przed dostępem osób nieuprawnionych;
iv. identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby dokonującej
poprawiania wpisu;
v. udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji
albo części dokumentacji, w formacie XML i PDF;
vi. eksport całości danych w formacie XML, w sposób zapewniający możliwość
odtworzenia tej dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym;
vii. wygenerowanie papierowych wydruków - na żądanie uprawnionych
podmiotów lub organów.
c. Utrwalenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej polega na
zastosowaniu odpowiednich do ilości danych i zastosowanej technologii rozwiązań
technicznych zapewniających przechowywanie, używalność i wiarygodność
dokumentacji znajdującej się w systemie teleinformatycznym co najmniej do
upływu okresu przechowywania dokumentacji.
d. Ewidencję prowadzi się odrębnie dla każdego środka odurzającego i substancji
psychotropowej, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki, w postaci książki
kontroli, zawierającej:
i. w odniesieniu do przychodu:
1. liczbę porządkową,
2. datę dostawy, wytworzenia, przetworzenia lub przerobienia,
3. nazwę dostawcy, a w przypadku wytworzenia, przetworzenia lub
przerobienia - numer serii,
4. oznaczenie dokumentu przychodu,
5. ilość dostarczoną, wytworzoną, przetworzoną lub przerobioną,
wyrażoną w miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach;
ii. w odniesieniu do rozchodu:
1. liczbę porządkową,
2. datę wydania,
3. dokument stanowiący podstawę wydania oraz imię i nazwisko
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zlecającego,
4. imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy,
5. ilość wydaną, przetworzoną lub przerobioną, wyrażoną w
miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach;
iii. stan magazynowy po dostarczeniu lub wydaniu;
iv. ewentualne uwagi.
e. Wpisów w książce kontroli dokonuje niezwłocznie osoba odpowiedzialna za nadzór
nad środkami odurzającymi.
f. Książkę kontroli przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku
kalendarzowego następującego po roku, w którym dokonano ostatniego wpisu.
8. w przypadku wytwarzania, przetwarzania i przerabiania środków odurzających lub
substancji psychotropowych zobowiązany jest prowadzić dokumentację technicznie
uzasadnionych norm zużycia substancji wyjściowych używanych w procesie oraz normy
strat dopuszczalnych na poszczególnych etapach produkcji.
Patrząc z praktycznego punktu widzenia, w rzeczywistości spełnienie ww. wymagań
otwiera drogę do dalszych działań. Tym samym tak naprawdę zapewnienie zaplecza
organizacyjno-magazynowo – technicznego, stanowi pierwszy krok do uzyskania zezwolenia na
podjęcie działalności. Kolejnym krokiem jest zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego o skontrolowanie stanu spełnienia wymagań nałożonych na przedsiębiorcę
ustawą. Należy wspomnieć, że w tym zakresie w ocenie opiniujących istnieje kolejna luka prawna,
polegająca na braku szczegółowej regulacji postępowania przed wojewódzkim inspektorem
farmaceutycznym. Wydaje się wobec tego, że zasadnym będzie skorzystanie z zasad ogólnych
kodeksu postępowania administracyjnego i zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego, na piśmie, o stwierdzenie, iż zostały spełnione warunki określone przepisami
ustawy, o których mowa wyżej. Uzyskanie stosownego dokumentu otwiera drogę do kroku
trzeciego, którym jest bezpośrednie zwrócenie się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o
wydanie zezwolenia na podjęcie działalności. W tym celu należy złożyć wypełniony formularz oraz
dołączyć do niego dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 750 zł, a także dokument
wydany przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
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Wzór formularza prezentuje się następująco:
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Podsumowując, etap 1. polegający na uzyskaniu zezwolenia na działalność, można ująć w
3 krokach:
1. organizacja zaplecza technologiczno – magazynowego oraz odpowiednich zasobów
ludzkich;
2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o stwierdzenie spełnienia
warunków wymaganych ustawą;
3. zwrócenie się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wydanie zezwolenia na
podjęcie działalności.
Jeśli zostaną spełnione wszystkie przesłanki, GIF wydaje decyzję udzielającą zezwolenia.
Jest ona wydawana na czas oznaczony lub nieoznaczony i zawiera dokładne określenie wielkości i
celu wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, dystrybucji albo stosowania środka
odurzającego. Pamiętać należy, że w toku postępowania, GIF posiada kompetencję, aby:
1. wzywać podmiot ubiegający się do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej
dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami ustawy;
2. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia
albo pozwolenia w celu stwierdzenia, czy podmiot ubiegający się spełnia warunki
wykonywania działalności objętej zezwoleniem albo pozwoleniem.
Etap 2: pozwolenie na obrót międzynarodowy oraz wewnątrzwspólnotowy.
Zgodnie z art. 37 ust 1 upn, przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowa dostawa lub
wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych mogą być
dokonywane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia, o których mowa w art. 35 ust. 1
pkt 1 lub art. 40 ust. 1, po uzyskaniu pozwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego
określającego środki lub substancje, które mogą być przedmiotem przywozu, wywozu,
wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia. W tym miejscu należy
poczynić 2 uwagi:
1. zasadniczym warunkiem możliwości obrotu środkami odurzającymi jest uprzednie
otrzymanie zezwolenia GIF na podjęcie działalności, a zatem pozytywne zakończenie
opisywanego wyżej etapu 1;
2. dla niniejszej opinii, zasadnicze znaczenia będą miały pojęcia:
a. przywozu rozumianego wg upn jako wprowadzenie na obszar celny Unii
Europejskiej środków odurzających;
b. wewnątrzwspólnotowej dostawy rozumianej wg upn jako przemieszczenie
środków odurzających z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
c. przewozu rozumianego wg upn jako przemieszczenie środków odurzających,
między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
zaczyna się i kończy poza tym terytorium.
Analizując zamierzenia gospodarcze zlecającego opinię należy stwierdzić, że niezbędne będzie
uzyskanie 4 pozwoleń:
1. pozwolenie na wywóz wydane przez właściwe władze w Macedonii;
2. pozwolenie na przywóz wydawane przez GIF;
3. pozwolenie na wewnątrzwspólnotową dostawę wydawane przez GIF;
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4. pozwolenie na wewnątrzwspólnotowe nabycie wydane przez właściwe władze w Holandii
Ponieważ przedmiotem opinii są regulacje polskiego ustawodawstwa, ograniczyć się należy do
pozwoleń wydawanych przez GIF.
Krok 1: pozwolenie na przywóz
Pozwolenie na przywóz zwane jest także pozwoleniem na import. Szczegółowy tryb
wydawania pozwolenia na import uregulowany jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w
sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych
do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy
środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 z dnia 16 marca
2017 r. Wedle §2, pozwolenie wydaje się na wniosek zawierający:
1. nazwę i dokładny adres podmiotu ubiegającego się o pozwolenie na import oraz adres
miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres wnioskodawcy,
2. międzynarodową nazwę zalecaną; jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać
międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową,
3. opis środka odurzającego lub substancji psychotropowej, które mają być przywiezione
albo być przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, określający ilość środka
odurzającego lub substancji psychotropowej i zawartość czystego środka odurzającego lub
substancji psychotropowej wyrażoną w gramach; jeżeli wniosek dotyczy preparatów,
należy podać postać farmaceutyczną, ilość, dawkę i zawartość substancji czynnej środka
odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną w gramach; jeżeli wniosek dotyczy
opium, należy podać ponadto jego gatunek i zawartość morfiny,
4. nazwę i dokładny adres wysyłającego oraz kraj wywozu lub wewnątrzwspólnotowej
dostawy,
5. wskazanie celu, w jakim dany środek odurzający lub substancja psychotropowa mają być
przywiezione albo być przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia,
6. datę, podpis oraz nazwisko i imię wnioskodawcy albo pełnomocnika upoważnionego do
prowadzenia spraw wnioskodawcy.
Pozwolenie na import jest sporządzane w czterech egzemplarzach, z czego:
1. jeden egzemplarz zachowuje organ wydający pozwolenie na import;
2. jeden egzemplarz jest przeznaczony dla właściwych władz kraju wywozu lub
wewnątrzwspólnotowej dostawy, na podstawie którego jest wydawane pozwolenie na
wywóz lub pozwolenie na wewnątrzwspólnotową dostawę;
3. jeden egzemplarz, w przypadku:
a. przywozu posiadacz pozwolenia przedkłada, wraz ze zgłoszeniem celnym,
organowi celnemu, który potwierdza, że środki odurzające lub substancje
psychotropowe wprowadzono na obszar celny Unii Europejskiej; organ celny
przekazuje potwierdzony egzemplarz do organu wydającego pozwolenie na
import,
b. wewnątrzwspólnotowego nabycia potwierdza posiadacz pozwolenia, wskazując
datę, w jakiej środki odurzające lub substancje psychotropowe wprowadzono na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; posiadacz pozwolenia przekazuje
potwierdzony egzemplarz do organu wydającego pozwolenie na import;
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4. jeden egzemplarz zachowuje podmiot, któremu wydano pozwolenie na import.
Wzór formularza przedstawia się następująco:
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Opłata od wniosku o zezwolenie na import, wynosi zgodnie z art. 39 §9 pkt. 5 upn 100 zł.
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć na przedmiotowego formularza.

Krok 2: zezwolenie na wewnątrzwspólnotową dostawę.
Pozwolenie na wewnątrzwspólnotową dostawę określa się mianem pozwolenia na
eksport. Jest ono uregulowane tym samym rozporządzeniem, co pozwolenie na import. Wedle
rozporządzenia, pozwolenie wydaje się na wniosek zawierający:
1. nazwę i dokładny adres podmiotu ubiegającego się o pozwolenie na eksport oraz adres
miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres wnioskodawcy,
2. międzynarodową nazwę zalecaną; jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać
międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową,
3. opis środka odurzającego lub substancji psychotropowej, które mają być wywiezione albo
być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy, określający ilość środka odurzającego
lub substancji psychotropowej i zawartość czystego środka odurzającego lub substancji
psychotropowej wyrażoną w gramach; jeżeli wniosek dotyczy preparatów, należy podać
postać farmaceutyczną, ilość, dawkę i zawartość substancji czynnej środka odurzającego
lub substancji psychotropowej wyrażoną w gramach; jeżeli wniosek dotyczy opium, należy
podać ponadto jego gatunek i zawartość morfiny,
4. nazwę i dokładny adres odbiorcy oraz kraj przywozu lub nabycia,
5. wskazanie celu, w jakim dany środek odurzający lub substancja psychotropowa mają być
wywiezione albo być przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy,
6. datę, podpis oraz nazwisko i imię wnioskodawcy albo pełnomocnika upoważnionego do
prowadzenia spraw wnioskodawcy.
Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć także pozwolenie na przywóz albo
pozwolenie na wewnątrzwspólnotowe nabycie wydane przez właściwe władze kraju przywozu
albo zapewnić dostęp do pozwolenia drogą elektroniczną, jeżeli pozwolenia na przywóz albo
pozwolenia na wewnątrzwspólnotowe nabycie są wydawane w postaci elektronicznej.
Pozwolenie na eksport jest sporządzane w pięciu egzemplarzach, z czego:
1. jeden egzemplarz zachowuje organ wydający pozwolenie na eksport;
2. jeden egzemplarz jest przesyłany właściwym organom kraju przywozu lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia;
3. jeden egzemplarz jest dołączany do każdej przesyłki;
4. jeden egzemplarz, w przypadku:
a. wywozu posiadacz pozwolenia przedkłada, wraz ze zgłoszeniem celnym, organowi
celnemu, który potwierdza, że środki odurzające lub substancje psychotropowe
wyprowadzono poza obszar celny Unii Europejskiej; organ celny przekazuje
potwierdzony egzemplarz do organu wydającego pozwolenie na eksport,
b. wewnątrzwspólnotowej dostawy potwierdza posiadacz pozwolenia, wskazując
datę, w jakiej środki odurzające lub substancje psychotropowe opuściły terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; posiadacz pozwolenia przekazuje potwierdzony
egzemplarz do organu wydającego pozwolenie na eksport;
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5. jeden egzemplarz zachowuje podmiot, któremu wydano pozwolenie na eksport.
Podobnie jak w przypadku wniosku o pozwolenie na import, wniosek eksportowy podlega
opłacie 100 zł.
Wzór wniosku przedstawia się następująco:
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Niezależenie od tego, czy posługujemy się procedurą uzyskania pozwolenia na import lub
eksport, pamiętać należy, że istnieją wspólne dla obu postępowań uregulowania prawne:
1. Pozwolenie na import lub pozwolenie na eksport wydaje się po:
a. stwierdzeniu, że wnioskodawca posiada odpowiednie zezwolenie na podjęcie
działalności wydane przez GIF;
b. w przypadku pozwoleniu na eksport, po weryfikacji pozwolenia dołączonego do
wniosku, obejmującej potwierdzenie jego prawdziwości przez właściwe władze
kraju przywozu lub Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających (INCB),
w przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności tego pozwolenia.
2. Pozwolenie na import oraz pozwolenie na eksport sporządza się w języku polskim oraz w
języku angielskim i są one ważne przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia ich wydania.
3. Posiadacze pozwolenia na import oraz pozwolenia na eksport:
a. przechowują środki odurzające lub substancje psychotropowe w sposób
zabezpieczający przed kradzieżą lub dostępem osób nieupoważnionych, w
odrębnych pomieszczeniach wyposażonych w instalację alarmową oraz w drzwi o
odpowiedniej konstrukcji, zamykane co najmniej na dwa zamki, oraz okna
zabezpieczone przed włamaniem, albo w zamkniętych metalowych szafach,
lodówkach lub kasetach, przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi
pomieszczenia, a w przypadku środków odurzających grupy III-N jest możliwe ich
przechowywanie w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób
nieupoważnionych;
b. wydają środki odurzające lub substancje psychotropowe na podstawie
zapotrzebowania, zawierającego następujące informacje:
i. nazwę i adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu
zamawiającego,
ii. określenie prowadzonej działalności przez podmiot zamawiający oraz
numer i datę wydania zezwolenia na jej prowadzenie,
iii. numer REGON podmiotu zamawiającego,
iv. nazwę i zamawianą ilość środków odurzających lub substancji
psychotropowych,
v. imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru środków odurzających lub
substancji psychotropowych,
vi. datę sporządzenia zapotrzebowania oraz imię, nazwisko i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania podmiotu zamawiającego;
4. prowadzą dokumentację w zakresie posiadania i obrotu środkami odurzającymi lub
substancjami psychotropowymi, zwaną dalej „ewidencją”, w sposób umożliwiający
identyfikację zdarzeń i przeprowadzonych operacji, zwłaszcza czynności lub zdarzeń
związanych z przychodem i rozchodem środków odurzających i substancji
psychotropowych, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych
procedur obliczeniowych;
5. przekazują do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, potwierdzony zgodnie z § 5 ust. 1
pkt 3 lub § 5 ust. 2 pkt 4, egzemplarz pozwolenia na import lub pozwolenia na eksport
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia.
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6. Ewidencję środków odurzających grup I-N, II-N, IV-N lub substancji psychotropowych grup
I-P i II-P prowadzi się odrębnie dla każdego środka odurzającego i substancji
psychotropowej, a w przypadku produktów leczniczych dodatkowo prowadzi się odrębnie
dla każdej postaci farmaceutycznej i dawki, określając:
a. w odniesieniu do przychodu:
i. liczbę porządkową,
ii. datę dostawy, wytworzenia, przetworzenia lub przerobienia,
iii. nazwę dostawcy, a w przypadku wytworzenia, przetworzenia lub
przerobienia - numer serii,
iv. oznaczenie dokumentu przychodu,
v. ilość dostarczoną, wytworzoną, przetworzoną lub przerobioną, wyrażoną w
miligramach, gramach, kilogramach lub sztukach;
b. w odniesieniu do rozchodu:
i. liczbę porządkową,
ii. datę wydania,
iii. dokument stanowiący podstawę wydania oraz imię i nazwisko zlecającego,
iv. imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy,
v. ilość wydaną, przetworzoną lub przerobioną, wyrażoną w miligramach,
gramach, kilogramach lub sztukach;
vi. stan magazynowy po dostarczeniu lub wydaniu;
c. ewentualne uwagi.
7. Wpisów w ewidencji dokonuje się niezwłocznie i ewidencję przechowuje się przez okres 5
lat, licząc od pierwszego dnia stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w
którym dokonano ostatniego wpisu.
Warto również wspomnieć, że w praktyce do wniosków o import lub eksport należy
dołączyć wypis z rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności wymaganej do ubiegania się
o wydanie pozwolenia na import lub eksport, a także oświadczenie o zamiarze złożenia przesyłki
jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz z zagranicy substancji psychotropowej dotyczy
przesyłki, która będzie złożona w składzie celnym.
Po przejściu tej procedury przedsiębiorca może obracać środkami odurzającymi, wysłać je
do innego państwa członkowskiego, po uzyskaniu kolejnego zezwolenia jednak, nie dotyczy to
produktów leczniczych. Nie może ich też wprowadzić do obrotu na ternie państwa w którym
uzyskał zgodę na obrót. Do tego niezbędne jest przejście do kroku 3.
Etap 3. Dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
Zgodnie z art. 3.
ust. 1. upn do obrotu dopuszczone są, z zastrzeżeniem ust. 4 i art. 4, produkty lecznicze,
które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zwane dalej „pozwoleniem”.
ust. 2. Do obrotu dopuszczone są także produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie
wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.
ust. 3. Organem uprawnionym do wydania pozwolenia jest Prezes Urzędu Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwany dalej „Prezesem Urzędu”.
Ust. 4. Do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia, o którym mowa
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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 –
wyjątki szpitalne.
Zasadniczym warunkiem możliwości obrotu produktami leczniczymi jest uprzednie
otrzymanie zezwolenia GIF na podjęcie działalności, a zatem pozytywne zakończenie opisywanych
wyżej etapów 1 i 2;
Analizując zamierzenia gospodarcze zlecającego opinię należy stwierdzić, że niezbędne będzie
uzyskanie 2 pozwoleń:
1. Zgoda na wytwarzanie i import produktu leczniczego (GIF);
2. Dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Prezes Uprl);
Krok 1. Zgoda na wytwarzanie lub import, produktu leczniczego
Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych
powinien (do GIF):
1. złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, zawierający firmę wnioskodawcy wraz z podaniem
NIP oraz określający rodzaj i nazwę produktu leczniczego, postać farmaceutyczną, miejsca
wytwarzania, zakres wytwarzania oraz miejsca kontroli;
2. dostarczyć szczegółowe dane o zapewnieniu jakości;
3. dysponować odpowiednimi pomieszczeniami i urządzeniami technicznymi i kontrolnymi
niezbędnymi do wytwarzania, kontroli i przechowywania produktów leczniczych
wymienionych we wniosku;
4. zatrudniać osobę wykwalifikowaną, odpowiedzialną za zapewnienie przed
wprowadzeniem na rynek, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona i
skontrolowana zgodnie z przepisami PrFarm oraz wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę dopuszczenia do obrotu tego
produktu.
W procedurze narodowej produkty lecznicze dopuszczane są do obrotu w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne17 oraz w oparciu o
rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą w dziedzinie wytwarzania
produktu leczniczego, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia (promesę).
Zezwolenie na wytwarzanie wydaje się na czas nieokreślony po stwierdzeniu przez Inspekcję
Farmaceutyczną, że podmiot ubiegający się o zezwolenie spełnia wymagania wskazane powyżej
w pkt 1–4.
17 Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z zm., http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/akty-prawne
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Krok. 2. Rejestracja produktu leczniczego/ dopuszczenie do obrotu.
Do zarejestrowania produktu konieczne jest złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami
i dokumentacją w zakresie jego jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Po złożeniu dossier
rejestracyjnego sprawdzane jest czy wniosek18 został wypełniony prawidłowo, czy została
wniesiona odpowiednia opłata19 i czy dołączono wymagane dokumenty oraz części dokumentacji.
Czas trwania procesu dopuszczenia do obrotu wynosi nawet do 210 dni.
Możliwe jest kilka procedur:
1. Procedura wzajemnego uznania (Mutual Recognition Procedure - MRP) stosowana jest w
przypadku gdy dany produkt leczniczy został już dopuszczony do obrotu w jednym z
państw członkowskich UE (państwo referencyjne - RMS) i podmiot odpowiedzialny chce
go zarejestrować w kolejnym państwie UE (państwo zainteresowane – CMS). Ocena
danego produktu leczniczego w CMS odbywa się na podstawie raportu oceniającego
przygotowanego przez RMS. Procedura MRP trwa 90 dni. Po jej zakończeniu CMS mają 30
dni na weryfikację złożonych przed podmiot odpowiedzialny narodowych wersji druków
informacyjnych oraz wydanie narodowej decyzji o dopuszczeniu do obrotu. Narodowe
wersje druków informacyjnych są przygotowywane na podstawie dokumentów
zatwierdzonych w trakcie trwania procedury MRP.
2. Procedura zdecentralizowana (Decentralized Procedure – DCP) stosowana jest, gdy
wnioskowany produkt leczniczy nie został jeszcze dopuszczony w żadnym z państw
członkowskich UE. W takim przypadku podmiot odpowiedzialny wskazuje państwo
referencyjne – RMS, którego rolą będzie sporządzenie raportu oceniającego. Państwa
zainteresowane – CMS wydają swoją decyzję na podstawie raportu oceniającego
przygotowanego przez RMS.
3. Procedura DPC trwa 210 dni. Po jej zakończeniu państwa biorące w niej udział (RMS i
CMS) mają 30 dni na weryfikację złożonych przed podmiot odpowiedzialny narodowych
wersji druków informacyjnych oraz wydanie narodowej decyzji o dopuszczeniu do obrotu.
Narodowe wersje druków informacyjnych są przygotowywane na podstawie dokumentów
zatwierdzonych w trakcie trwania procedury DCP.
4. Procedura scentralizowana (Centralized Procedure – CP) ustanowiona na mocy
Rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 roku pozwala na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu na terenie
wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz krajów EFTA – stronie umowy o EOG: Islandii,
Norwegii i Lichtensteinie. Wniosek o dopuszczenie do obrotu rozpatrywany jest przez
Europejską Agencję Leków (EMA – European Medicines Agency), natomiast decyzję w tej
sprawie wydaje Komisja Europejska na podstawie opinii naukowej Komitetu ds.
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). Rejestracji w procedurze
scentralizowanej podlegają produkty lecznicze wytworzone w drodze procesów
biotechnologicznych, produkty lecznicze terapii zaawansowanej, produkty lecznicze, które
uzyskały status leku sierocego oraz produkty lecznicze stosowane u ludzi zawierające
nową substancję aktywną, dla której wskazaniem terapeutycznym jest zespół nabytego
niedoboru odporności, nowotwór, zaburzenia neurodegeneracyjne, cukrzyca, choroby
18 http://www.urpl.gov.pl/pl/formularze-wniosk%C3%B3w
19 http://www.urpl.gov.pl/pl/op%C5%82aty
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autoimmunologiczne i inne dysfunkcje immunologiczne oraz choroby wirusowe.
5. W procedurze scentralizowanej zarejestrowane mogą być również produkty zawierające
nową substancję czynną, produkty stanowiące ważną innowację terapeutyczną, naukową
lub techniczną dla których przyznanie pozwolenia na poziomie wspólnotowym leży w
interesie pacjentów. Również produkty lecznicze odtwórcze mogą być zarejestrowane
centralnie, gdy charakterystyka produktu odpowiada charakterystyce produktu
leczniczego dopuszczonego w procedurze scentralizowanej, a nazwa produktu
generycznego jest jednakowa we wszystkich państwach EOG.
Komisja Europejska wydaje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla produktów
leczniczych rejestrowanych na drodze procedury scentralizowanej (CP).
Zgodnie z art. 10 PrFarm wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, z
zastrzeżeniem art. 15 i 16, powinien zawierać w szczególności:
1. nazwę i adres wytwarzania, w tym miejsca wytwarzania, gdzie następuje kontrola jego
serii, lub miejsca prowadzenia działalności importowej, gdzie następuje kontrola jego
serii, oraz numery zezwoleń na wytwarzanie produktu leczniczego lub na import produktu
leczniczego;
2. nazwę produktu leczniczego;
3. szczegółowe dane ilościowe i jakościowe substancji czynnej lub substancji czynnych i
innych substancji odnoszące się do produktu leczniczego oraz ich nazwy powszechnie
stosowane, a w przypadku ich braku – nazwy chemiczne;
4. postać farmaceutyczną, moc i drogę podania oraz okres ważności produktu leczniczego, a
także dane dotyczące ochrony środowiska związane ze zniszczeniem produktu leczniczego,
jeżeli jest to niezbędne i wynika z właściwości produktu.
5. opis wytwarzania produktu leczniczego;
6. opis metod kontroli stosowanych w procesie wytwarzania;
7. pisemne potwierdzenie wytwórcy produktu leczniczego, że skontrolował, przez
przeprowadzenie audytu, przestrzeganie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania przez
wytwórcę substancji czynnej, w miejscu prowadzenia przez niego działalności wytwórczej;
potwierdzenie powinno zawierać datę przeprowadzenia audytu oraz oświadczenie, że
audyt wykazał, że wytwarzanie substancji czynnej odbywa się zgodnie z wymaganiami
Dobrej Praktyki Wytwarzania;
8. informacje dotyczące specjalnych wymagań co do sposobu przechowywania produktu
leczniczego, wydawania pacjentom oraz unieszkodliwiania produktu przeterminowanego,
wraz z oceną związanego z produktem leczniczym zagrożenia dla środowiska, oraz opis
metod mających na celu ograniczenie tego zagrożenia;
9. wyniki, streszczenia oraz sprawozdania z badań:
a. farmaceutycznych: fizykochemicznych, biologicznych lub mikrobiologicznych,
b. nieklinicznych: farmakologicznych i toksykologicznych,
c. klinicznych – wraz z ogólnym podsumowaniem jakości, przeglądem nieklinicznym i
streszczeniem danych nieklinicznych oraz przeglądem klinicznym i
podsumowaniem klinicznym;
10. streszczenie opisu systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów
leczniczych wykorzystywanego przez podmiot odpowiedzialny, obejmujące:
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a. oświadczenie
podmiotu
odpowiedzialnego
złożone
pod
rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej w art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 20, że podmiot odpowiedzialny
dysponuje usługami osoby wykwalifikowanej odpowiedzialnej za nadzór nad
bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, opatrzone klauzulą o
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
b. listę państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, w których osoba, o której mowa w lit. a,
posiada miejsce zamieszkania i wykonuje swoje obowiązki,
c. oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego stwierdzające, że dysponuje on
niezbędnymi środkami służącymi wypełnieniu obowiązków wymienionych w
rozdziale 2 1,
d. dane kontaktowe osoby, o której mowa w lit. a,
e. wskazanie miejsca, w którym jest dostępny do wglądu pełny opis systemu nadzoru
nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, o którym mowa w art.
36g ust. 1 pkt 4;
11. plan zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego, będący szczegółowym opisem
systemu zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego stosowanego przez podmiot
odpowiedzialny, współmierny do zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń stwarzanych
przez ten produkt leczniczy oraz zapotrzebowania na dane dotyczące bezpieczeństwa,
wraz ze streszczeniem tego planu;
12. w przypadku badań klinicznych przeprowadzonych poza terytorium państw członkowskich
Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oświadczenie, że
badania te spełniają wymogi etyczne określone w przepisach rozdziału 2a;
13. oświadczenia podpisane przez ekspertów sporządzających ogólne podsumowanie jakości,
przegląd niekliniczny i streszczenie danych nieklinicznych oraz przegląd kliniczny i
podsumowanie kliniczne, o których mowa w pkt 4, o posiadaniu przez nich niezbędnych
kwalifikacji technicznych lub zawodowych, opisanych w załączonym życiorysie;
14. Charakterystykę Produktu Leczniczego;
15. wzory opakowań bezpośrednich i zewnętrznych przedstawione w formie opisowej i
graficznej oraz ulotkę, wraz z raportem z badania jej czytelności;
16. kopie wszystkich pozwoleń wydanych przez właściwe organy państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub krajów trzecich,
Charakterystyk Produktu Leczniczego zatwierdzonych przez właściwe organy państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub krajów
trzecich, streszczenia danych dotyczących bezpieczeństwa, w tym danych zawartych w
20 Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077
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raportach okresowych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych i
zgłoszeniach o działaniach niepożądanych, jeżeli są dostępne, a także kopie ulotek, jeżeli
ma to zastosowanie, oraz kopie wszystkich decyzji o odmowie wydania pozwolenia
wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub krajach trzecich wraz z uzasadnieniem takich decyzji;
17. listę państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, w których wniosek o wydanie pozwolenia jest rozpatrywany, oraz
szczegółowe informacje dotyczące odmowy udzielenia pozwolenia w jakimkolwiek
państwie, jeżeli ma to zastosowanie;
18. kopię zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego w państwie wytwarzania.
Jeżeli chodzi o charakterystykę produktu leczniczego to musi ona zawierać m.in.:
1. nazwę produktu leczniczego, wraz z określeniem mocy produktu leczniczego i postaci
farmaceutycznej;
2. skład jakościowy i ilościowy w odniesieniu do substancji czynnych oraz tych substancji
pomocniczych, w przypadku których informacja ta jest istotna dla właściwego podawania
danego produktu leczniczego, przy czym używa się nazwy powszechnie stosowanej lub
nazwy chemicznej;
3. postać farmaceutyczną;
4. dane kliniczne obejmujące:
a. wskazania do stosowania,
b. dawkowanie i sposób podawania dorosłym oraz dzieciom, w przypadku
stosowania produktu leczniczego u dzieci,
c. przeciwwskazania,
d. specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności przy stosowaniu, a w przypadku
immunologicznych produktów leczniczych – specjalne środki ostrożności
podejmowane przez osoby mające styczność z takimi produktami oraz specjalne
środki ostrożności przy podawaniu pacjentom, wraz ze środkami ostrożności, które
powinny być podjęte przez pacjenta,
e. interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne formy interakcji,
f. stosowanie w czasie ciąży lub karmienia piersią,
g. wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń
mechanicznych,
h. działania niepożądane,
i. przedawkowanie, w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu
natychmiastowej pomocy oraz antidota;
5. właściwości farmakologiczne obejmujące:
a. właściwości farmakodynamiczne,
b. właściwości farmakokinetyczne,
c. niekliniczne dane o bezpieczeństwie;
6. dane farmaceutyczne obejmujące:
a. wykaz substancji pomocniczych,
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b. główne niezgodności farmaceutyczne,
c. okres ważności oraz, jeżeli to konieczne, okres przydatności po rekonstytucji
produktu leczniczego lub po pierwszym otwarciu jego opakowania
bezpośredniego,
d. specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu,
e. rodzaj opakowania i skład materiałów, z których je wykonano,
f. specjalne środki ostrożności przy unieszkodliwianiu zużytego produktu leczniczego
lub odpadów powstających z produktu leczniczego, jeżeli ma to zastosowanie;
7. nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego;
8. numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;
9. datę wydania oraz numer pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub
przedłużenia ważności pozwolenia;
10. datę ostatniej aktualizacji tekstu Charakterystyki Produktu Leczniczego;
11. w przypadku produktów radiofarmaceutycznych także:
a. informacje na temat dozymetrii napromieniowania wewnętrznego,
b. wskazówki dotyczące bezpośredniego przygotowania i kontroli jakości produktu
oraz, jeżeli to konieczne, maksymalny okres przechowywania, w którym eluat lub
produkt radiofarmaceutyczny gotowy do użytku zachowują swoje właściwości
zgodnie ze specyfikacją;
12. informację dla osób wykonujących zawód medyczny o obowiązku albo uprawnieniu
zgłaszania pojedynczych przypadków działań niepożądanych danego produktu leczniczego
ze względu na konieczność nieprzerwanego monitorowania jego stosowania; w przypadku
produktów leczniczych podlegających dodatkowemu monitorowaniu:
a. wskazanie odpowiedniego czarnego symbolu, wybranego zgodnie z art. 23
rozporządzenia nr 726/2004/WE.
Zgodnie z art. 20. ust 1. PrFarm wniosek o dopuszczenie do obrotu:
a. nieprzetworzonego surowca farmaceutycznego używanego w celach leczniczych,
b. surowca roślinnego w postaci rozdrobnionej,
c. produktu leczniczego wytwarzanego metodami przemysłowymi zgodnie z
przepisami zawartymi w Farmakopei Polskiej,
d. surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzania leków
recepturowych i aptecznych,
e. produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych, w
szczególności ryb akwariowych, ptaków ozdobnych, gołębi pocztowych, zwierząt w
terrarium i małych gryzoni, fretek i królików, trzymanych jako zwierzęta domowe,
zawierać powinien w szczególności informacje określone w ust. 2.
ust. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
a. nazwę produktu leczniczego i nazwę substancji czynnej łącznie z określeniem
postaci farmaceutycznej, sposobu stosowania dawki, jeżeli dotyczy;
b. wielkość opakowania;
c. nazwę oraz stały adres podmiotu odpowiedzialnego występującego z wnioskiem
oraz dane dotyczące wytwórcy lub wytwórców, w przypadku gdy podmiot
odpowiedzialny nie jest wytwórcą produktu leczniczego;
d. wykaz dokumentów dołączonych do wniosku.
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Koszty poszczególnych kroków oraz wzory niezbędnych dokumentów przedstawiają
załączniki do niniejszego opracowania.
Wnioski końcowe
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, realizacja założonego przez zlecającego opinię
przebiega wieloetapowo. Jest to proces bardzo skomplikowany i sformalizowany, jednakże nie
jest niemożliwy. Zasadniczą kwestią otwierającą drogę do obrotu środkami odurzającymi jest
uzyskania zezwolenia na działalność. W praktyce, aby takie zezwolenie uzyskać, należy
zorganizować zaplecze technologiczno – magazynowe oraz odpowiednie zasoby ludzkie.
Następnie, należy zwrócić się do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o zweryfikowanie
zorganizowanego zaplecza. W razie pomyślnej weryfikacji, należy wystąpić do GIF o wydanie
zezwolenia na działalność w zakresie obrotu środkami odurzającymi. Uzyskanie takiego
zezwolenia otwiera z kolei drogę do nabycia w krajach pozaunijnych środków odurzających. W
tym celu należy najpierw od właściwych władz państwa, w który mają zostać nabyte środki,
uzyskać zgodę na wywóz. Zgodę na wywóz należy dołączyć do wniosku o zgodę na przywóz,
adresowaną do GIF. Jednocześnie obok zgody na przywóz, konieczna do dalszego obrotu będzie
zgoda GIF na wewnątrzwspólnotową dostawę, do której z kolei potrzebna będzie zgoda na
wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających państwa docelowego. Tak nabyte środki
mogą być dystrybułowane na potrzeby badań, w tym i klinicznych. Środki odurzające bez
zatwierdzenia ich jako produkt leczniczy nie mogą być przedmiotem odmiennego wprowadzenia
do obrotu. By przedsiębiorca mógł sprowadzić środki odurzające zarejestrowane jako produkt
leczniczy (w tym surowiec farmaceutyczny) niezbędne jest uzyskanie przez niego zezwolenia na
wytwarzanie i import produktu leczniczego przez GIF i uzyskanie dopuszczenia do obrotu przez
prezesa URPL w jednym z zaprezentowanych wcześniej trybów.
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Legalność koncentratów i izolatów z zawartością kannabidiolu (CBD) – aspekty prawne
Streszczenie: Ostatnio dość często przedsiębiorcy borykają się z problemem dotyczącym
zgodnego z prawem obrotu zarejestrowanym produktem spożywczym będącym koncentratem
lub izolatem z zawartością kannabidiolu, otrzymanym z konopi włóknistej. W opracowaniu
autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie odnośnie możliwości legalnego obrotu olejkami z
zawartością kannabidiolu, o dopuszczalnej zawartości delta9tetrahydrokannabinolu oraz jakie
trzeba uzyskać zezwolenia, pozwolenia, jak wygląda procedura rejestracji produktu spożywczego
w Polsce. Autorzy ufają, że publikacja ta pomoże przedsiębiorcom zamierzającym podjąć
działalność polegającą na sprzedaży na terenie Polski olejków o zawartości kannabidiolu wyższej
niż naturalne stężenie tego kannabinoidu w konopi włóknistej.
Abstract: Recently, entrepreneurs have quite often grapple with the problem of lawful
trade in a registered food product which is a concentrate or isolate containing cannabidiol,
obtained from hemp. In this study, the authors try to answer the question regarding the
possibility of legal trade in oils with the content of cannabidiol, with the permissible
delta9tetrahydrocannabinol content, what permits and what is the procedure for registering such
a food product in Poland. The authors trust that this publication will help entrepreneurs
intending to start the business of selling oils in Poland with a cannabidiol content higher than the
natural concentration of this cannabinoid in hemp.
Wprowadzenie
Żywność lub środek spożywczy – w znaczeniu potocznym to wszelkie pojedyncze środki
spożywcze (tj. substancje chemiczne lub ich mieszaniny, zawierające składniki odżywcze),
pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego, surowe lub przetworzone, przeznaczone
w stanie naturalnym lub po przerobieniu, do spożywania przez ludzi, a także zestawy tych
środków spożywczych, w postaci potraw lub posiłków. Termin „żywność” ma w tym znaczeniu
węższy zakres niż termin „pokarm”, który obejmuje zarówno żywność (pokarm człowieka), jak i
paszę dla zwierząt. Spożywanie żywności ma na celu dostarczenie organizmowi człowieka
niezbędnych składników odżywczych (budulcowych, energetycznych i regulujących). Środki
spożywcze, po przyjęciu doustnym, ulegają strawieniu w przewodzie pokarmowym, a składniki
odżywcze ulegają wchłonięciu do wnętrza organizmu.
W prawie Unii Europejskiej definicja żywności została podana w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. w artykule 2:
„żywność” oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo
przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi, lub których spożycia
21 mec. mgr Błażej Patora, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, blazejpatora@gmail.com
22
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przez ludzi można się spodziewać.
Z kolei „Środek spożywczy” obejmuje napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie
z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki. Do
żywności, w tym znaczeniu, nie zalicza się m.in. pasz, produktów leczniczych, kosmetyków,
tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków odurzających.
Termin „żywność” („środek spożywczy”) ma w tym znaczeniu węższy zakres niż termin
„produkt spożywczy”, gdyż nie wszystko, co jest spożywane przez ludzi (np. leki, wyroby
tytoniowe, środki odurzające) jest żywnością.
W dniu 11 grudnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności 23,
którego przepisy są stosowane przez wszystkie państwa członkowskie od dnia 1 stycznia 2018 r.
Na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 2015/2283 „nowa żywność” oznacza żywność,
której nie stosowano w znacznym stopniu w Unii do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja
1997 r., niezależnie od dat przystąpienia państw członkowskich do Unii. Może to być np. żywność
nowoopracowana lub innowacyjna bądź też wyprodukowana z zastosowaniem nowych
technologii i procesów produkcji. Do nowej żywności zalicza się również tradycyjną żywność
pochodzącą z państw trzecich, tj. spożywaną poza obszarem Unii Europejskiej, która nie została
wprowadzona do obrotu na rynek unijny na masową skalę.
Zgodnie z oświadczeniem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie substancji
kannabidiol z dnia 23 listopada 2018 roku, wydanym w oparciu o wykładnię Komisji Europejskiej
ekstrakty z konopi włóknistych, zawierające stężenie kannabidiolu wyższe niż w roślinie jest nową
żywnością. Należy podkreślić, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w opinii
naukowej w sprawie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego związanych z obecnością Δ9-THC w mleku i
innych środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 24 stwierdził, że 2,5 mg Δ9-THC / dzień, co
odpowiada 0,036 mg Δ9-THC/kg masy ciała w ciągu dnia, stanowi najniższy poziom
zaobserwowanego działania szkodliwego — LOAEL (the Lowest Observed Adverse Effect Level).
EFSA określił tzw. poziom ostrej dawki referencyjnej (Acute Reference Dose — ARfD) dla Δ9-THC
wynoszący 1 pg /kg masy ciała. Przekroczenie poziomu ARfD należy uznać za ryzyko dla zdrowia
konsumenta.
Podsumowując obecność koncentratów i izolatów z zawartością CBD większą niż
naturalnie w roślinie w charakterze żywności na krajowym rynku jest nieuprawniona i przed
wprowadzeniem do obrotu niezbędne jest przeprowadzenie postępowania określonego
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/2283 z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 258/97
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1852/2001.

23 zmienia ono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr
258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2015, str.
1)
24 EFSA Journal, 2015, 13(6):4141
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Rozdział I. PROCEDURA KRAJOWA
Część 1. Przedsiębiorca chcący wprowadzić olejki CBD na polski rynek (członka UE) musi

posiadać zakład produkcyjny spełniający m.in. następujące wymogi:
1. Zgodnie z art. 59. BezpŻyw - obowiązek przestrzegania wymagań higienicznych;
obowiązek posiadania orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych:
a. Podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w
zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004.
b. Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie
lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do
wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia
zakażenia na inne osoby.
c. Spełnienie wymagań określonych w rozdziale XII załącznika II do rozporządzenia nr
852/2004 jest potwierdzane dokumentacją o przeprowadzonych szkoleniach lub
udzielonym instruktażu osobom wykonującym prace przy produkcji lub w obrocie
żywnością oraz osobom odpowiedzialnym za wdrożenie i stosowanie zasad
systemu HACCP w zakładzie.
d. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach
osobowych orzeczenia lekarskie i dokumentację, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz
udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.
e. Kopie orzeczenia lekarskiego oraz dokumentacji, o których mowa w ust. 2 i 3,
znajdują się w miejscu wykonywania pracy przez osobę, której dotyczy to
orzeczenie lub dokumentacja.
2. Na podstawie art. 59a. wspomnianej wyżej ustawy podmioty działające na rynku
spożywczym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są
uwzględniać w procedurach dotyczących dobrej praktyki higienicznej oraz wdrażania i
stosowania zasad systemu HACCP prawo wstępu i korzystania z tych zakładów przez osoby
niepełnosprawne z psem asystującym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Główny Inspektor Sanitarny i Główny Lekarz Weterynarii, stosownie do kompetencji
określonych w art. 73 ust. 1 pkt 1 i 3 BezpŻywn, są organami właściwymi w zakresie zadań, o
których mowa w art. 7 i art. 8 rozporządzenia nr 852/2004, dotyczących krajowych poradników
dobrej praktyki higienicznej oraz wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP.
Część 2. Rejestracja i zatwierdzanie zakładów na etapie krajowym przebiega wedle

następujących zasad:
1. Zakłady mogą rozpocząć działalność dopiero po zatwierdzeniu lub warunkowym
zatwierdzeniu, a w przypadkach określonych w pkt. 3, po uzyskaniu wpisu do rejestru
zakładów.
2. Zatwierdzanie jest dokonywane na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku
spożywczym prowadzącego zakład.
3. Zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do:
a. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
Index Scientia Cannabis nr specjalny 2020

str. 38 z 54

b. urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;
c. obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych
do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu
żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
d. gospodarstw agroturystycznych;
e. podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych
uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000
hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o
wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji
rynku wina;
f. aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami
prawa farmaceutycznego;
g. sklepów zielarskich;
h. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze
produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe
mikrobiologicznie;
i. producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku
spożywczym;
j. zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w
sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez
Internet;
k. zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące
się recyklingiem;
l. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję
pierwotną;
m. podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia
niezwierzęcego;
n. podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w
pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie
regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których
mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.
4. W przypadkach, o których mowa w punkcie poprzednim podmiot działający na rynku
spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.
5. Urządzenia dystrybucyjne, o których mowa w pkt. 3 b, muszą być oznakowane w sposób
umożliwiający identyfikację zakładu, w tym w szczególności informacjami obejmującymi
imię, nazwisko, adres i numer telefonu albo nazwę, siedzibę, adres zakładu i numer
telefonu.
Część 3. Wymogi co do wniosku o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o

wpis do rejestru zakładów są następujące:
1. Podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów
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przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów
albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni
przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzorów
określonych odpowiednio na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3 BezpŻywn.
2. W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o
dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru określonego na
podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 BezpŻywn, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.
3. Wniosek zawiera:
a. imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i
adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada,
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile
wnioskodawca taki numer posiada;
c. numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w odniesieniu do podmiotów
działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw
bezpośrednich;
d. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w
tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
e. określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Część 4. Organy uprawnione do rejestracji i zatwierdzania:
1. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny
są organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego
zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania
zatwierdzenia zakładów, które:
a. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
b. wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych
urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
c. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki
spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o
której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z wyłączeniem zakładów
prowadzących rolniczy handel detaliczny, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6,
d. działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem.
2. Właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia przez zakład
działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny
inspektor sanitarny;
a. Prowadzi rejestr zakładów, o których mowa w art. 61, podlegających urzędowej
kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwany dalej "rejestrem
zakładów", oraz uaktualnia na bieżąco dane zawarte w rejestrze;
b. wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia,
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przedłużenia warunkowego zatwierdzenia, zawieszenia lub cofania zatwierdzenia
zakładów określonych w art. 61 oraz odmowy wpisu do rejestru zakładów, jeżeli
zachodzą przesłanki określone w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 882/2004;
c. wydaje decyzje o wykreśleniu z rejestru zakładów;
d. wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów według wzoru określonego
na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 6.
3. W odniesieniu do obiektów lub urządzeń ruchomych i tymczasowych właściwym w
sprawach rejestracji oraz zatwierdzania jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny
lub państwowy graniczny inspektor sanitarny:
a. dla obiektów lub urządzeń ruchomych - właściwy ze względu na siedzibę zakładu
lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład,
b. dla obiektów lub urządzeń tymczasowych - właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia działalności przez zakład - który produkuje lub wprowadza do obrotu
żywność z tych obiektów lub urządzeń.
4. W odniesieniu do urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności właściwym w
sprawach rejestracji jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy
graniczny inspektor sanitarny właściwy ze względu na siedzibę zakładu, który produkuje
lub wprowadza do obrotu żywność z tych urządzeń.
W świetle art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 oraz 1669) w przypadku wątpliwości, czy żywność
wprowadzana do obrotu była dotychczas stosowana w celu żywienia ludzi, podmiot działający na
rynku spożywczym jest obowiązany przedstawić, na żądanie właściwego organu urzędowej
kontroli żywności, dokumentację potwierdzającą historię stosowania tej żywności oraz
określającą, w jakiej postaci żywność ta lub jej składniki były stosowane w celu żywienia ludzi w
państwach członkowskich Unii Europejskiej przed dniem 15 maja 1997 r. Ponadto w myśl art. 121
ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w przypadku braku dokumentacji, o której
mowa w ust. 1, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania określonego przepisami
rozporządzenia nr 2015/2283.
Rozdział II. PROCEDURA WPROWADZENIA NOWEJ ŻYWNOŚCI NA RYNEK UNII
W oparciu o procedury ujęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniającej rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr
258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001.
Część 1. Wprowadzenie

Jak zostało wskazane powyżej, zgodnie z art. 121 §1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności25 w przypadku wątpliwości, czy żywność wprowadzana do obrotu była
dotychczas stosowana w celu żywienia ludzi, podmiot działający na rynku spożywczym jest
obowiązany przedstawić, na żądanie właściwego organu urzędowej kontroli żywności,
dokumentację potwierdzającą historię stosowania tej żywności oraz określającą, w jakiej postaci
żywność ta lub jej składniki były stosowane w celu żywienia ludzi w państwach członkowskich
25 (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1252)
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Unii Europejskiej przed dniem 15 maja 1997 r. Według §2, w przypadku braku dokumentacji, o
której mowa w ust. 1, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania określonego przepisami
rozporządzenia nr 258/97. Należy wskazać, że rozporządzenie nr 258/97 zostało zastąpione przez
rozporządzenie PE i Rady UE nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. (zwane dalej:
rozporządzeniem) W tym akcie, oraz w aktach wykonawczych uregulowana jest aktualnie
procedura wprowadzenia na rynek unijny nowej żywności. Choć art. 121 tr. 41-42ustawy o
bezpieczeństwie żywności zakłada, że regułą jest, iż określony produkt posiada stosowną
dokumentację, z praktycznego punktu widzenia należy wskazać, że wobec produktów
zawierających kanabidiol, na poziomie unijnym nie została przeprowadzona żadna procedura, o
której mowa w rozporządzeniu nr 2015/2283.
Część 2. Struktura rozporządzenia nr 2015/2283 i definicje

Analiza unijnego rozporządzenia wskazuje, iż na podstawie tego aktu prawnego, mając na
uwadze przedmiot opracowania, można wyróżnić 3 procedury mające znaczenie dla zlecającego
opinię:
1. procedura ustalająca czy żywność mająca zostać wprowadzona na rynek unijny objęta jest
zakresem rozporządzenia;
2. procedura wydania zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności na rynek unijny;
3. procedura
dotycząca
tradycyjnej
żywności
z
państwa
trzeciego.
Na potrzeby niniejszego
rozporządzeniu
pojęcia.

opracowania
Zgodnie

należy
z

rozwinąć niektóre używane w
art.
3
rozporządzenia:

1. stosuje się definicje określone w art. 2 i 3 rozporządzenia WE nr 178/2002 26,
2. stosuję się również następującej definicje:
a. „nowa żywność” oznacza żywność, której nie stosowano w znacznym stopniu w
Unii do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r., niezależnie od dat
przystąpienia państw członkowskich do Unii, i która zalicza się do co najmniej
jednej z następujących kategorii:
i. żywność o nowej lub celowo zmodyfikowanej strukturze molekularnej,
jeżeli taka struktura nie była stosowana jako żywność lub w żywności w
Unii przed dniem 15 maja 1997 r.;
ii. żywność składająca się, wyekstrahowana lub produkowana z
drobnoustrojów, grzybów lub wodorostów;
iii. żywność składająca się, wyekstrahowana lub produkowana z materiałów
pochodzenia mineralnego;
iv. żywność składająca się, wyekstrahowana lub produkowana z roślin lub ich
części, z wyjątkiem żywności posiadającej historię bezpiecznego
stosowania żywności w Unii i składającej się, wyekstrahowanej lub
produkowanej z rośliny lub odmiany tego samego gatunku uzyskanych:
v. tradycyjnymi metodami rozmnażania stosowanymi do produkcji żywności
w Unii przed dniem 15 maja 1997 r., lub
26(brak tłumaczenia na język polski)
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vi. nietradycyjnymi metodami rozmnażania, które nie były stosowane do
produkcji żywności w Unii przed dniem 15 maja 1997 r., jeżeli metody te
nie powodują znaczących zmian w składzie lub strukturze żywności,
mających wpływ na jej wartość odżywczą, metabolizm lub poziom
substancji niepożądanych;
vii. żywność składająca się, wyekstrahowana lub produkowana ze zwierząt lub
ich części, z wyjątkiem zwierząt wyhodowanych tradycyjnymi metodami
stosowanymi do produkcji żywności w Unii przed dniem 15 maja 1997 r.,
jeżeli żywność uzyskana z tych zwierząt posiada historię bezpiecznego
stosowania żywności w Unii;
viii. żywność składająca się, wyekstrahowana lub produkowana z kultury
komórkowej lub kultury tkankowej pochodzącej od zwierząt, roślin,
drobnoustrojów, grzybów lub wodorostów;
ix. żywność uzyskana z wykorzystaniem procesu produkcji niestosowanego w
Unii przed dniem 15 maja 1997 r., który to proces produkcji powoduje
znaczące zmiany w składzie lub strukturze żywności, mające wpływ na jej
wartość odżywczą, metabolizm lub na poziom substancji niepożądanych;
x. żywność składająca się z wytworzonych nanomateriałów zdefiniowanych w
lit. f) niniejszego ustępu;
xi. witaminy, składniki mineralne i inne substancje stosowane zgodnie z
dyrektywą 2002/46/WE, rozporządzeniem (WE) nr 1925/2006 lub
rozporządzeniem (UE) nr 609/2013, o ile:
1. zastosowano niestosowany do produkcji żywności w Unii przed
dniem 15 maja 1997 r. proces produkcji, o którym mowa w lit. a)
ppkt (vii) niniejszego ustępu, lub
2. zawierają wytworzone nanomateriały zdefiniowane w lit. f)
niniejszego ustępu lub składają się z nich;
xii. żywność stosowaną w Unii przed dniem 15 maja 1997 r. wyłącznie w
suplementach żywnościowych, o ile jest przeznaczona do stosowania w
żywności innej niż suplementy żywnościowe zdefiniowane w art. 2 lit. a)
dyrektywy 2002/46/WE;
b. „historia bezpiecznego stosowania żywności w państwie trzecim” oznacza, że
bezpieczeństwo danej żywności zostało potwierdzone na podstawie danych
dotyczących składu oraz na podstawie doświadczeń związanych z ciągłym
stosowaniem tej żywności przez co najmniej 25 lat w zwyczajowej diecie przez
znaczącą liczbę osób w co najmniej jednym państwie trzecim przed zgłoszeniem, o
którym mowa w art. 14;
c. „tradycyjna żywność z państw trzecich” oznacza nową żywność zdefiniowaną w lit.
a) niniejszego ustępu, inną niż nowa żywność, o której mowa w lit. a) ppkt (i), (iii),
(vii), (viii), (ix) i (x) niniejszego ustępu, która została uzyskana w ramach produkcji
podstawowej zdefiniowanej w art. 3 pkt 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002,
posiadającą historię bezpiecznego stosowania żywności w państwie trzecim;
d. „wnioskodawca” oznacza państwo członkowskie, państwo trzecie lub
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zainteresowaną stronę, która może reprezentować szereg zainteresowanych stron
i które to państwo lub strona złożyło(-a) do Komisji wniosek zgodnie z art. 10 lub
16 bądź zgłoszenie zgodnie z art. 14;
e. „ważny” w odniesieniu do wniosku lub zgłoszenia oznacza wniosek lub zgłoszenie,
które objęte jest zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia i zawiera
informacje wymagane do oceny ryzyka i postępowania w sprawie wydania
zezwolenia.
f.
Rozdział III. PROCEDURA USTALAJĄCA CZY ŻYWNOŚĆ MAJĄCA ZOSTAĆ WPROWADZONA NA
RYNEK UNIJNY OBJĘTA JEST ZAKRESEM ROZPORZĄDZENIA
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia, podmioty działające na rynku spożywczym mają
obowiązek sprawdzić, czy żywność, którą zamierzają wprowadzić na rynek w Unii, objęta jest
zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia. W razie wątpliwości, podmioty takie mają
obowiązek skonsultować się w tym zakresie państwem, w którym zamierzają wprowadzić nową
żywność. W tym celu, obowiązane są przekazać danemu państwu wszelkie niezbędne informacje.
Państwo może konsultować się również z pozostałymi państwami członkowskimi oraz Komisją
Europejską (na marginesie należy dodać, że Komisja Europejska może zdecydować również z
własnej inicjatywy albo na wniosek państwa członkowskiego czy dana żywności odpowiada
definicji nowej żywności). Procedura ustalająca została opisana w rozporządzeniu wykonawczym
komisji europejskiej nr 2018/456 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie etapów procedury konsultacji
w celu ustalenia statusu nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności. Zgodnie z tym aktem:
1. W celu ustalenia statusu danej nowej żywności należy złożyć wniosek o konsultację:
a. wniosek o konsultację oznacza wniosek skierowany przez podmiot działający na
rynku spożywczym do państwa członkowskiego będącego odbiorcą, aby ustalić
status określonej nowej żywności;
b. państwo członkowskie będące odbiorcą oznacza państwo członkowskie, w którym
podmiot działający na rynku spożywczym zamierza wprowadzić na rynek daną
żywność po raz pierwszy.
2. Podmiot działający na rynku spożywczym konsultuje się z państwem członkowskim
będącym odbiorcą, składając wniosek o konsultację w tym państwie członkowskim. Jeżeli
podmiot zamierza wprowadzić daną żywność na rynek w kilku państwach członkowskich
jednocześnie, podmiot ten składa wniosek o konsultację wyłącznie w jednym z tych
państw członkowskich.
3. Wniosek o konsultację jest składany w formie elektronicznej w państwie członkowskim
będącym odbiorcą i zawiera następujące elementy:
a. pismo przewodnie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
opracowania;
b. dokumentacja techniczna; zawiera informacje niezbędne do tego, by państwo
członkowskie będące odbiorcą mogło przyjąć stanowisko w sprawie statusu nowej
żywności. Sporządzana jest zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku nr 2
do niniejszego opracowania. Można pominąć niektóre rubryki znajdujące się we
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wzorze pod warunkiem przedstawienia możliwego do zweryfikowania
uzasadnienia dla każdego brakującego elementu.
c. dokumentacja uzupełniająca;
d. komentarz objaśniający cel i przydatność złożonej dokumentacji.
4. Po złożeniu wniosku państwo członkowskie:
a. niezwłocznie sprawdza czy wniosek spełnia opisane w pkt. 3 wymogi formalne.
Jeśli wniosek o konsultacje zawiera niewystarczające informacje państwo
członkowskie będące odbiorcą zwraca się do podmiotu działającego na rynku
spożywczym o przedstawienie dodatkowych informacji lub o odpowiednią
aktualizację wniosku o konsultację w określonym terminie. Wniosek o konsultację
jest uznawany za nieważny, gdy:
i. podmiot działający na rynku spożywczym nie przedstawił żądanych
dodatkowych informacji lub nie zaktualizował wniosku o konsultację w
terminie określonym przez państwo członkowskie będące odbiorcą;
ii. przedstawione dodatkowe informacje są niewystarczające do stwierdzenia
ważności wniosku o konsultację.
b. po sprawdzeniu państwo członkowskie:
i. wydaje decyzję w sprawie ważności wniosku o konsultację i niezwłocznie
informuje o niej podmiot działający na rynku spożywczym, pozostałe
państwa członkowskie oraz Komisję;
ii. w przypadku gdy wniosek o konsultację zostaje uznany za nieważny,
państwo członkowskie będące odbiorcą przedstawia uzasadnienie takiej
decyzji.
5. Po wydaniu decyzji w sprawie wniosku państwo członkowskie określa swoje stanowisko w
sprawie statusu nowej żywności w ciągu 4 miesięcy od dnia podjęcia decyzji co wniosku.
Jeżeli państwo członkowskie będące odbiorcą stwierdzi, że nie dysponuje wystarczającymi
informacjami, aby wydać decyzję o statusie nowej żywności, może zwrócić się do
podmiotu działającego na rynku spożywczym o przedstawienie dodatkowych informacji.
Termin na ich przedstawienie jest ustalany wraz z podmiotem działającym na rynku
spożywczym, nie może jednak przekraczać ww. 4 miesięcy. W należycie uzasadnionych
przypadkach państwo członkowskie może ten termin przedłużyć o maksymalnie 4
miesiące (łącznie zatem całe postępowania określające stanowisko państwa może trwać
maksymalnie 8 miesięcy).
6. Po wydaniu decyzji w sprawie statusu nowej żywności państwo członkowskie będące
odbiorcą niezwłocznie powiadamia o niej podmiot działający na rynku spożywczym,
pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję oraz przedstawia uzasadnienie,
Uzasadnienie zawiera następujące elementy:
a. nazwę i opis danej żywności;
b. oświadczenie dotyczące tego, czy dana żywność jest nową żywnością, czy też nią
nie jest albo czy dana żywność nie jest nową żywnością wyłącznie w suplementach
żywnościowych;
c. uzasadnienie oświadczenia, o którym mowa w lit. b);
d. w przypadku gdy żywność jest nową żywnością, wskazanie najbardziej
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odpowiedniej kategorii, do której ta żywność się zalicza, zgodnie z art. 3 ust. 2
rozporządzenia (UE) 2015/2283.
7. Podmioty składające wniosek o konsultację mogą zwrócić się do państwa członkowskiego
będącego odbiorcą o zgodę na poufne traktowanie określonych informacji zawartych w
tym wniosku, jeżeli ujawnienie takich informacji może zaszkodzić pozycji konkurencyjnej
tych podmiotów. W tym celu, wskazują państwu członkowskiemu będącemu odbiorcą,
które elementy przekazanych informacji mają być traktowane jako poufne, i dostarczają
wszystkich niezbędnych szczegółowych wyjaśnień, aby uzasadnić wniosek o zachowanie
poufności. Państwo członkowskie będące odbiorcą informuje podmiot działający na rynku
spożywczym o swoim stanowisku odnośnie tego, które elementy informacji mają pozostać
poufne. Poufność nie obejmuje jednak nazwy i adresu wnioskodawcy, nazwy i opisu
żywności, streszczenia badań przedłożonych przez wnioskodawcę, ani w stosownych
przypadkach, metody lub metody analizy. W razie odmowy na udzielenie poufności,
podmiot w terminie 3 tygodni od daty powiadomienia o tej decyzji, może wycofać swój
wniosek o konsultację. Treści objęte wnioskiem o poufność w razie odmowy jej
udzielenia, nie są ujawniane.
Rozdział IV. PROCEDURA WYDANIA ZEZWOLENIA NA WPROWADZENIE NOWEJ ŻYWNOŚCI NA
RYNEK UNIJNY.
Komisja Europejska jest głównym organem odpowiedzialnym za wprowadzenie nowej
żywności na rynek Unii. Do jej zadań należy prowadzenie oraz bieżące aktualizowanie unijnego
wykazu nowej żywności, a także wydawanie zezwoleń na wprowadzenie nowej żywności na
rynek. Unijny wykaz nowej żywności prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie wykonawcze
komisji nr 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej
żywności. Ogólnie rzecz ujmując, Komisja wydaje zezwolenie na nową żywność i wpisuje ją do
unijnego wykazu tylko wtedy, gdy żywność ta spełnia następujące warunki:
2. żywność nie stwarza, w oparciu o dostępne dowody naukowe, ryzyka dla zdrowia
ludzkiego;
3. przeznaczenie żywności nie wprowadza konsumenta w błąd, w szczególności jeżeli dana
żywność przeznaczona jest do zastąpienia innej żywności, a nastąpiła znacząca zmiana
wartości odżywczej;
4. w przypadku gdy żywność przeznaczona jest do zastąpienia innej żywności, nie różni się
od tej żywności w taki sposób, by jej zwykłe spożycie było niekorzystne pod względem
żywieniowym dla konsumenta.
Szczegółowe zasady wydawania zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności na rynek
Unii zawarte są w art. 10 – 13 rozporządzenia PE i Rady UE nr 2015/2283 z dnia 25 listopada
2015 r., a także w rozporządzeniu wykonawczym komisji nr 2017/2469 z dnia 20 grudnia 2017 r.
określające wymogi administracyjne i naukowe dotyczące wniosków, o których mowa w art. 10
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności.
Zgodnie z nimi:
Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia wszczyna się z inicjatywy Komisji lub na
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podstawie elektronicznego wniosku złożonego do Komisji przez wnioskodawcę. Komisja
bezzwłocznie udostępnia ten wniosek państwom członkowskim. Komisja podaje streszczenie
wniosku do publicznej wiadomości. Streszczenie zawiera nazwę i adres wnioskodawcy, nazwę i
opis nowej żywności oraz dowody naukowe, które wykazują, że nowa żywność nie stanowi
zagrożenia dla zdrowia człowieka.
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
III. nazwę i adres wnioskodawcy;
IV. nazwę i opis nowej żywności;
V. opis procesu lub procesów produkcji;
VI. szczegółowy skład nowej żywności;
VII. dowody naukowe, które wykazują, że nowa żywność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia
człowieka;
VIII. w stosownych przypadkach, opis metody lub metod analizy;
IX. propozycję warunków stosowania zgodnie z przeznaczeniem i szczególnych wymagań
dotyczących etykietowania, które nie wprowadzają konsumenta w błąd lub możliwe do
zweryfikowania uzasadnienie, dlaczego elementy te są zbędne;
X. list przewodni sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
opracowania;
XI. dokumentację techniczną składającą się z danych administracyjnych oraz danych
naukowych:
a. dane administracyjne zawierają:
i. nazwę(-y) producenta(-ów) nowej żywności, jeśli jest ona inna/są one inne
niż nazwa wnioskodawcy, oraz adres i dane kontaktowe producenta(-ów);
ii. imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za
dokumentację i upoważnionej do kontaktów z Komisją w imieniu
wnioskodawcy;
iii. datę przedłożenia dokumentacji;
iv. spis treści dokumentacji;
v. szczegółowy wykaz dokumentów załączonych do dokumentacji, w tym
odniesienia do tytułów, tomów i stron;
vi. wykaz części dokumentacji, które mają być traktowane jako poufne, oraz
możliwe do zweryfikowania uzasadnienie sporządzone zgodnie z art. 23
rozporządzenia (UE) 2015/2283 i z zasadami określonymi w załączniku II do
niniejszego rozporządzenia. Jeżeli proces produkcji zawiera dane poufne,
należy przedłożyć niepoufne streszczenie procesu produkcji;
vii. informacje i wyjaśnienia uzasadniające prawo powoływania się na
zastrzeżone dowody naukowe lub dane naukowe zgodnie z art. 26
rozporządzenia (UE) 2015/2283. Informacje te należy zawrzeć w osobnym
folderze.
b. dane naukowe:
i. muszą umożliwiać wszechstronną ocenę ryzyka nowej żywności;
ii. w przypadku gdy wniosek o zezwolenie na nową żywność przewiduje
wykorzystanie wytworzonych nanomateriałów, jak określono w art. 3 ust. 2
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lit. a) ppkt (viii) i (ix) rozporządzenia (UE) 2015/2283, wnioskodawca musi
przedstawić opis metod badawczych służących do wykrywania i
charakteryzowania tych nanomateriałów zgodnie z wymogami określonymi
w art. 10 ust. 4 tego rozporządzenia;
iii. muszą zawierać kopię dokumentacji dotyczącej procedury i strategii
stosowanych przy gromadzeniu danych;
iv. muszą zawierać opis strategii oceny bezpieczeństwa oraz odpowiadającej
jej strategii badań toksykologicznych oraz uzasadnienie włączenia lub
wykluczenia określonych badań lub informacji;
v. na żądanie, muszą też zawierać dane surowe do poszczególnych badań,
opublikowanych i niepublikowanych, prowadzonych przez wnioskodawcę,
lub w jego imieniu, na poparcie swojego wniosku. Informacje te obejmują
dane wykorzystywane do opracowania wniosków z poszczególnych badań
oraz wyniki analiz.
vi. jeżeli nie można wykluczyć, że nowa żywność przeznaczona dla danej grupy
ludności będzie również spożywana przez inne grupy ludności, przedłożone
dane dotyczące bezpieczeństwa muszą obejmować również te grupy;
vii. w przypadku każdego badania biologicznego lub toksykologicznego
wnioskodawca musi wyjaśnić czy badany materiał zgadza się z
proponowaną lub istniejącą specyfikacją. Jeżeli badany materiał różni się
względem specyfikacji, wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że dane
te są odpowiednie dla nowej żywności, której dotyczy wniosek. Badania
toksykologiczne przeprowadza się w obiektach odpowiadających
wymogom dyrektywy 2004/10/WE, a jeżeli są one przeprowadzane poza
terytorium Unii, stosuje się zasady dobrej praktyki laboratoryjnej OECD.
Wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć dowód zgodności z tymi
wymaganiami i uzasadnia wszelkie odstępstwa od standardowych
protokołów.
viii. muszą zawierać propozycje ogólnych wniosków dotyczących
bezpieczeństwa proponowanych zastosowań nowej żywności. Ogólnej
oceny potencjalnego ryzyka dla zdrowia ludzkiego dokonuje się w
kontekście znanego lub możliwego narażenia ludzi.
c. streszczenie dokumentacji, zawierającą nazwę i adres wnioskodawcy, nazwę i opis
nowej żywności oraz dowody naukowe, które wykazują, że nowa żywność nie
stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka, a także argumenty, dlaczego stosowanie
nowej żywności jest zgodne z warunkami określonymi w art. 7 rozporządzenia (UE)
2015/2283.
Po otrzymaniu wniosku Komisja bezzwłocznie weryfikuje, czy wniosek wchodzi w zakres
rozporządzenia (UE) 2015/2283 i czy wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w pkt.
2. W tym zakresie, Komisja może skonsultować się z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa
Żywności, zwanego dalej Urzędem. W terminie 30 dni roboczych Urząd przedstawia Komisji swoją
opinię na temat tego, czy wniosek spełnia odpowiednie wymogi formalne. Na tym etapie:
4. komisja może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji odnośnie do ważności
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wniosku i uzgadnia z wnioskodawcą termin, w którym informacje te należy dostarczyć;
5. na zasadzie odstępstwa wniosek może zostać uznany za ważny, nawet jeżeli nie zawiera
wszystkich elementów wymaganych elementów formalnych, o ile wnioskodawca
przedstawi odpowiednie uzasadnienie dla każdego brakującego elementu;
6. po zakończeniu procedury weryfikacyjnej Komisja informuje wnioskodawcę, państwa
członkowskie i Urząd, czy wniosek został uznany za ważny. Jeżeli wniosek nie zostanie
uznany za ważny, Komisja podaje powody, dlaczego nie jest on ważny.
Na żądanie Komisji Urząd wydaje opinię stwierdzającą, czy aktualizacja może mieć wpływ
na zdrowie człowieka. W tym celu Komisja przesyła Urzędowi bezzwłocznie ważny wniosek, nie
później niż miesiąc po zweryfikowaniu jego ważności. Urząd przyjmuje opinię w terminie
dziewięciu miesięcy od dnia otrzymania ważnego wniosku.
6. Sama opinia zawiera następujące informacje:
a. dane identyfikacyjne nowej żywności;
b. ocena procesu produkcji;
c. dane dotyczące składu;
d. specyfikacje;
e. historia stosowania nowej żywności lub jej pochodzenie;
f. proponowane warunki stosowania i poziomy zastosowania oraz przewidywane
spożycie;
g. wchłanianie, dystrybucja, metabolizm i wydalanie;
h. informacje o wartości odżywczej;
i. informacje toksykologiczne;
j. alergenność;
k. całościowa ocena ryzyka nowej żywności w proponowanych warunkach
stosowania i przy zachowaniu proponowanych poziomów zastosowania, ze
wskazaniem w stosownych przypadkach niepewności i ograniczeń;
l. jeżeli narażenie w wyniku spożycia żywności przewyższa zalecaną bezpieczną dla
zdrowia wartość progową wyznaczoną w ogólnej ocenie ryzyka, ocena narażenia w
wyniku spożycia żywności dotycząca nowej żywności musi być szczegółowa i
obejmować jej udział w całkowitym narażeniu dla każdej kategorii żywności lub
środka spożywczego, w przypadku których stosowanie jest dozwolone lub złożono
w tej sprawie wniosek;
m. wnioski.
Oceniając bezpieczeństwo nowej żywności, Urząd rozważa, w odpowiednich przypadkach,
czy:
1. dana nowa żywność jest równie bezpieczna co żywność należąca do porównywalnej
kategorii żywności, już wprowadzona na rynek w Unii;
2. skład nowej żywności oraz warunki jej stosowania nie stwarzają ryzyka dla zdrowia ludzi w
Unii;
3. nowa żywność, przeznaczona do zastąpienia innej żywności, nie różni się od niej w taki
sposób, że jej zwykłe spożycie będzie dla konsumenta niekorzystne pod względem
żywieniowym.
Urząd przekazuje swoją opinię Komisji, państwom członkowskim oraz, w stosownych
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przypadkach, wnioskodawcy. W należycie uzasadnionych przypadkach, gdy Urząd zwraca się do
wnioskodawcy o dodatkowe informacje, można przedłużyć termin dziewięciu miesięcy. Po
konsultacji z wnioskodawcą Urząd określa termin, w jakim mają zostać przekazane dodatkowe
informacje i informuje o nim Komisję. Jeżeli Komisja nie wniesie sprzeciwu wobec przedłużenia w
ciągu ośmiu dni roboczych od otrzymania informacji od Urzędu, termin dziewięciu miesięcy, o
którym mowa wyżej, zostaje automatycznie przedłużony o ten dodatkowy okres. Komisja
informuje państwa członkowskie o tym przedłużeniu. W przypadku gdy dodatkowe informacje
nie zostaną przekazane Urzędowi w dodatkowym terminie wymienionym, Urząd sporządza opinię
na podstawie dostępnych informacji.
Procedura wydawania zezwoleń na wprowadzenie nowej żywności na rynek w Unii i
aktualizacji unijnego wykazu kończy się przyjęciem aktu wykonawczego. W drodze odstępstwa od
ww. zasady, Komisja może zakończyć postępowanie na każdym jego etapie i postanowić o
niedokonywaniu aktualizacji, jeżeli uzna, że taka aktualizacja nie jest uzasadniona. Również
wnioskodawca może wycofać wniosek w każdym momencie, kończąc tym samym postępowanie.
W terminie siedmiu miesięcy od publikacji opinii Urzędu, Komisja przedkłada Stałemu
Komitetowi ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Paszy, projekt aktu wykonawczego, w którym
uwzględnia się:
1. stwierdzenie, że żywność:
a. żywność nie stwarza, w oparciu o dostępne dowody naukowe, ryzyka dla zdrowia
ludzkiego;
b. przeznaczenie żywności nie wprowadza konsumenta w błąd, w szczególności jeżeli
dana żywność przeznaczona jest do zastąpienia innej żywności, a nastąpiła
znacząca zmiana wartości odżywczej;
c. w przypadku gdy żywność przeznaczona jest do zastąpienia innej żywności, nie
różni się od tej żywności w taki sposób, by jej zwykłe spożycie było niekorzystne
pod względem żywieniowym dla konsumenta.
2. stosowne przepisy prawa Unii, w tym zasadę ostrożności, o której mowa w art. 7
rozporządzenia (WE) nr 178/2002;
3. opinię Urzędu;
4. inne uzasadnione czynniki związane z rozpatrywaną aktualizacją.
W przypadku gdy Komisja nie zwróciła się o opinię Urzędu, siedmiomiesięczny termin,
rozpoczyna bieg w dniu, w którym ważny wniosek wpłynął do Komisji.
Na marginesie powyższych rozważań warto również dodać, iż w toku tej procedury
istnieje możliwość zastrzeżenia nowo uzyskanych dowodów naukowych lub danych naukowych,
które zostały przedstawione na poparcie wniosku o zezwolenie na nową żywność. Skutkiem
udzielenia takiej ochrony jest zakaz korzystania z nowo uzyskanych dowodów naukowych lub
danych naukowych przez okres 5 lat, przez innych wnioskodawców, bez wyraźnej zgody
pierwotnego wnioskodawcy. Komisja przyznaje ochronę danych, jeżeli spełnione są następujące
warunki:
1. w chwili złożenia pierwszego wniosku pierwotny wnioskodawca określił nowo uzyskane
dowody naukowe lub dane naukowe jako zastrzeżone;
2. w chwili złożenia pierwszego wniosku pierwotny wnioskodawca miał wyłączne prawo
powoływania się na zastrzeżone dowody naukowe lub dane naukowe;
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3. zezwolenie na nową żywność nie mogłoby zostać wydane, ani nowa żywność poddana
ocenie przez Urząd, gdyby pierwotny wnioskodawca nie przedłożył zastrzeżonych
dowodów naukowych lub danych naukowych.
W przypadku gdy wydaje się zezwolenie na nową żywność i wpisuje ją do unijnego
wykazu na podstawie zastrzeżonych dowodów naukowych lub danych naukowych, które objęto
ochroną danych, wpis dotyczący tej nowej żywności w unijnym wykazie zawiera, oprócz
standardowych informacji, także:
1. datę wpisania nowej żywności do unijnego wykazu;
2. informację, że wpis opiera się na zastrzeżonych dowodach naukowych i danych
naukowych objętych ochroną;
3. nazwę i adres wnioskodawcy;
4. informację, że w okresie ochrony danych zezwolenie na daną nową żywność dotyczy
wprowadzania jej na rynek w Unii wyłącznie przez wnioskodawcę, chyba że kolejny
wnioskodawca uzyska zezwolenie dotyczące takiej nowej żywności bez odniesienia do
zastrzeżonych dowodów naukowych ani danych naukowych, objętych ochroną lub za
zgodą pierwotnego wnioskodawcy;
5. datę zakończenia ochrony informacji.
Podsumowanie
Nowa żywność, stanowi szczególny rodzaj żywności i składników żywności,
charakteryzujący się tym, że dotychczas nie były one w znacznym stopniu wykorzystywane we
Wspólnocie do spożycia przez ludzi.
Od 1997 r. wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu tego rodzaju produktów uzależnione
jest na obszarze UE od uzyskania zezwolenia.
Zasady wydawania zezwoleń na stosowanie nowej żywności i nowych składników
żywności w UE określa rozporządzenie nr 2015/2283. Zaznaczyć należy, że użyte w
komentowanym artykule pojęcie "nowa żywność" obejmuje swoim zakresem nową żywność i
składniki żywności, o których mowa w tym rozporządzeniu.
Przewidziane w rozporządzeniu postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na
wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu nowej żywności i nowych składników żywności
podzielić można na dwa etapy, tj. etap krajowy i etap unijny.
W ramach etapu krajowego przedsiębiorca ubiegający się o dopuszczenie nowej żywności,
zatwierdza u GIS zakład wprowadzający (tj. osoba zainteresowana uzyskaniem zezwolenia) składa
wniosek do KE za pośrednictwem GIS państwa, w którym produkt ma być wprowadzony do
obrotu po raz pierwszy. Może zaistnieć konieczność określenia, czy dany produkt jest nową
żywnością (procedura do 8 m-cy), jednak w tym wypadku status kannabidiolu jest już określony
przez KE jako novel food.
W ramach drugiego etapu postępowania Komisja sprawdza poprawność wniosku i
wszystkich danych przedstawionych wraz z nim. Może skonsultować spełnienie wymogów
formalnych z Urzędem Bezpieczeństwa leków (odpowiedź w 30 dni). Po przyjęciu wniosku Może
zażądać uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę lub o sporządzenie opinii w sprawie
bezpieczeństwa żywności do Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (ten wydaje ją w terminie 9 m-cy).
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Postępowanie zakończone jest wydaniem przez Komisję decyzji, która jest publikowana w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (7 m-cy od uzyskania opinii urzędu). Dopiero wydanie
decyzji Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu konkretnego produktu bądź składnika
upoważnia przedsiębiorcę do sprzedaży nowej żywności lub nowego składnika żywności na
obszarze UE.
GIS został wyznaczony jako organ prowadzący w Polsce postępowanie w sprawie wstępnej
oceny oraz jako organ umocowany do reprezentowania Polski na etapie unijnym w
postępowaniach dotyczących wniosków zgłaszanych w innych państwach członkowskich.
Koszty dokumentacji, badań lub dowodów naukowych są w całości ponoszone przez
wnioskodawcę.
Syntetycznie:
1. Działalność w zakresie przemysłu spożywczego
2. Zakład z HACCP
3. Dane naukowe o nieszkodliwości, specyfika produktu
4. Wniosek o dopuszczenie do obrotu (UE za pośr. GIS)
5. Uzupełnienia, konsultacje Urzędu, opinie Urzędu
6. Decyzja i wpis do dziennika Komisji Europejskiej
7. Sprzedaż produktu
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