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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 15 marca 2022 r.  

Opinia do ustawy o wyrobach medycznych 

(druk nr 661) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Materia dotycząca wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in 

vitro jest objęta unijnymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 

z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia 

dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. 

zm.), w skrócie: „rozporządzenie 2017/745”, oraz rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 

2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.), w skrócie: 

„rozporządzenie 2017/746”. Przepisy ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o wyrobach medycznych 

mają służyć zapewnieniu właściwego stosowania w/w rozporządzeń oraz sprawnego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego w tym zakresie, z zapewnieniem ochrony zdrowia 

pacjentów i użytkowników wyrobów medycznych, a także z uwzględnieniem działania 

małych i średnich przedsiębiorstw należących do tego sektora rynku (por. uzasadnienie do 

projektu ustawy, druk sejmowy nr 1764). Zakres ustawy obejmuje materię, którą 

rozporządzenia 2017/745 i 2017/746 pozostawiają do decyzji państw członkowskich, 

generalnie ustawa zmierza do stworzenia ram prawnych dla umożliwienia właściwej 

i skutecznej realizacji zarówno uprawnień, jak i obowiązków organów właściwych, a także 

podmiotów działających w dziedzinie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro na terytorium Polski.  
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Przyjęte przez Sejm uregulowania są na tyle obszerne, że nie było celowe dokonywanie 

nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565), która z dniem 26 maja 2022 r. zostaje uchylona. 

Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. reguluje zasady używania i utrzymywania wyrobów 

medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych i produktów wymienionych w załączniku 

XVI, o których mowa w art. 1 ust. 4 rozporządzenia 2017/745 oraz wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, o których 

mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2017/746. Ustawa obejmuje również zasady i tryb 

przeprowadzania inspekcji badania klinicznego wyrobu medycznego oraz inspekcji badania 

działania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro oraz zasady prowadzenia reklamy 

wyrobów medycznych i nadzoru nad nią. Określono także obowiązki podmiotów 

gospodarczych, instytucji zdrowia publicznego, podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, osób wykonujących zawody medyczne oraz innych podmiotów, a także 

właściwość, uprawnienia, obowiązki i zadania organów, kary administracyjne oraz zasady 

i tryb prowadzenia badania klinicznego wyrobu medycznego i badania działania wyrobu 

medycznego do diagnostyki in vitro, a ponadto również określono wysokość i tryb uiszczania 

opłat.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu do projektu ustawy, państwom 

członkowskim pozostawiono możliwość:  

1) uszczegółowienia zasad sprawowania nadzoru nad podmiotami prowadzącymi obrót 

wyrobami medycznymi i nad wyrobami medycznymi będącymi w obrocie na terytorium 

Polski;  

2) wprowadzenia uregulowań dotyczących regenerowania i dalszego używania wyrobów 

medycznych jednorazowego użytku;  

3) nałożenia na instytucje zdrowia publicznego wymogu przechowywania, w formie 

elektronicznej, kodów UDI, które są dostarczane wraz z wyrobem;  

4) żądania od producenta wyrobu wykonanego na zamówienie wykazu tych wyrobów, które 

zostały udostępnione na terytorium Polski;  

5) wyznaczania i określenia zasad monitorowania jednostek notyfikowanych;  

6) organizacji udziału komisji etycznych w ocenie badania klinicznego lub badania działania 

wyrobów w terminach przewidzianych dla pozwolenia na badanie kliniczne lub badanie 

działania określonych w ramach w/w rozporządzeń;  
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7) określenia wymagań dotyczących języka, w jakim mają być sporządzane dokumenty 

związane z obrotem wyrobami medycznymi;  

8) wprowadzenia środków korygujących dla producentów;  

9) wprowadzenia niezbędnych środków zapewniających wykonanie przepisów w/w 

rozporządzeń, w tym ustanowienia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji 

za ich naruszenie;  

10) prowadzenia reklamy wyrobów medycznych; 

11) wprowadzenia przepisów przejściowych umożliwiających dostosowanie do 

wprowadzonych w/w rozporządzeniami regulacji oraz odpowiednie stosowanie przepisów 

obowiązujących dotychczas.  

W związku z powyższym ustawa stanowi, że organem właściwym w sprawach 

wyrobów objętych zakresem rozporządzenia 2017/745 i 2017/746 jest Prezes Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który 

w celu realizacji kompetencji będzie:  

1) wydawał decyzje administracyjne w sytuacjach określonych odpowiednio  przepisami 

rozporządzenia 2017/745 oraz rozporządzenia 2017/746,  

2) uprawniony do żądania informacji:  

a) o wyrobach medycznych od instytucji zdrowia publicznego i podmiotów 

prowadzących obrót lub stosujących wyroby (w tym wykazu wyrobów 

wykonanych na zamówienie, które zostały udostępnione na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej),  

b) o wyrobach oraz o podmiotach i osobach prowadzących obrót nimi od organów 

administracji publicznej i innych jednostek organizacyjnych administracji 

publicznej, a także od usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną 

i przedsiębiorców telekomunikacyjnych,  

a także  

3) dokonywał kontroli instytucji zdrowia publicznego w zakresie produkcji i używania 

wyrobów w nich wytworzonych, inspekcji badania klinicznego i badania działania wyrobu, 

kontroli zgodności właściwości i działania wyrobów, o której mowa w art. 93 rozporządzenia 

2017/745 albo w art. 88 rozporządzenia 2017/746, kontroli podmiotów wykonujących 

czynności związane z instalacją, konserwacją, utrzymaniem, serwisem, regulacją, kalibracją, 

wzorcowaniem, przeglądem, naprawą lub okresowym sprawdzaniem bezpieczeństwa 

wyrobów.  
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Ustawa określa: 

– sposób postępowania w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez producenta 

i autoryzowanego przedstawiciela o wydanie niepowtarzalnego numeru rejestracyjnego, 

– dystrybutorów oraz podmioty i osoby, które używają wyrobów medycznych do działalności 

gospodarczej lub zawodowej i które sprowadziły na terytorium Polski wyrób, system lub 

zestaw zabiegowy, w celu używania ich na terytorium Polski oraz wprowadza obowiązek 

wpisywania danych do wykazu dystrybutorów, 

– obowiązki Komisji Bioetycznych zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzeń, 

– zasady regeneracji wyrobów jednorazowego użytku, wprowadzając zakaz używania 

zregenerowanych wyrobów jednorazowego użytku na terytorium Polski oraz przyjmując, że 

minister właściwy do spraw zdrowia jest organem powiadamiającym Komisję i pozostałe 

państwa członkowskie o krajowych przepisach dotyczących regeneracji oraz powodach ich 

wprowadzenia,  

– wymagania językowe, uznając co do zasady, że wyroby przeznaczone do używania na 

terytorium Polski muszą mieć oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub być 

wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów 
1)

. 

Ponadto:  

– nałożono na producentów wyrobów wykonywanych na zamówienie, oraz ich 

przedstawicieli, obowiązek złożenia wniosku o rejestrację prowadzonej działalności do 

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu, 

– wskazano Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych jako organ odpowiedzialny za wyznaczanie, monitorowanie 

i udzielenie  informacji  w zakresie jednostek notyfikowanych,  

– ustanowiono opłaty za prowadzenie działań określonych przepisami rozporządzenia 

                                                 

1)
 Dopuszczono, aby: wyroby przeznaczone do używania na terytorium Polski dostarczane 

świadczeniodawcom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim (z wyjątkiem 

informacji przeznaczonych dla pacjenta, które będą musiały być w języku polskim lub wyrażone za pomocą 

zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów), a także, aby  wyrób przeznaczony do używania 

na terytorium Polski i dostarczany osobie innej niż wykonująca zawód medyczny miał interfejs użytkownika 

w języku angielskim, z wyłączeniem wyrobów przeznaczonych do używania w sytuacjach nagłego 

zagrożenia zdrowia i życia, o ile wszystkie pojęcia, symbole, komendy i polecenia zostały wyjaśnione w 

instrukcji używania i nie stwarza to zagrożenia dla użytkownika wyrobu oraz jest w sposób widoczny 

zaznaczone na opakowaniu handlowym. Wyrób sterowany lub komunikujący się z użytkownikiem za 

pomocą komend głosowych, przeznaczony do używania na terytorium Polski i dostarczany osobie innej niż 

wykonująca zawód medyczny musi mieć interfejs użytkownika oraz komendy w języku polskim.  
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2017/745 i rozporządzenia 2017/746, a także system kar administracyjnych mających 

stanowić sankcje, wykonując dyspozycje przepisów w/w rozporządzeń,  

– wprowadzono przepisy przejściowe.  

Wraz z przyjęciem nowej ustawy o wyrobach medycznych wprowadzono zmiany w 32 

ustawach (art. 105–136), ich nowelizacja stanowi konsekwencję terminologiczną przyjętych 

uregulowań. 

Ustawa o wyrobach medycznych wchodzi w życie z dniem 26 maja 2022 r., 

z wyjątkiem niektórych przepisów – art. 54–61 (dotyczących reklamy), które zaczną 

obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. oraz art. 21–25 (w zakresie wykazu dystrybutorów 

wyrobów, systemów lub zestawów zabiegowych oraz gromadzenia informacji o nich) od 

1 lipca 2023 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 9 listopada br. (druk nr 1764), skierowano 

go do I czytania na 43. posiedzeniu Sejmu, następnie prace legislacyjne toczyły się w Komisji 

Zdrowia, która w tym celu powołała podkomisję. Rezultat jej pracy jest zawarty 

w sprawozdaniu Komisji Zdrowia (druk sejmowy nr 2047), przyjętym 23 lutego br. Projekt 

ustawy zawarty w sprawozdaniu podlegał licznym korektom –- redakcyjnym, uściślającym 

lub porządkującym, dokonano także zmian w części dotyczącej wejścia w życie ustawy 

ustalonego w przedłożeniu z 14-dniowym vacatio legis dla większości przepisów nowej 

ustawy oraz czasowego (do 26 maja 2022 r.) utrzymania obowiązywania przepisów ustawy 

dotychczasowej i obowiązywania częściowo przepisów ustawy nowej. Ostatecznie ustawa 

wchodzi w życie z dniem 26 maja 2022 r., z wyjątkami w/w (reklama i wykaz dystrybutorów 

wyrobów medycznych, systemów lub zestawów zabiegowych oraz gromadzenia informacji 

o nich). W toku prac m. in. zmieniono zakres przepisów dotyczących obowiązku 

zachowywania i przechowywania kodów UDI wyrobów, systemów lub zestawów 

zabiegowych przez wskazane podmioty (art. 18 ust. 2), wyłączono z obowiązku 

ubezpieczenia badania klinicznego, prowadzonego wyłącznie w zakresie przewidzianego 

zastosowania wyrobu, który nosi już oznakowanie CE, gdy badanie to obejmuje wyłącznie 

zabiegi wykonywane w normalnych warunkach używania wyrobu (art. 32 ust. 2), rozszerzono 

zakres uregulowania zawartego w art. 104 (ust. 1), dotyczącym wysokości kar pieniężnych, 

zapewniając miarkowanie ich wymiaru w zależności od przypadków dokonanego naruszenia. 



– 6 – 

 

Przygotowany przez Komisję Zdrowia projekt zawiera zmiany odbiegające od 

przedłożenia rządowego, jednak cel uregulowania pozostaje niezmieniony.  

Podczas II czytania, które przeprowadzono na 50. posiedzeniu Sejmu nie zgłoszono 

poprawek. Sejm na tym samym posiedzeniu przyjął ustawę większością 444 głosów, przy 9 

przeciwnych oraz jednym głosie wstrzymującym się. 

 

III. Uwagi  

1) W określeniu zakresu przedmiotowego ustawy warto byłoby użyć pojęcia „wyroby 

medyczne” i „wyroby medyczne do diagnostyki in vitro” (art. 1 ust. 2 pkt 1), ponieważ 

odesłanie jedynie do określeń zawartych w rozporządzeniu 2017/745 i 2017/746, osłabia 

walor informacyjny przepisów. 

Propozycja: 

– w art. 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  zasady używania i utrzymywania wyrobów medycznych, wyposażenia 

wyrobów medycznych i produktów wymienionych w załączniku XVI, o których mowa 

w art. 1 ust. 4 rozporządzenia 2017/745 oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 

i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, o których mowa w art. 1 ust. 2 

rozporządzenia 2017/746, zwanych dalej „wyrobami””; 

 

2) W art. 2 w pkt 26, który stanowi o „Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych” należałoby wskazać dookreślenie 

ustawowe dotyczące tego organu.  

Propozycja: 

– w art. 1 w pkt 26 po wyrazie „Biobójczych” dodaje się wyrazy: „, o którym mowa w art. 3 

ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2021, poz. 24.)”; 

 

W art. 48 w ust. 11, w art. 75 w ust. 3, w art. 80 w ust. 2 oraz w art. 99 oraz w art. 100 

w ust. 1 należałoby dokonać porządkujących lub uściślających korekt eliminujących 

potoczność użytych określeń. 
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Propozycje: 

3) w art. 48 w ust. 11 wyrazy „nie jest w stanie” zastępuje się wyrazami „nie może”; 

4) w art. 75 w ust. 3 skreśla się wyrazy „, jeżeli został ustanowiony”; 

5) w art. 80 w ust. 2 wyrazy „ udostępnia wyrób jednorazowego użytku poddany regeneracji 

lub dalej go używa” zastępuje się wyrazami „używa lub udostępnia wyrób jednorazowego 

użytku poddany regeneracji”;  

6) w art. 99 oraz w art. 100 w ust. 1 wyraz „zobowiązanym” zastępuje się wyrazem 

„obowiązanym”; 

 

Ponadto: 

7) w art. 146 w pkt 5 zawarto błędne odesłanie do art. 67b ustawy zmienianej w art. 107 tj. 

ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

372 i 1728), jednak nie ma w tej ustawie art. 67b, chodzi o jej art. 69b, który ustawa 

o wyrobach medycznych nowelizuje. Niezależnie od powyższego, trzeba zauważyć, że 

11 marca 2022 r. Sejm przyjął ustawę o obronie Ojczyzny (druk senacki nr 666), która 

w art. 823 w pkt 2 uchyla ustawę o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej. Ustawa o obronie Ojczyzny (będzie rozpatrywana na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 

17 marca 2022 r.) wchodzi w życie wcześniej od ustawy o wyrobach medycznych. 

Nowelizowanie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez 

ustawę o wyrobach medycznych w związku ze zmianą stanu prawnego jest więc 

bezprzedmiotowe. Należy wskazać, że przepisy odpowiadające treści art. 69b i art. 132e ust. 

2 pkt 2, zawartych w art. 107, w zakresie wyrobów medycznych i ich wyposażenia, są 

zawarte w art. 288  ust. 1 i 2 oraz art. 326 ust. 1 i 2 ustawy o obronie Ojczyzny. 

Propozycja: 

 – skreśla się art. 107; 

– w art. 146 skreśla się pkt 5. 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


