
Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 26. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 stycznia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Stosowana w Polsce procedura zgłoszenia wyrobu medycznego ma swoją podstawę w przepisach ustawy 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Jak wynika z art. 59 wspomnianej ustawy, w zgłoszeniu 
wyrobu medycznego należy zawrzeć wiele szczegółowych informacji o tym wyrobie, w tym między innymi 
„krótki opis wyrobu i jego przewidzianego zastosowania, w języku polskim i języku angielskim”. 

Warto w tym miejscu przywołać przepisy unijne regulujące funkcjonowanie europejskiej bazy danych 
o wyrobach medycznych (Eudamed), z którą powiązany jest także polski system rejestracji tych wyrobów. 
A są to: dyrektywa Rady (93/42/EWG) dotycząca wyrobów medycznych oraz wydana w związku z nią decy-
zja Komisji (2010/227/UE). Decyzja ustanawia szczegółowe standardy przekazywania danych do bazy Eu-
damed i tym samym stanowi środek niezbędny do wykonania przepisów art. 14a ust. 1 i 2 dyrektywy. 
Jak wynika z motywów podanych na wstępie decyzji, ma ona zapewnić jednolity opis wyrobów medycznych 
oraz ułatwić korzystanie z bazy danych Eudamed. W związku z tym komisja zaakcentowała znaczenie posłu-
giwania się przy dokonywaniu zgłoszenia kodem numerycznym ułatwiającym identyfikację danego wyrobu. 
Ponadto Komisja zwróciła uwagę na zasadność posługiwania się takim nazewnictwem wyrobów medycz-
nych, które jest uznawane w skali międzynarodowej. Jednocześnie Komisja zaznaczyła, że „dane mogą być 
wprowadzane do bazy we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty”. 

Skoro zatem prawo unijne umożliwia dokonanie zgłoszenia wyrobu medycznego wyłącznie na podstawie 
informacji przekazanych w całości w języku urzędowym Wspólnoty, a więc także w języku polskim, to moż-
na mieć wątpliwości, czy przepisy ustawy krajowej nie są w tym względzie zbyt restrykcyjne. Dodać wypa-
da, że obowiązek wykonania tłumaczenia to dla podmiotu zgłaszającego dodatkowe obciążenie. 

Biorąc to pod uwagę, proszę Pana Ministra o rozważenie potrzeby zmiany cytowanego na wstępie przepi-
su ustawy. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




