
GMP - Dobra Praktyka 
Wytwarzania 

ang. Good Manufacturing Practice



GMP – podstawa prawna

Podstawą prawną regulującą zasady GMP jest 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań 
Dobrej Praktyki Wytwarzania.



GMP – definicja
GMP – to system oparty na procedurach produkcyjnych, 

kontrolnych oraz zapewnienia jakości, gwarantujących, że 
wytworzone produkty spełniają określone                    
wymagania jakościowe. 



GMP – idea
GMP – to połączenie efektywnego procesu produkcyjnego           

z efektywnym jego nadzorem, zapewniającym, że produkcja 
przebiega w sposób gwarantujący, że wyprodukowane dobra 
spełniają określone dla nich wymagania jakościowe. Generalną 
zasadą GMP jest wyeliminowanie z procesu wytwarzania 
jakiejkolwiek przypadkowości.



Dlaczego GMP?
  Do końca lat siedemdziesiątych XX w. jedynie badania 

kontroli jakości stanowiły gwarancję zapewnienia 
określonych norm jakościowych. Koncepcja słuszna jedynie 
przy założeniu, że pobrane próbki są reprezentatywne dla 
całej serii.                                                                    
Kontrola jakości nie zapewnia wykrycia, np.: 
zanieczyszczenia jednego produktu innym, pomieszania 
opakowań.                                                                       
GMP zapewnia jakość produktu przez kontrolę wszystkich 
etapów produkcji.



Priorytety GMP
• Zapobieganie pomieszaniu półproduktów, produktów            

i materiałów,

• Zapobieganie zanieczyszczeniom jednego produktu          
lub surowca innym,

• Zapewnienie powtarzalności jakości produktu                       
z uwzględnieniem jego bezpieczeństwa, efektowności, 
czystości.



Podstawowe zasady GMP 
• Procesy wytwarzania muszą być zdefiniowane.
• Krytyczne etapy produkcji muszą być zwalidowane.
• Procedury muszą być zrozumiałe.
• Pracownicy muszą być przeszkoleni.
• Procesy muszą być rejestrowane.
• Musi być możliwość odtworzenia historii serii produktu.
• Dystrybucja musi być dokumentowana.
• Musi istnieć skuteczny system wycofania serii z obrotu.
• Musi funkcjonować system przyjmowania i rozpatrywania 

reklamacji.



Wymagania GMP 
Wymagania GMP dotyczą:
• otoczenia i lokalizacji zakładu;
• obiektów zakładu i ich układu funkcjonalnego;
• magazynowania;
• postępowania z surowcem;
• maszyn i urządzeń;
• procesów mycia i dezynfekcji;
• zaopatrzenia w wodę;
• kontroli odpadów;
• zabezpieczenia przed szkodnikami i kontroli w tym zakresie;
• szkolenia i higieny personelu;
• pomieszczeń socjalnych oraz prowadzenia dokumentacji                    i 

zapisów GHP.



Najczęściej popełniane błędy 
• zbyt mała liczba pracowników – przy nadmiarze obowiązków 

ryzyko pominięcia czynności uznanych za mniej istotne,
• zmian w technologii bądź recepturze przez osoby nieuprawnione,               

bez uzyskania zgody,
• lekceważenie wad jakościowych zgłaszanych przez pracowników, 

odbiorców lub klientów,
• stosowanie zamienników o nieodpowiedniej jakości, w tym części 

zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych w maszynach 
i urządzeniach,

• błędy formalne w dokumentacji,
• stosowanie lub posiadanie nieaktualnych dokumentów.



Przykłady skutków nieprzestrzegania  
zasad GMP 

• Inhalatory bez substancji czynnej (USA, 2000) 
Konsekwencje: zgon kilkunastu osób.

• Zmiana procesu produkcji urządzeń do dializ bez 
sprawdzenia wpływu na jakość produktu (USA, 2002). 
Konsekwencje: zgon kilkudziesięciu osób.

• Serie produktu z zawartością substancji czynnej                   
od 0 do 700% (Australia, 2003)                       
Konsekwencje: działania niepożądane, w tym wymagające 
hospitalizacji.



GIF (Główny Inspektorat Farmaceutyczny): 
 gif.gov.pl

     Nadzór nad jakością produktów leczniczych pełni Państwowa Inspekcja
farmaceutyczna zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne.



Wstrzymanie i wycofanie leku 
   Jeżeli w czasie przeprowadzanych kontroli i badań zaistnieją uzasadnione 

podejrzenia, że lek nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, 
wydawane są następujące decyzje:

• WIF - decyzja o wstrzymaniu na terenie swojego działania obrotu określonych 
serii produktu

leczniczego;
• GIF - decyzja o wstrzymaniu na terenie całego kraju obrotu określonych serii 

produktu
leczniczego.

   Zostaje wstrzymany obrót (sprzedaż) wskazanych serii  danego leku, we 
wszystkich hurtowniach i aptekach, do chwili uzyskania wyników badań 
laboratoryjnych potwierdzających lub wykluczających powstanie wady jakościowej.

   W przypadku, gdy wyniki przeprowadzonych badań potwierdzą, że lek nie spełnia 
określonych dla niego wymagań jakościowych Główny Inspektor Farmaceutyczny 
podejmuje decyzję  o wycofaniu z obrotu leku (lub o zakazie jego wprowadzenia 
do obrotu, jeżeli dany lek nie został jeszcze wprowadzony na rynek).



Walidacja - definicja
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.       

w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania:                                  
walidacja to „udokumentowany program dający wysoki 
stopień pewności, że określony proces, metoda lub system 
będzie w sposób powtarzalny prowadzić do otrzymania 
wyników spełniających określone kryteria akceptacji”.



  Walidacja w farmacji to proces bardzo obszerny.                  
Do głównych obszarów walidacji należą:

• Walidacja produkcji form leków (sterylnych i niesterylnych)
• Walidacja produkcji substancji aktywnych luzem (API)
• Walidacja systemów komputerowych
• Walidacja metod analitycznych
• Walidacja procesów czyszczenia
• Walidacja procedur i operacji

Walidacja - obszary



Etapy produkcji tabletek                   
i kontroli międzyoperacyjnej

Sporządzanie naważek KONTROLA PROCESU
recepturowych

Mieszanie 

Granulowanie 

Suszenie Strata po suszeniu

Ujednolicanie granulatu

Mieszanie    Jednolitość zawartości substancji 
czynnej 

Tabletkowanie    Średnia masa tabletek, Jednolitość     
                                        masy,Twardość, Ścieralność, 
                                        Czas rozpadu



Sprawdzanie jakości 



Sprawdzanie ilości 



Blistrowanie



Linia końcowa



Automatyzacja



Magazyny



Swisslog: oznakowanie, 
przechowywanie, dystrybucja





Systemy  Komputerowe:  
PMX screens (Roche)



Podsumowanie
Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP):

• gwarantuje zgodność wytwarzania i kontrolowania procesu produkcji 
z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach oraz dokumentach będących 
podstawą wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,

• obejmuje wszystkie aspekty produkcji począwszy od głównych założeń 
dotyczących obiektu, poprzez wymagania w stosunku do surowców, 
maszyn, personelu, aż do samego procesu produkcji, a następnie 
magazynowania i dystrybucji wytwarzanego produktu,

• zapewnia powtarzalność i jakość produktu z uwzględnieniem jego 
bezpieczeństwa, czystości i efektowności,

• zapobiega mieszaniu się półproduktów, produktów i materiałów, tym samym 
zanieczyszczeniom jednego produktu lub surowca innym.



(ang. Good Laboratory Practice)

GLP – Dobra Praktyka 
Laboratoryjna 



Podstawy prawne - EU
Decyzja Rady 89/569/EWG z dnia 28 lipca 1989 r. o przyjęciu przez Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą decyzji/zalecenia Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD) w sprawie przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - 
umożliwienie wdrożenia aktów prawnych OECD odnoszących się do zasad Dobrej 
Praktyki Laboratoryjnej do prawodawstwa Unii Europejskiej.

Dyrektywa 2004/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w 
sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do stosowania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i weryfikacji jej 
stosowania na potrzeby badań substancji chemicznych - implementacja zasad 
OECD

Dyrektywa 2004/9/WE Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w 
sprawie kontroli i weryfikacji Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - rekomendacje OECD 
dotyczące monitorowania zgodności badań z zasadami Dobrej Praktyki 
Laboratoryjnej.



Definicja
Art. 2 pkt 25 Ustawy  z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach.

Dobra Praktyka Laboratoryjna – system jakości 
odnoszący się do procesu organizacyjnego                   
i warunków planowania, przeprowadzania                    
i monitorowania nieklinicznych badań substancji           
i mieszanin pod względem bezpieczeństwa dla 
zdrowia człowieka i środowiska naturalnego oraz 
odnotowywania, archiwizowania i sprawozdawania 
ich wyników. 



Ogólne wymagania GLP

Mechanizm zapewnienia przestrzegania zasad GLP jest 
opisany w Programie zapewnienia jakości.

ZASOBY
REGUŁY  

PRZEPROWADZANIA 
 BADAŃ 

DOKUMENTACJA

(dane źródłowe, 
sprawozdanie z 

badania, obieg a, 
archiwizacja 

przechowywanie w 
archiwum)

(plany badań, 
Standardowe Procedury 

Operacyjne, funkcja, 
zadania i 

odpowiedzialność 
kierownika badania)

(organizacja jednostki 
badawczej, personel, 

pomieszczenia 
i wyposażenie)



Zapewnienie wysokiego poziomu 
jakości i wiarygodności badań 

w celu uniknięcia ich 
powtarzania w różnych 

państwach

Zapewnienie jakości i wiarygodności 
uzyskiwanych wyników badań od 

momentu ich planowania, aż po właściwe 
przechowywanie danych źródłowych i 

sprawozdań, tak, by możliwe było 
prześledzenie przebiegu badania lub 

jego całkowite odtworzenie.

Zadania systemu GLP



• Produkty lecznicze ludzkie i weterynaryjne
• Środki ochrony roślin
• Kosmetyki
• Produkty biobójcze
• Dodatki do żywności i pasz
• Detergenty
• Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasze
• Chemikalia stosowane w przemyśle, usługach                         

i gospodarstwie domowym

Zastosowanie GLP



Zakres stosowania GLP

• badania właściwości fizykochemicznych
• badania właściwości toksykologicznych
• badania właściwości mutagennych
• badania właściwości ekotoksykologicznych
• badania zachwania się substancji w wodzie, glebie i powietrzu
• badania pozostałości (substancji aktywnej i metabolitów)
• badania wpływu na ekosystemy naturalne i sztuczne



Produkty lecznicze GLP 

• Zakres stosowania: badania przedkliniczne: badania 
fizykochemiczne, toksyczności (określenie toksyczności dawki, 
mutagenności, karcenogenności, fototoksyczności), 
ekotoksyczności (wpływ na środowisko),

• Zakres kontroli: Badany produkt, system kontroli jakości, 
organizacja laboratorium, dokumentacja, procedury.

• Kontrola nie dotyczy merytorycznej oceny celu badania lub 
przedmiotu badania.



KRAJOWA JEDNOSTKA 
KONTROLI

Ustanowiona decyzją władz 
krajowych.

Kontrola i weryfikacja spełniania 
zasad DPL przez jednostki 

badawcze. 

Biuro do spraw Substancji 
Chemicznych - polska 

jednostka kontroli 
odpowiedzialna za wdrożenie 

systemu DPL i jego prawidłowe 
działanie.

   Uznawanie wyników badań     
w systemie DPL, 

wykonywanych na terenie 
Polski w państwach OECD        

i Unii Europejskiej oraz            
w innych państwach, w których 
wprowadzono Decyzję Rady 

OECD C(81)30/Final 
o wzajemnym uznawaniu 

danych w ocenie chemikaliów.



   Wdrożenie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w jednostkach 
badawczych jest niezbędne dla zapewnienia jakości prowadzonych 
badań. Prowadzenie badań zgodnie z zasadami GLP umożliwia:

• standardową, jednolitą oraz obiektywną ocenę oddziaływania     
na organizmy żywe i środowisko,

• poprawę ochrony zdrowia społeczeństwa,
• poprawę standardu wykonywanych badań
• zmniejszenie ilości badań, a tym samym korzyści ekonomicznych, 
• wzrost wzajemnego zaufania w stosunku do wyników badań,
• ułatwienie handlu międzynarodowego.

PODSUMOWANIE


