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Szanowny Panie Ministrze, 

Do druku nr 3764 

Warszawa, dnia .21t sierpnia 2015 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 sierpnia 2015 r., GMS-WP-173-217/15 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy nie zgłasza uwag do rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych 

ustaw. 

Z poważaniem 

w z. jQ 
Prof. dr ~ab~~RZVCKI 

Prezes sąd~-N~J~yższego 



. ' • RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 2015 r. 
PROKURA TOR GENERALNY 

PG VII G 025-281/15 

Pan 

SĘKRETARIA T Z-CY SZEFA KS Adam Podgórski 
1:' d ,' z ........................................................... .. 

Data wpływu ........ ~ .. ~: .... ~.~: .... ~.~~~ ............ .. 
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W nawtązamu do pisma z dnia 4 sierpnia 2015 r., nr GMS-WP-173-217/15), 

dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz 

niektórych innych ustaw, druk nr 3764, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do 

wyrażenia opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że do przedmiotu 

projektu w zakresie odnoszącym się do obszaru działania prokuratury, w tym do 

proponowanych przepisów karnych, nie wnoszę uwag. 

Pozwolę sobie jedynie zwrócić uwagę na rozbieżność pomiędzy treścią 

projektowanego przepisu karnego - art. 100 ustawy o wyrobach medycznych (art. l pkt 60 

projektu) zagrożonego grzywną, a argumentacją zawartą w uzasadnieniu projektu na stronie 

14 w pkt 4, gdzie czyn z art. l 00 określono jak o wykroczenie. Brzmienie tego przepisu, 

sposób określenia sankcji oraz niezamieszczenie w części normatywnej projektu ustawy 

przepisu nakazującego orzekanie w sprawach o ten czyn w trybie przepisów ustawy z dnia 

24 sierpnia 2001 r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 

395, z późn. zm.) powodują, że czyn ten w rzeczywistości jest przestępstwem. 

Ponadto projektodawca, nie przedstawiając oceny skuteczności dotychczasowej 

represji karnej, nie daje tym samym odpowiedzi na pytanie o powody zmniejszenia 

represyjności przy ściganiu występku spenalizowanego wart. 92 ust. l nowelizowanej ustawy 

o wyrobach medycznych (art. l pkt 58 projektu) poprzez projektowane obniżenie zagrożenia 

karą pozbawienia wolności do l roku. 
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