
 

 
 

 

              Warszawa, dnia 2 listopada 2017r. 

 

Temat 

„Praktyczne doświadczenia z audytów przeprowadzanych w hurtowniach 
farmaceutycznych w zakresie zgodności z nowymi wytycznymi Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej ” 

 

Termin: 9 listopad 2017r.  

Lokalizacja: Poznań  

Czas trwania: 2h 

 

1. Modele prowadzenia hurtowni farmaceutycznych w Polsce  

2. Praktyczne wnioski z przeprowadzanych audytów DPD 

3. Doświadczenia z inspekcji GIF oraz prowadzonych przez Centrum DPD 
postępowań administracyjnych  

4. Panel dyskusyjny  

 

Informacje dotyczące wykładowcy 

Jan Pietraszek 

Prawnik, specjalista ds. jakości, że szczególnym uwzględnieniem DPD, audytor ISO 
i DPD, certyfikowany pełnomocnik zarządu ds. zintegrowanych systemów jakości, 
koordynator projektów. 

Koordynuje oraz nadzoruje wszystkie projekty prowadzone przez Centrum DPD. 
Lider zespołów wdrożeniowych, członek grup audytorskich oraz eksperckich. 
Posiada bogate doświadczenie w obsłudze branży farmaceutycznej ze szczególnym 
uwzględnianiem dystrybucji hurtowej produktów leczniczych. Z sukcesami zajmuje 
się kierowaniem projektami w zakresie uruchomiania nowych hurtowni w różnych 
modelach biznesowych. Ceniony audytor posiadający bogate doświadczenie w 
audytowaniu hurtowni farmaceutycznych, operatorów logistycznych, magazynów 
dystrybucyjnych oraz firm transportowo spedycyjnych.  



 

 
 

Członek zespołów projektowych w zakresie nowych rozwiązań IT oraz systemów 
komputerowych dla branży farmaceutycznej.  

Prowadzi szkolenia z prawa farmaceutycznego, w szczególności z zakresu 
obowiązywania oraz wdrożenia przepisów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w 
hurtowni farmaceutycznej 

Posiada również doświadczenie w kierowaniu organizacją z zakresu ochrony i opieki 
zdrowia. Ceniony doradca i ekspert w zakresie przygotowania podmiotów do 
spełnienia wymagań DPD.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
stypendysta na wydziale prawa Universität zu Köln w Niemczech. Ukończył również 
studia podyplomowe objęte patronatem Ministerstwa Gospodarki z zakresu 
przygotowania oraz zarządzania projektami, prowadzone przez Szkołę Główną 
Handlową w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krajowych i 
zagranicznych kancelariach prawnych oraz kierując pozarządową organizacją 
działającą na rzecz ochrony i opieki zdrowia. Certyfikowany audytor oraz  
pełnomocnik ds. zintegrowanych systemów zarządzania jakością (ISO 9001, ISO 
14001, PN-N-18001). 

 

Informacje o Centrum DPD 

Centrum DPD Sp. z o. o. jest polską spółką świadczącą usługi z zakresu 
kompleksowego przystosowania przedsiębiorstwa do nowych wymogów Dobrej 
Praktyki Dystrybucyjnej. Nasz zespół tworzą praktycy mający wieloletnie 
doświadczenie w obszarze prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwem z sektora 
farmaceutycznego, w szczególności w zakresie systemów zarządzania jakością. 
Centrum DPD Sp. z o.o. jest członkiem Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”. 

W skład naszego zespołu wchodzą prawnicy specjalizujący się w obszarze prawa 
farmaceutycznego oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, certyfikowani audytorzy 
systemów zarządzania jakością , osoby wykwalifikowane oraz osoby z wieloletnim 
doświadczeniem w zakresie kontroli i inspekcji hurtowni farmaceutycznych, a także 
dawnych składów konsygnacyjnych. Posiadamy również certyfikat GDP Compliance 
Manager certyfikowany przez ECA. 

Nasze doświadczenie zawdzięczamy wielu przeprowadzonym projektom 
obejmującym m.in. wdrożenie systemów zarządzania jakością zgodnych z wymogami 
nowej Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w hurtowniach farmaceutycznych, 
przeprowadzanie audytów w zakresie DPD, zarówno samych hurtowni, jak i 
operatorów logistycznych oraz firm transportowych świadczących usługi w sektorze 
farmaceutycznym. Bierzemy udział w ważnych, cenionych konferencjach, 



 

 
 

kongresach oraz seminariach branżowych, występując często w roli partnera 
merytorycznego danego wydarzenia. Prowadzimy certyfikowane szkolenia 
dedykowane pracownikom oraz kadrze zarządzającej działalnością, które swoją 
tematyką obejmują zagadnienia związane z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na obszary najbardziej newralgiczne w całym 
procesie dystrybucji.  

Obecnie, od wejścia w życie nowych przepisów regulujących dystrybucję w sektorze 
farmaceutycznym - DPD - przeprowadziliśmy z sukcesem ponad 11 projektów 
uruchomienia nowych hurtowni. Dla naszych Klientów przygotowaliśmy komplet 
dokumentacji jakościowej, pakiety umów handlowych obejmujących transport, 
logistykę, najem, IT (w tym umowy zapewnienia jakości). Przygotowaliśmy również 
kwalifikację pomieszczeń, mapowanie magazynów oraz chłodni, walidację systemów 
skomputeryzowanych (SAP, Kamsoft, Dynamics, programy dedykowane) 
kwalifikację personelu, kwalifikację systemów kontroli dostępu, a także 
projektowanie topografii magazynów. 

Centrum DPD Sp. z o.o. jest członkiem Izby Gospodarczej „Farmacja 
Polska” 

Posiadamy również certyfikat GDP Compliance Manager certyfikowany 
przez ECA 

 

Wybrane referencje wystawione przez naszych Klientów: 

1. Asclepios 
2. Boehringer Ingelheim 
3. Bracco Imaging 
4.   Gilead Sciences Poland 
5. Novo Nordisk 
6.   Orkla Care  
7. Recordati Polska 
8. Roche Polska 
9. UCB Pharma 
10. Pierre Fabre  
11. Ismed 
12. Gempharm 
13. KMM Logistics Service 
14. Movida Conferences 
15. Polar Logistics 
16. RGW Express 
 
 


