
KOMISJA ROZPATRU J,4CA WNIOSKI
O WYITAZENIE ZGODY

NA ZA.I]RUDNIENII] 0S6B,
KTORE PELNI]I,Y FUNKCJE PUBLICZNE

DECYZJA NR 1/2017

z dnia 25 lovietnia20lT r.

Na podstawie a.rt. 105 $ I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. 22073 r.poz.267 zp6in. zm.) w zwi4zkuzart. T ust.2 i ust.

4 ustawy z dnia 2l sielpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22006 Nr 216 poz. 1584 z

p6fln. zm.)"- Komisja rozpatruj4ca wnioski o wyrazenie zgody na zatrudnienie os6b,

kt6re pelnily funkcje publiczne

po rozpatrzeniu

sprawy z wniosku Pani .Mai Jamiolkowskiej - bylego Dyrektora Departamentu Zmian

Porejestracyjnych i Rejestracji Produkt6w Leczniczych, w Urzgdzie Rejestracji

Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych o wyraZenie

zgady na zatrudnienie w Zakladach Farmaceutycznych Polpharma SA na stanowisku

Dyrektora ds. Zaruqdzania Cyklem Produktu lub stwierdzenie, ze ww. zgod,a nie jest

wymagana

postanawia

wyrazil zgodg na podjgcie przez Paniq MajE Jamiolkowsk4 - bylego Dyrektora

Departamentu Zmian Porejestracyjnych i Rejestracji Produkt6w Leczniczych w Urugdzie

Rejestracji Proclukt6w Leczniczych, Wyrob6w Medyczraych i Produkt6w Biob6jczych

zatrudnieniaw ZahJadach Farrnaceulycznych Polpharma SA na stanowisku Dyrektora ds.

Zarz7dzania Cyklem Produktu.



UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14 lutego 2017 r. Pani Maja Jamiolkowska wystqlila z wnioskiem

do Komisji rozpatruj4cej wnioski o wyrazenie zgody na zatrudnienie os6b, kt6re pelnity

funkcje publiczne, nttanej dalej ,,KomisjE'2,, o wyrahenie zgody na zatrudnienie na

stanowisku Dyrektora ds. ZarzEdzania Cyklem Produktu w ZakNadach Farmaceutycznych

Polpharma SA.

Pani Maja Jamiolkowska pelnila funkcjg Dyrektora Departamentu Zmian

Porejestracyjnych i Rejestracji Produkt6w Leczniczych (zrvanym dalej: DZL) od dnia

I maja 2011 r. do dnia I lutego 2017 r. Do obowiqzk6w wnioskodawcy nalehalo

sprawowanie nadzoru nad realizacj4 prawidlowego i terminowego przeprowadzania

zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotycVqcej wprowadzenia do obrotu prr:dukt6w

leczniczych stosowanych u ludzi, przedNvhenia lub skr6cenia okresu waznoSci

pozwolenia na clopuszczenie do obrofu, prowadzenie spraw rwi1zanychzprzejEciem roli

Pafrstwa Refere:ncyjnego w ramach procedur europejskich. Zgodnie z informacj4

przedstawionq ptzez wnioskodawcQ postgpowanie prowadzone w DZL jest

wieloetapowe, a wynik rozstrzygnigcia jest zale1ny od faktu spelnienia przez podrniot

odpowiedzialny wymagah precyzyjnie okreSlonych w aktach prawnych, co zostaje

potwierdzone lrub zaprzeozone w opinii ekpperta oceniaj4cego dokumentacjg. Wynik

rozstrzrygnigcia nie nra oharakteru uznaniowego. Rol4 Dyrekilora jest nadz6r

i koordynacja rrad prowadzonymi postgpowaniami w celu zachowania zgodnoSci z

przepisami prawa, terminowoSciq oraz utrzymanie jednolitoSci w zakresie wydawanych

rozstrzygnig6. Dodatkowo w przypadku w4tpliwoSci dolyczqcych danego postgpowania

Prezes Urzgdu moZe zasiqgn.46 opinii komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym -
Komisji do Spraw Produkt6w Leczniczych. Projekty uchwal ww. Komisji podlegaj4

akceptacji Prezesa Urzgdu i na tej podstaryie s4 r6wnie? przygotowywane stosowne

rozstrzrygnigcia" Ponadto -_ zgodnie z informacj qprzekazanqprzez wnioskodawcg - okolo

5% wszystkich wniosk6w o dokonanie 4mian kohczy sig odrzucenienn. R6wnieZ

w przypadku zmian porejestracyjnych dla 7F Polpharma SA taki sam odsetek zmian
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zakohczyt sig odrzuceniem zmiarty .



Farmaceutycznego, PASMI)

\eczniozych,

w sprawach dotycz4cych aspekt6w rejestracji produkt6w

- wspolpracg w zakresie opracowylyania strategii zwi4zanych z utrzymaniem

pozwolef na dopuszczenie do obrotu produ

UE i poza Uni4,

- wymiang informacji w ramach G"irpy Polpharma z zakresu regulator6w oraz

pozyskiwania w grupie sp6lek Polpharmh informacji niezbgdnych do wlaSciwego

priorytetyzowania dziatafi rej estracyj nych.

W ntti4zk:u z op62nianiem sig odpowiedzi z llrzgdu Rejestracji Produkt6w

n-eczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczychFrzewodnicz4cy podj4l

decyz.jg o przesunigciu terminu rozpatrzeni! wniosku na 15 kwietnia br., o cz,ympani

Maja Jamiolkowska zostala poinformowana 1v piSmie z dnia27 marca 2017 r.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbylo sig w dniu 7 kwietnia br. Czlonkowie

Komisji po rozpatrzenitr wstgpnym wniolku oraz wysluchaniu eksperta z IJrzgdu

R.ejestracji Produkl6w Leczniczych, Wyrobpw Medycznych i Produkt6w Biob6jczych

Fana Jacka Powaty - Kieruj4cego Gabinetem Szefa Urzgdu, uznali za niezbEdne

uzyskanie dodatkowych informacji z Urzgdui W zrvi4zku ztymPrzewodnicz1cy Komisji

zwt6ciN sig pismem do Dyrektora Generalnego Urzgdu o przekaz,anie do

18 kwietnia br. nastgpuj4cyoh informacji:

1. Czy w ostatnim czasie byNaprzeprow{dzana kontrola w DZL? JeSli tak, to proszg

o podanie wynik6w tej kontroli.

2. Czy w okresie pelnienia przez Parli4 MajE Jamiolkowsk4

Departamentu by|y wszczynane pqocedury dyscyplinarne

dotycz4ce postgpowania Pani Jamiolkowskiej ?

3. W jaki spos6b procedury reguluj4 w Departamencie (catym wzgdzie) kolejnoS6

rozpatrywania wniosk6w? cry bytj stosowanie ,,odstgpstwa" od przyjgfch

procedur w tym zal<resie? JeSli tak, to jakich przypadk6w one dotyczyNy?

4. Czy Pani Dyrektor Jamiolkowska w ostatnim czasie brala udzial-.w przygcttowaniu

nowych procedur, regulacji, praktyk itp., kt6re miatyby wejS6 w ficie w
najbliilszym czasie? Czy w ostatnirl czasie byNy zmieniane jakies pr:ocedury

reguluj4ce zasady postgpowania bgd4Ce w zakresie DZL?

funkcji Dyrektora

lub wyjaSniajqce



Przewodnicz1cy Komisji ztrrr6clN sig do Urzgdu Rejestracji Produkt6w

.Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych o przekazanie wszelkiej

dokumentaoji dotycz1cej rczstrzygnigd w sprawach indywidualnych, w kt6rych braNa

udzial Pani Maja Jamiolkowska w okresie zajmowania stanowiska Dyrekoru DZL
'wraz z przedstawieniern zasadpodejmowania decyzji w tych sprawach.

W odpowiedzi z Urzgdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w

.Medycznych i Produkt6w Biob6jczych zostaty przekazane kopie reprezentatywnych

dokurnent6w rozstrzygal1cych w sprawach indywidualnych dotycz4cych ZakNad6w

.Farmaceutycznych Polpharma SA, w kt6ryoh brala udziaN Pani Maja Jamiolkowska, w
tym kopie decy zji, postanowi en oraz opinii.

Przewodniczqcy Komisji zvvr6crt. sig r6wniel do ZahJad6w Farmaceutycznych

Polpharma S.A. z proSb4 o przekazanie informacji dotycz4cych zakresu czynnoSci, jakie

w przypadku ewentualnego zatrudnienia zostanqpowierzone Pani Jamiolkowskiej.

W odpowiedzi, z ZaVJad6w Farrnaceutycznych Polpharma S.A., zostaqa

ptzekazana info:rmacja,2e szczeg(>lowy zakres czynnoSci Pani Mai Jamiolkowskiej jako

Dyreklora ds. Zarzqdzania Cyklem Zy cia Produkt6w obej mowalby :

- koordy.nacjg pracy i nadz6r nad zespolem odpowiedzialnym za uftzymanie

zgodnoSci dokrumentac.ji rejestracyjnej produkl6w leczniczych sp6lek wchodzqcych w

sklad Grupy Polpharma w P<llsce i za granicq zWmaganiami orazwT4ycznymi z zakresu

.iakoSci, bezpieczeristwa i skutecznoSci oraz za utrzymranie jednolitoSci dokumentacji

rejestracyjnej w produktach leczniczvch spolek wchodz4cych w sklad Grupy Polpharma

zarejestrowanych nar62nych rynkach (uE orazw krajach wschodnich),

- zapewnienie zg<ldnoSci dokumentacji rejestracyjnej produkt6w leczniczych z

dokumentacj 4 gl6wn4 miej sca wytworzenia,

- zapewnienie wtaSciwej wsp6lpracy i komunikacji rnigdzy Departamentem

.Rejestracji a Dzialem Sprzeduiry, Dziahem Marketingu, Produkcji, Logistyki, Dziahem

Zapewnienia JlakoSci oraz zagranicznymi przedstawicielstwami Grupy Polpharma

i sp6lkami powiqzanymi za granic4,

- reprezentowanie ZIt Polpharna w organizacjach branZowych dziaNaj4cych w

seklorze farmaceutycznym (np. Polski Zwiqzek Pracodawc6w Przemyslu



W odpowiedzi na pytanie nr 4 Dyrektor Generalny przekazaN informacjg, Ze w ostatnim

czasie zostaNy zatwierdzone nastgpujqce procedury, w kt6rych przygotowaniu brala

udzial Pani Maj a Jamiolkowska :

- Procedura przedlohenia okresu wa2noSci pozwolenia dotycz4ca produkt6w leazniczach

dopuszczonych do obrotu w drodze procedury wzajemnego uznania i zdecentralizowanej,

przezf,Laczonych do stosowania u ludzi, w przypadku gdy Polska jest zainteresowanym

parlstwem czlonkowskim. Procedura zostaNa zatwierdzona 28. 12.2016 t.

- Procedura skr6conego okresu waZnoSci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

produktu leczniczego i surowca farmaceutycznego. Procedura zostaNa zatwierdzana

12.09.2016 r.

Obecnie w trakcie uzgodnieri w lJrzgdzie Rejestracji s4 dwa projekty procedur, kt6re

hyty przygotowywane podczas pelnienia przez Pani4 Majp Jamiolkowsk4 funkcji

Dyrektora DZL, w tym:

- Projekt procedury dotycz4cej przedfuhenia okresu waznoSci pozwolenia na

dopuszczenie do obrotu produktu Ieczniczego, gdy Rzeczypospolita Polska jest

p aristwem referencyj tryffi ,

- Projekt prclr;edury dotycz4cej przedtuhenia okresu waZnoSci pozwolenia na

dopuszczenie do obrofu produktu \eczniczego i surowca farmaceutycznego,

zarej estrowanycJn w procedurze narodowej .

Ponadto Dyrelctor Generalny poinformowal Komisjg, 2e nie ustalono przypadk6w

wydania decyzji negatywnych podjgtych przez Paniq MajE Jamiolkowsk4 wohec

ZakJadbw Farmaceutycznych Polpharma SA, mimo pozybywnej oceny eksperckiej oraz

decyzji pozytywnych, podjgtych przez Paniq MajE Jamiolkowsk4 wobec ZakJad6w

F'armaceuty czny ch Polpharma sA, mimo negatywnej oceny eksperckiej .

Po przeanalizowaniu posiadanych dokument6w w sprawie oraz wysluchaniu

kolejnych przedstawicieli z Urzgdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w

Medycznych i Produkt6w Biob6jczych w osobach: Pani Elzbiety Zembrzuskiej oraz pani

Izabeli Dembowskej Komisja uz,naha,2ePani Maja Jamiolkowska w okresie zajmowania

stanowiska Dy:ektora DZI. nie dziaNala w spos6b stronniczy wobec ZakNad6w

Farmaceutycznych Polphan'na SA. Decyzje, w podejrnowaniu kt6rych braNa udzial

wnioskodawczyni, w stosunkur do ZaYJad6w Farmaceutycznych Polpharma SA, byly
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5. Ponadto proszg o przedstawienie informacji o:

- decyzjach negatywnych podjptych przez Pani4 Dyrektor Jamiolkowsk4 wobec

Zak\addw Farmaceuty czny ch P olpharmy SA mimo pozytywnej opinii eksperckiej,

- decyziach pozytywnych podjgtych przez Pani4 Dyrektor Jamiolkowskq wobec

zakNad6w Farmaceutycznych Polpharmy SA, mimo negatywnej opinii

eksperckiej.

W odpowiedzi Dyrektor Generalny Urzgdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych,

Wyrob6w Medvcznych i Produkt6w Biob6jczych poinformowal, Ze w DZ'[- zostaqa

przeprowadzona kontrola wewngtrzna w cnvafim kwartale 2016 r. w zakresie realizacji

przez Departament zadart miqzanych z ocena jakoSci produkt6w leczniczych

dokonywan4 na podstawie dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej i biologicznej,

zLohonej w procesach zrniany w pozwoleniu i dokumentacji dotyczqcej wprowadzenia do

obrofu produkt6w leczniczyoh stosowanych u ludzi, w procedurze narodowej oraz

w procesie przedluhenia okresu waZnoSci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Kontroli podlegal wy\4cznie Wydzial. Oceny Zmian Porejestracyjnych i Rejestracji

(zrvany dalej ZL,O), kt6ry realizowal zadaniawynikaj4ce z tematu kontroli. Obszar objEg

kontrolq zostaN oceniony jako pozytywny z nieprawidlowoSciami. Stwierdzone w toku

kontroli nieprawidlowoSci nie wplyngty w spos6b istotny na proces wydawania decyzji

adm ini stracyj nych doty azqcy ch zmian p orej e stracyj nych i rej e stracj i.

OdnoSnie pytania nr 2 Dyrektor Generalny Urzgdu przekazaN informacjg, Le w czasie

pelnienia ptzez Pani4 MajE Jamiolkowsk4 funkcji Dyrek:toru DZL tj. od 1.05.11 do

31.01.17 r. nie byly wszczlnane procedury dyscyplinarne lub wyjadniaj4ce dotycz4ce

postgpowania Pani Mai Jamiolkowskiej.

W odpowiedzi na pytanie nr 3 Dyrektor Generalny poinformowal, Ze zgodnie z zasadami

przyjgtymi w lJrzgdzie, wnioski zNohone ptzez wnioskodawc6w sq rozpatrywane wedlug

daty wplywu wniosku do Kancelarii Urzgdu. Wnioski w departamencie DZL sQ

dekretowane na pracownik6w przez Naczelnik6w poszczeg6lnych Wydzial6w. Z uwagi

na bardzo du2:4Iiczbg wniosk6w wplywaj4cych do DZL (ok. 30 tys. wniosk6w rocznie),

dyrektor DZL ca do zasady nie bierze udzialu bezpoSredniego w dekretowaniu spraw na

poszczeg6lnych pracown ik6w.



realizowane w oparciu o obowiqzujqce przepisy prawa onz zasady ustalone w IJrzgdzie

Rejestracji Produk:t6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych.

Komisja udzielajqc przedmiotowej zgody vryrahajednoczeSnie nadziej Q, Ze Pani Maja

Jamiolkowska w przypadku podjgcia dalszej pracy wykaze wzmohonq uwagg

w obszarze potencjalnego konfliktu interes6w wynikaj4cego z wczesniejszego

zatrudnienia.

Maj4c na uwadze wskazane powyZej okolicznoSci Komisja uznaje,

2e w niniejszej sprawie zachodzi uzasadniony, w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaNalnoSci gospodarczej przez

osoby pelni4ce funkcje publiczne, przypadek przemawiajEcy za udzieleniem

wnioskowanej zgody na podjgcie zatrudnienia.



POUCZENIE

Decyzja niniejsza jest ostatecrra w administracyjnym toku instancji, jednakZe strona
niezadowolona z decyli rnoZe wyst4pi6 do organu, kt6ry wydal niniejsz4 decyzjg
o ponowne rozpatrzenie sprawy w ci4gu 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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