
aktualizacja - Grudzień 2011 r.

Rok Numer Pozycja Łącze

PRZEPISY OGÓLNE

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261381+2009%2407%2

420&min=1
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 

2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 

farmaceutyczne

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080450271

Inspekcja Weterynaryjna 2010 112 744 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101120744

Rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu 

leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru zezwolenia na 

import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego

2011 20 111 http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110200111

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na 

wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz 

wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego i 

badanego produktu leczniczego

2011 21 110 http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110200110

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na 

wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz 

wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i 

badanych produktów leczniczych

2013 922  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000922

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach 

stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw
2010 78 513 http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100780513

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 2010 107 679 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101070679

Ochrona zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 2008 213 1342 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082131342

Zakłady lecznicze dla zwierząt 2004 11 95 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040110095

Kodeks postępowania administracyjnego 2013  267 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071

Postępowanie egzekucyjne w administracji 2012  1015 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001015

O zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 2009 93 767 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090930767

Jednostki organizacyjne, które prowadzą badania jakościowe produktów 

leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłaty pobierane 

za te badania.

2003 105 995 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031050995

Nazwa aktu prawnego

2008 45 271

Dziennik ustaw
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Rozporządzenie zmieniające  w sprawie jednostekorganizacyjnyc, które 

prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów 

leczniczych weterynaryjnyc, oraz opłat pobieranych za te badania.

2013 42 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000042

Warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy 

weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza 

weterynarii.

2013  424 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000424 

Określenie wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i 

inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru 

orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek.

2009 129 1069 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091291069

Środki konserwujące, słodzące, barwniki i przeciwutleniacze, które mogą 

wchodzić w skład produktów leczniczych.
2003 19 169 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030190169

Warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez 

przepisu lekarza.
2008 60 374 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080600374

Wykaz produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w 

placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
2010 204 1353 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102041353

Sposób i tryb prowadzenia Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych 

do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2002 191 1600 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021911600

Wzór wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
2011 80 436 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110800436

ZAKŁADY LECZNICZE

Rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w 

sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-

weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i 

ewidencji

2011 224 1347 http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112241347&type=2

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez 

lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe 

przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

2011 10 56 http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110100056

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie środków 

odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i 

preparatów zawierających te środki lub substancje

2011 10 55 http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110100055

Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z 

odpadami weterynaryjnymi
2010 198 1318 http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101981318&type=2

Sposób postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji, 

gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego 

dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt.

2008 217 1388 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082171388

Nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych 

weterynaryjnych
2008 84 511 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080840511

Sposób prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami 

leczniczymi weterynaryjnymi i wzór tej dokumentacji.  
2008 200 1236 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082001236

Wymagania dla gabinetów weterynaryjnych 2004 194 1990 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041941990
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Wymagania dla przychodni weterynaryjnych 2004 194 1991 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041941991

Wymagania dla lecznic weterynaryjnych 2004 194 1992 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041941992

Wymagania dla klinik weterynaryjnych 2004 194 1993 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041941993

w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty 

lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane 

u zwierząt

2003 97 891 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030970891

Wzór upoważnienia i wzór odznaki identyfikacyjnej dla pracowników 

Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji 

Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności.  

2004 100 1014 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041001014

Wzór  zlecenia na wprowadzenie do obrotu pasz leczniczych i produktów 

pośrednich
2007 24 155 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070240155

HURTOWNIE WETERYNARYJNE

Procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 2002 144 1216 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021441216

Rozporządzenie  w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości 

obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie 

farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych

2011 17 83 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110170083

Wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych 

weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych 

weterynaryjnych.

2008 203 1271 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082031271

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy produktu 

leczniczego oraz szczegółowy wykaz danych i dokumentów objętych 

wnioskiem o zmianę tego pozwolenia.

2004 165 1734 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041651734

SKLEPY  ZOOLOGICZNE

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie 

powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami 

leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów 

klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

2010 244 1633 http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102441633

Warunki, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny 

produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu 

lekarza, kryteria klasyfikacji tych produktów oraz ich wykaz.

2013  1043 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080630396

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3838

1.  Instrukcja - HURTOWNIE http://www.wetgiw.gov.pl/files/3838_Instrukcja-hurtownie-skan..pdf

załączniki zalaczniki-do-instrukcji-hurtownie

GIWpuf-725/17/09

INSTRUKCJE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII w sprawie przeprowadzania KONTROLI w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, 

zakładach leczniczych dla zwierząt i sklepach zoologicznych:

18.09.2009

                                                             z dnia 18.09.2009 r.
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aneks nr 1 Aneks do instrukcji wraz z załącznikiem_kontrole hurtowni.pdf

aneks nr 2 http://www.wetgiw.gov.pl/files/3838_Aneks_Nr_2-kontrole_hurtownie.pdf

2.  Instrukcja - ZAKŁADY LECZNICZE DLA ZWIERZĄT http://www.wetgiw.gov.pl/files/3838_Instrukcja-lecznice-skan.pdf

załączniki zalaczniki-do-instrukcji-lecznice

aneks nr 1 Aneks do instrukcji wraz z załącznikiem_kontrole zakładów leczniczych.pdf

aneks nr 2 Aneks Nr 2 do Instrukcji Kontrole ZLZ.pdf

aneks nr 3 Aneks Nr 3 do Instrukcji Kontrole ZLZ.pdf

aneks nr 4 http://www.wetgiw.gov.pl/files/3838_Aneks_Nr_4-kontrole_ZLZ.pdf

3.  Instrukcja - SKLEPY ZOOLOGICZNE http://www.wetgiw.gov.pl/files/3838_Instrukcja-sklepy%20zoo.-skan.pdf

załączniki zalaczniki-do-instrukcji-sklepy-zoo

aneks nr 1 http://www.wetgiw.gov.pl/files/3838_Aneks_Nr_1-kontrole_sklepy_zoo.pdf

GIWpuf-725/19/09

03.11.2011

19.12.2011

GIWpuf-725/18/09

19.12.2011

18.09.2009

17.08.2010

18.09.2009

17.08.2010

09.02.2011

19.12.2011
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