
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMP – co nowego? – zmiany  
wytycznych i powiązania regulacyjne 

    Data, Miejsce,  Serdecznie Państwa zapraszamy! 

PROGRAM: 

 

 Aneksy 1, 2, 13 i 17  

do europejskiego przewodnika GMP 

 Kontekst regulacyjny zmian wytycznych GMP 

(powiązania z regulacjami) 

 GMP – o planach regulatorów i ich realizacji 

 Brexit – implikacje z perspektywy przemysłu 

farmaceutycznego, regulatorów oraz pacjentów 

PRELEGENT: 

 

Aleksandra 

Schuttenberg-Ernest 
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Do kogo kierujemy szkolenie? 

 
Szkolenie kierujemy do wszystkich osób pracujących w szeroko 
rozumianym sektorze przemysłu farmaceutycznego oraz 
ośrodkach współpracujących, które są zainteresowane 
kompleksowym przeglądem wprowadzonych bądź planowanych 
zmian w zakresie wymagań GMP w powiązaniu z aktualnymi 
bądź planowanymi do implementacji regulacjami  
z uwzględnieniem konsekwencji, jakie niesie ze sobą Brexit,  
w tym do pracowników Działów: 

 Zapewnienia Jakości, 

 Kontroli Jakości, 

 Produkcji, 

 Rejestracji, 

 a także Osób Wykwalifikowanych (QPs)  

 oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie inspekcji/ 
audytów  

 i wszystkich innych osób zainteresowanych. 
 

Program szkolenia 

 
Aneks 1 (projekt) 

 Harmonizacja wymagań z WHO i PIC/S 

 Propozycje kluczowych zmian, np. 
o Wdrożenie zasad Zarządzania Ryzykiem Jakości (QRM) 

do wytwarzania sterylnych produktów leczniczych 
o Implementacja nowego rozdziału dotyczącego instalacji 

wspomagających 
• Powiązania z innymi regulacjami 

 
Aneks 2 

 Jakie zmiany wprowadziła Komisja Europejska do Aneksu 2 
i dlaczego? 

 Kontekst regulacyjny zmiany Aneksu 2 
 
Aneks 13  

 Aneks 13 → Szczegółowe wytyczne na temat  dobrej 
praktyki wytwarzania dla badanych produktów leczniczych 
(IMPs) stosowanych u ludzi, zgodnie z art. 63 ust. 1 akapit 
drugi Rozporządzenia (UE) Nr 536/2014 i termin ich 
implementacji 

 Projekt regulacji odpowiedzialności Sponsora w zakresie 
zasad zarządzania badanymi produktami leczniczymi (IMPs) 
stosowanymi w badaniach klinicznych (CTs) 

 Podstawa prawna wprowadzanych zmian  
(powiązania z regulacjami) 

 Kluczowe zmiany 
 
Aneks 17 

 Komplementarność zmiany Aneksu 17 z wytycznymi  
ICH Q8, Q9, Q10 i Q11 czy „Wytyczną na temat badań 
zwolnieniowych w czasie rzeczywistym (RTRT)” oraz  
innymi regulacjami bądź projektami regulacji 

 Technologia Analizy Procesu (PAT), Jakość poprzez 
Projektowanie (QbD) i Zarządzanie Ryzykiem Jakości (QRM) 
jako elementy rozwoju farmaceutycznego oraz 
wytwarzania, które umożliwiły i znacząco ułatwiły 
wdrażanie podejścia opartego na badaniach 
zwolnieniowych w czasie rzeczywistym (RTRT) w proces 
decyzyjny dotyczący zwalniania serii 

 Kluczowe zmiany 
 
 

 
 
 
GMP – o planach regulatorów i ich realizacji 

 Aneks 21: Import produktów leczniczych 

 O koncepcji uporządkowania, wyjaśnienia  i zwiększenia 
świadomości odnośnie odpowiedzialności posiadaczy 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu/ podmiotów 
odpowiedzialnych (MAHs) w zakresie zgodności z GMP 

 Inne regulacje 

 Update na temat umów o wzajemnym uznaniu (MRAs) 
 
Przygotowania do Brexitu  

 Wpływ Brexitu na realizację planów regulatorów  
w zakresie GMP oraz inne implikacje 

 Konsekwencje Brexitu dla przemysłu farmaceutycznego 

 Brexit z perspektywy zabezpieczenia potrzeb  
i bezpieczeństwa pacjentów 

 
  

Prelegent 

  
Aleksandra Schuttenberg-Ernest 
ASE Pharma Solutions 
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.  
Z przemysłem farmaceutycznym związana nierozerwalnie  
od 1996 roku. Doświadczenie w sektorze przemysłu 
farmaceutycznego, zdobywała głównie w Działach R&D przy 
rozwoju substancji/produktów leczniczych, ocenie jakości, 
przygotowywaniu i składaniu dokumentacji rejestracyjnej oraz  
w Kontroli Jakości w firmach w Polsce oraz za granicą, włączając 
międzynarodowe korporacje. Doświadczony trener i audytor 
jakości. Ekspert CMC. Osoba Wykwalifikowana (QP). 
  
  

Inne informacje 

 
Data   
 
 
 
Miejsce 
szkolenia 

 

 
 
 
Cena szkolenia   
   
 (do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%) 
 
 
 
Kontakt  ASE Pharma Solutions 

Koteże ul. Sokoła 1, 83-200 Starogard Gdański 
tel./ fax: (+48) 58 531 02 59 
tel. kom.: (+48) 606 93 82 51 
office@asepharmasolutions.com  
trainings@asepharmasolutions.com    
www.asepharmasolutions.com 
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