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Zasada 

 

 

 

 

 

(…) 

[Komentarze: Dodano pierwsze zdanie.] 

 

Ten rozdział należy czytać łącznie ze wszystkimi 

powiązanymi sekcjami wytycznych Dobrej Praktyki 

Wytwarzania. 

(…) 

Wymagania ogólne 

6.2 (…) Do zadań Działu Kontroli Jakości należy także 

opracowywanie, walidacja i wdrażanie wszystkich procedur 

kontroli jakości, przechowywanie prób referencyjnych 

materiałów i produktów, zapewnienie prawidłowego 

oznakowania pojemników z materiałami i produktami, 

zapewnienie monitorowania stabilności produktów, 

uczestniczenie w postępowaniach wyjaśniających 

dotyczących reklamacji związanych z jakością produktu itp. 

(…) 

6.2 (…) Do zadań Działu Kontroli Jakości należy także 

opracowywanie, walidacja i wdrażanie wszystkich procedur 

kontroli jakości, nadzorowanie kontroli nad próbami 

referencyjnymi i/lub archiwalnymi materiałów i 

produktów, kiedy ma to zastosowanie, zapewnienie 

prawidłowego oznakowania pojemników z materiałami i 

produktami, zapewnienie monitorowania stabilności 

produktów, uczestniczenie w postępowaniach 

wyjaśniających dotyczących reklamacji związanych z 

jakością produktu itp. (…) 

Dobra Praktyka Laboratoryjna Kontroli Jakości 

6.5 (…)  6.5 (…) Urządzenia/ sprzęty laboratoryjne nie powinny być, 

co do zasady, przemieszczane pomiędzy obszarami 

wysokiego ryzyka, aby uniknąć przypadkowych 

zanieczyszczeń krzyżowych.  W szczególności, 

laboratorium mikrobiologiczne powinno być tak 

zorganizowane, aby ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych 

było zminimalizowane.  

Dokumentacja 

6.7 (…): 

 specyfikacje; 

 procedury pobierania prób; 

 procedury i zapisy badań (włączając protokoły 

analityczne i/lub zeszyty laboratoryjne) (…); 

 raporty analityczne i/lub certyfikaty (…); 

 dane z monitoringu środowiska (…), o ile są 

wymagane; 

 raporty walidacji metod badań, o ile są wymagane; 

 procedury kalibracji (…) urządzeń pomiarowych  i 

konserwacji sprzętu oraz raporty z tych działań. 

6.7 (…):  

i. Specyfikacje; 

ii. Procedury opisujące pobieranie prób, 

przeprowadzanie badań i prowadzenie zapisów 

(włączając protokoły badań i/lub zeszyty 

laboratoryjne), rejestrowanie i sprawdzanie; 

iii. Procedury kalibracji/ kwalifikacji urządzeń 

pomiarowych  i konserwacji sprzętu oraz raporty z 

tych działań; 

iv. Procedura postępowania wyjaśniającego w 

przypadku uzyskania wyników poza specyfikacją 

(OOS) i poza trendem (OOT); 

v. Raporty badań i/lub certyfikaty analizy; 

vi. Dane z monitoringu środowiska (powietrze, woda 

i inne media), o ile są wymagane; 

vii. Raporty walidacji metod badań, o ile są wymagane. 

6.8 Wszystkie dokumenty Kontroli Jakości dotyczące 

raportu serii należy przechowywać przez jeden rok po 

upływie daty ważności danej serii i co najmniej pięć lat po 

certyfikacji, o której mowa w Artykule 51(3) Dyrektywy 

2001/83/EC. 

6.8 Wszystkie dokumenty Kontroli Jakości dotyczące raportu 

serii należy przechowywać zgodnie z zasadami 

przechowywania dokumentacji serii, opisanymi w 

rozdziale 4.  
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[Komentarze: Zgodnie z Rozdziałem 4: Dokumentacja 

wytycznych GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania), w sekcjach 

opisujących zasady Przechowywania Dokumentacji, punkt 

4.11 stanowi: „Szczególne wymagania mają zastosowanie 

do dokumentacji serii, która musi być przechowywana przez 

jeden rok po upływie terminu ważności tej serii lub co 

najmniej pięć lat po certyfikacji służącej zwolnieniu serii 

przez Osobę Wykwalifikowaną, w zależności od tego, który 

termin jest dłuższy. (…)”] 

6.9 Dla niektórych rodzajów danych (np. wyników badań 

analitycznych, wydajności, kontroli środowiska) zaleca się, 

aby były one przechowywane w sposób pozwalający na 

analizę trendu. (…) 

6.9 Niektóre rodzaje danych (np. wyniki badań, wydajności, 

kontroli środowiska) należy rejestrować w sposób 

pozwalający na analizę trendu. Należy odnieść się do każdej 

danej poza trendem lub poza specyfikacją a dodatkowo 

powinna ona stanowić przedmiot działań wyjaśniających. 

6.10 Inne dane oryginalne, takie jak zeszyty laboratoryjne 

i/lub rejestry powinny być przechowywane i łatwo dostępne 

jako dodatkowe informacje stanowiące część raportu serii.  

6.10 Inne dane surowe, takie jak zeszyty laboratoryjne i/lub 

rejestry powinny być przechowywane i łatwo dostępne jako 

dodatkowe informacje stanowiące część dokumentacji 

serii. 

Pobieranie prób 

6.11 Pobieranie (…) prób powinno odbywać się zgodnie z 

zatwierdzonymi pisemnymi procedurami, które opisują: (…) 

6.11 Pobieranie i rejestrowanie prób powinno odbywać się 

zgodnie z zatwierdzonymi pisemnymi procedurami, które 

opisują: (…) 

6.12 Próby referencyjne powinny być reprezentatywne dla 

serii materiałów lub produktów, z których zostały pobrane. 

(…) (…) 

6.12 Próby powinny być reprezentatywne dla serii 

materiałów lub produktów, z których zostały pobrane. (…) 

Zastosowany plan poboru prób należy właściwie uzasadnić 

w oparciu o zasady zarządzania ryzykiem.   

6.13 (…) (…) 6.13 (…) Należy nimi zarządzać w sposób minimalizujący 

ryzyko pomyłki/ zamiany i chronić od niekorzystnych 

warunków przechowywania. 

Badania 

6.15 Metody analityczne powinny być zwalidowane. (…) 

Wszystkie wykonywane badania opisane w dokumentacji, 

stanowiącej podstawę do wydania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu, (…) powinny być przeprowadzone 

zgodnie z zatwierdzonymi metodami. 

6.15 Metody badań powinny być zwalidowane. 

Laboratorium, które stosuje metodę badania i nie 

przeprowadzało jej oryginalnej walidacji, powinno 

zweryfikować odpowiedniość tej metody badania.  

Wszystkie wykonywane badania opisane w dokumentacji 

stanowiącej podstawę do wydania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu lub dokumentacji technicznej 

powinny być przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonymi 

metodami. 

6.16 Uzyskane wyniki powinny być zapisywane (…) i 

sprawdzane w celu zapewnienia, że są ze sobą zgodne. (…) 

6.16 Uzyskane wyniki powinny być zapisywane. Wyniki 

parametrów zidentyfikowanych jako własności jakościowe 

lub jako krytyczne powinny podlegać analizie trendu i być 

sprawdzane w celu zapewnienia, że są ze sobą zgodne. (…) 

6.17  (…) 

viii. jednoznaczne określenie statusu o zwolnieniu lub 

odrzuceniu (bądź inny status decyzji) oraz data i 

podpis wyznaczonej osoby odpowiedzialnej. (…) 

6.17 (…) 

viii. Jednoznaczne określenie statusu o zatwierdzeniu 

lub odrzuceniu (bądź inny status decyzji) oraz data 

i podpis wyznaczonej osoby odpowiedzialnej; 

ix. Odniesienie do używanych urządzeń i sprzętu. 
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6.19 Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość 

odczynników laboratoryjnych, szkła miarowego i 

roztworów, wzorców odniesienia i pożywek hodowlanych. 

Powinny one być przygotowane (…) zgodnie z pisemnymi 

procedurami. (…) 

6.19 Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość 

odczynników laboratoryjnych, roztworów, szkła 

laboratoryjnego, wzorców odniesienia i pożywek 

hodowlanych. Powinny one być przygotowane i 

kontrolowane zgodnie z pisemnymi procedurami. Poziom 

kontroli powinien być odpowiedni do ich użycia i 

dostępnych danych dotyczących stabilności.  

 [Komentarze: Dodano nową sekcję 6.20.] 

 

6.20 Wzorce odniesienia powinny być ustanowione 

stosownie do ich przeznaczenia i zamierzonego użycia. Ich 

kwalifikacja i certyfikacja powinny być jednoznacznie 

stwierdzone i udokumentowane. Zawsze wtedy, kiedy 

„monograficzne” wzorce odniesienia istnieją i można 

pozyskać je z oficjalnie uznanego źródła, należy używać 

tych materiałów jako pierwszorzędowych wzorców 

odniesienia, chyba że istnieje pełne uzasadnienie innego 

podejścia (użycie drugorzędowych wzorców jest 

dozwolone wtedy, kiedy można wykazać, że zostały 

ustanowione w odniesieniu do wzorców 

pierwszorzędowych a proces ustanawiania wzorców 

drugorzędowych jest w pełni udokumentowany). 

Materiały „monograficzne” powinny być używane do 

celów opisywanych w odpowiednich monografiach, chyba 

że inne podejście jest zatwierdzone przez narodowe 

kompetentne władze.  

6.20 Odczynniki laboratoryjne (…) przeznaczone do 

długoterminowego stosowania powinny być oznakowane 

datą przygotowania i (…) podpisem osoby, która je 

przygotowała. Na etykiecie niestabilnych odczynników i 

pożywek hodowlanych powinna być wskazana data 

ważności, łącznie z podaniem specyficznych warunków ich 

przechowywania. (…) 

6.21 Odczynniki laboratoryjne, roztwory, wzorce 

odniesienia i pożywki hodowlane powinny być oznakowane 

datą przygotowania i otwarcia oraz podpisem osoby, która 

je przygotowała. Na etykiecie odczynników i pożywek 

hodowlanych powinna być wskazana data ważności, łącznie 

z podaniem specyficznych warunków ich przechowywania. 

(…) 

6.21 W stosownych przypadkach, tj. dla każdej substancji 

używanej do wykonywania badań (np. odczynniki (…) i 

wzorce odniesienia) należy na opakowaniach wskazać datę 

jej otrzymania. (…) 

6.22 W stosownych przypadkach, tj. dla każdej substancji 

używanej do wykonywania badań (np. odczynniki, roztwory 

i wzorce odniesienia) należy na opakowaniach wskazać datę 

jej otrzymania. (…) 

 [Komentarze: Dodano nową sekcję 6.23.] 

 

6.23 Pożywki hodowlane powinny być przygotowywane 

zgodnie z zaleceniami wytwórców tych pożywek, chyba że 

inne podejście jest uzasadnione naukowo. Należy 

przeprowadzić kontrolę jakości wszystkich pożywek 

hodowlanych zanim zostaną użyte. 

 [Komentarze: Dodano nową sekcję 6.24.] 

 

6.24 Dekontaminacja zużytych pożywek hodowlanych i 

szczepów bakteryjnych powinna odbywać się zgodnie ze 

standardową procedurą a usuwanie powinno przebiegać w 
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sposób zapobiegający zanieczyszczeniom krzyżowym i 

zachowywaniu pozostałości. Dla mediów 

mikrobiologicznych powinien być ustanowiony, 

udokumentowany i naukowo uzasadniony okres trwałości 

w trakcie ich stosowania. 

Program stabilności ‘on-going’ 

6.27  (…) 

 opis warunków przechowywania (należy 

zastosować standardowe warunki ICH (…) dla 

przeprowadzania długookresowych badań 

stabilności, informacje zawarte na etykiecie 

powinny być spójne z rzeczywistymi warunkami 

przechowywania) (…) 

6.30 (…) 

vii. opis warunków przechowywania (należy 

zastosować standardowe warunki ICH/VICH dla 

przeprowadzania długookresowych badań 

stabilności, informacje zawarte na etykiecie 

powinny być spójne z rzeczywistymi warunkami 

przechowywania) (…) 

6.28  Protokół programu badań stabilności on-going może 

różnić się od początkowego programu długookresowych 

badań stabilności, który został przedłożony w dokumentacji 

stanowiącej podstawę do wydania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu pod warunkiem, że jest to 

uzasadnione i udokumentowane w protokole (np. zmiana 

może dotyczyć częstotliwości przeprowadzania badań lub 

może wynikać ze zmiany wytycznych ICH (…)). 

6.31 Protokół programu badań stabilności on-going może 

różnić się od początkowego programu długookresowych 

badań stabilności, który został przedłożony w dokumentacji 

stanowiącej podstawę do wydania pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu pod warunkiem, że jest to 

uzasadnione i udokumentowane w protokole (np. zmiana 

może dotyczyć częstotliwości przeprowadzania badań lub 

może wynikać ze zmiany wytycznych ICH/VICH). 

6.32 (…) Każdy potwierdzony wynik poza specyfikacją lub 

znaczący, negatywny trend (…) powinien być zgłoszony do 

właściwych kompetentnych władz. (…) 

6.35 (…) Każdy potwierdzony wynik poza specyfikacją lub 

znaczący, negatywny trend dotyczący serii produktu 

zwolnionego na rynek, powinien być zgłoszony do 

właściwych kompetentnych władz. (…) 

[Komentarze: Dodano nowy rozdział.] 

 

Transfer techniczny metod badań 

 6.37  Zanim metoda badania zostanie przetransferowana, 

miejsce, z którego nastąpi transfer powinno sprawdzić czy 

metoda(y) badania jest(są) zgodna(e) z tymi, które są 

opisane w dokumentacji stanowiącej podstawę do 

wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 

właściwej dokumentacji technicznej. Oryginalna walidacja 

metody(metod) badania powinna być przejrzana w celu 

zapewnienia zgodności z aktualnymi wymaganiami 

ICH/VICH, odnośnie walidacji metod. Należy 

przeprowadzić i udokumentować analizę braków w celu 

identyfikacji wszelkich dodatkowych działań 

walidacyjnych, które powinny być przeprowadzone, przed 

rozpoczęciem procesu technicznego transferu.  

 6.38 Transfer metod badań z jednego laboratorium 

(laboratorium transferującego/ przekazującego) do 

innego/ drugiego laboratorium (laboratorium 

otrzymującego) powinien być opisany w szczegółowym 

protokole transferu.  

 6.39 Protokół transferu powinien zawierać następujące 

parametry (ale nie powinien się do nich ograniczać): 

http://www.asepharmasolutions.com/
mailto:consulting@asepharmasolutions.com


 

 

www.asepharmasolutions.com, e-mail: consulting@asepharmasolutions.com 

                                            

Nieaktualna wersja Rozdziału 6 Zmieniona i aktualna wersja Rozdziału 6 

                   

Data wydania: 15 Października 2014 ASE Pharma Solutions, Zmiana w wytycznych GMP – Rozdział 6 Strona 5 z 5 

 

i. Identyfikacja badań, które należy przeprowadzić i 

odpowiednich(ej) metod(y) badań(badania), 

które(a) będą/będzie podlegać procesowi 

transferu; 

ii. Identyfikacja dodatkowych wymagań/ potrzeb 

szkoleniowych; 

iii. Identyfikacja wzorców i prób, które będą badane; 

iv. Identyfikacja wszelkich szczególnych warunków 

dotyczących transportu i przechowywania 

badanych materiałów; 

v. Kryteria akceptacji, dla których podstawę 

powinny stanowić dotychczas przeprowadzone 

badania walidacyjne danej metodologii oraz 

wymagania ICH/VICH odnośnie walidacji metod. 

 6.40 Odchylenia od protokołu transferu powinny być 

wyjaśnione przed zamknięciem procesu technicznego 

transferu. Raport z transferu powinien dokumentować 

porównanie wyników z przeprowadzonego procesu i 

powinien identyfikować obszary wymagające dalszej 

rewalidacji metody badania, o ile ma to zastosowanie. 

 6.41 W przypadkach transferu szczególnych metod badań 

(np. NIR), powinny być zastosowane specyficzne 

wymagania opisane w innych europejskich wytycznych. 

Objaśnienia: 

(…) – brak zmian w tekście; 

(…) – tekst w tym miejscu jest uzupełniony; 

wpis czerwony i pogrubiony – tekst jest usunięty, skorygowany, zmieniony; 

wpis niebieski i pogrubiony – tekst został dołożony, jest skorygowany, zmieniony, uzupełniony. 
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