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DECYZJA
Na podstawie
art.38 ust.1i2, art.41ust.4 ustawyzdnia6 wrze5nia
2001r. - Prawofarmaceutyczne
(Dz.U.2017 po2.2211)oraz ar1.104 S 1 i art. 155 ustawyz dnia14 czerwca1960r. - Kodeks
postqpowania
(Dz.U.2017poz.1257)
administracyjnego
GLOWNYINSPEKTORFARMACEUTYCZNY
zmienia
zezwoleniena wytwarzanielub importproduktuleczniczego
nr 116/0059/15
wydanena tzecz
BIO-CHIC
Spolkaz o.o.decylqznakGIF-lW-400/0059/01/8211116115
z dn.06.11.2015
r.,nastqpnie
zm.dec.znak:GIF-lW-400/005910111002185116
z dn.22.12.2Q16
r.,
NADAJACMU NASTEPUJACE
BRZMTENTE:
LECZNICZEGO
ZEZWOLENIE
NA VVYTWARZANIE
LUB IMPORTPRODUKTU
(MANUFACTURtNG / tMPORTATION AUTHORISATION)
1. Numerzezwolenia
I Authorisation
number:
116/0059/1
5
holder:
2. Nazwawytworcylub importeraI Nameof authorisation
BIO-CHIC
Spolkaz o.o.
or impoftingsffe:
lub imporluI Addressof manufacturing
3. Adresmiejscawytwarzania
- miejscewytwarzania
i importu
ul. Chlodna56/60,00-872Warszawa
holder:
4. Adreswytworcylub importeraI Addressof authorisation
ul. Chlodna56/60,00-872Warszawa
I Scopeof authorisation
leczniczych
lubimportu,rodzaji postacproduktow
5. Zakreswytwarzania
and dosageforms:
- produktyleczniczeprzeznaczone
dla ludzi:aneks1
- badaneproduktylecznicze'.
aneks2
prawnaI Legalbasis
of authorisation:
6. Podstawa
- art.38 ust.1 i 2 ustawyz dnia6 wze6nia2001r. - Prawofarmaceutyczne
(Dz.U.2017po2.2211)
ical lnspector:

I Name
Farmaceutyczny
7. Gl6wnyInspektor
ZbigniewNiewojt

Farmaceutyczny
Gl6wnyInspektorat
Polska tel.:+48 2263599 66, faks:+4822831 0244
ul. Senatorska12, OO-O1ZWarszawa,

1t4

www.gif.gov.ple-mail:gif@gif.gov.pl

Uzasadnienie:
StronaPrzedsiqbiorstwo
Farmaceutyczne
BIO-CHIC
Spolkaz o.o.pismemzarejestrowanym
w kancelariiGlownego InspektoratuFarmaceutycznego
dnia: 12 marca 2018 r. wniosla
o wprowadzeniezmian w zezwoleniuna wytwarzanielub import produktu leczniczego
poprzezrozszetzenie
produkt6w
nr: 116/0059115,
zakresuzezwolenia
o importbadanych
leczniczych.
po rozpatrzeniu
wniosku,przychylil
GlownyInspektor
Farmaceutyczny,
siqdo wnioskowanych
zmian.
Zgodniez arl. 107 S 4 Kodeksupostgpowania
administracyjnego
Glowny Inspektor
gdyZuwzglgdnia
Farmaceutyczny
odstqpilod uzasadnienia
niniejszej
decyzji,
onaw calo6ciZqdanie
strony.
Pouczenie:
Zgodniez art. 127 S 3 ustawyz dnia 14 czerwca1960 r. Kodekspostqpowania
jednakZestronaw terminie14 dni od
(dalej:kpa)od decyzjiniesluzyodwolanie,
administracyjnego
dorqczenianiniejszejdecyzji moze zwr6cicsie do GfownegoInspektoraFarmaceutycznego
z wnioskiemo ponownerczpatrzenie
sprawy.
Ponadtona podstawie
2002roku- Prawoo postqpowaniu
art.52$ 3 ustawyzdnia30 sierpnia
przedsqdamiadministracyjnymi
z prawa
stronamoie wnie5cskargqna tq decyzjgbezskorzystania
Sqdu
do zlo2eniawnioskuo ponownerozpatrzenie
nale2y
wnieS6
do
Wojewodzkiego
sprawy.Skargg
poSrednictwem
Administracyjnego
w Warszawiew terminie30 dni od dnia dorqczenia
decyzjiza
wpisuod skargiwynosi200 zlotych.Strona
GlownegoInspektoraFarmaceutycznego.
WysokoSc
prawapomocyna zasadach
mo2eubiegacsiq o zwolnienie
od koszt6wsqdowych
orcz przyznanie
przedsqdamiadministracyjnymi
okre6lonych
w ustawie- Prawoo postqpowaniu
@rf.239-262).
wnioskuo ponowne
Zgodniez art..127a$ 1 kpa w trakciebieguterminudo wniesienia
wobecorganu,ktorywydal
do jegowniesienia
rozpatrzenie
sprawystronamoZezrzec si
decyzjq.Z dniemdorqczenia
organowi

j o6wiadczenia
o zrzeczeniusig prawa

Otrzymujq:
1 . S t r o n a- B I O - C H I CS p o l k az o . o .
ul. Chlodna56/60.00-872Warszawa
2. ala

Inspektorat
Farmaceutyczny
G16wny
uf.Senatorska12, O}-Ol2Warszawa,Polska tel.:+48226359966, faks:+4822831 0244
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