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PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT USTAWY

❖ ustawa została uchwalona przez Sejm 7 kwietnia 2022r.,

❖ 9 maja 2022r. ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP

(Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

❖ ustawa wchodzi w życie z dniem 26 maja 2022r.

❖ przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych wchodzą w życie z

dniem 1 stycznia 2023r.

❖ przepisy dotyczące prowadzenia rejestrów danych wchodzą w życie z

dniem 1 lipca 2023r.
To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA-NC
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PRZEPISY PRZEJŚCIOWE MDR

Wyroby medyczne do implantacji i wyroby medyczne ogólnego zastosowania, które

zostały wprowadzone na podstawie dyrektyw przed dniem 26 maja 2021 r., mogą być

w dalszym ciągu udostępniane na rynku lub wprowadzane do używania do dnia

26 maja 2025 r. (art. 120 ust. 4 MDR).

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, które zostały wprowadzone do obrotu na

podstawie dyrektywy przed dniem 26 maja 2022 r., mogą być w dalszym ciągu

udostępniane na rynku lub wprowadzane do używania do dnia 26 maja 2025 r.

(art. 110 ust. 4 IVDR).



WPROWADZENIE DO OBROTU

WPROWADZANIE DO 

OBROTU

UDOSTĘPNIANIE NA 

RYNKU 

WPROWADZENIE DO 

UŻYWANIA

oznacza udostępnienie

po raz pierwszy na rynku

unijnym wyrobu, innego

niż badany wyrób (art. 2

pkt 28 MDR)

oznacza to dostarczanie

wyrobu, innego niż badany

wyrób, w celu jego

dystrybucji, konsumpcji lub

używania na rynku unijnym

w ramach działalności

gospodarczej, odpłatnie lub

nieodpłatnie (art. 2 pkt 27

MDR)

etap, na którym wyrób,

inny niż badany wyrób, po

raz pierwszy udostępnia

się użytkownikowi

ostatecznemu jako

gotowy do stosowania na

rynku unijnym zgodnie z

przewidzianym

zastosowaniem (art. 2

pkt. 29 MDR)



PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 
CERTYFIKATY

Certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane od dnia 25 maja 2017 r.

pozostają ważne do końca okresu wskazanego w certyfikacie. Tracą one

jednak ważność najpóźniej w dniu 27 maja 2024 r. (art. 120 ust.2 MDR).

Certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane po dniu 25 maja 2017 r.

tracą ważność najpóźniej w dniu 27 maja 2025 r. (art. 110 ust.2 IVDR).



PRZEPISY PRZEJŚCIOWE MDR

wyrób klasy I, dla którego deklaracja

zgodności została sporządzona

przed dniem 26 maja 2021 r. i dla

którego procedura oceny zgodności

na podstawie MDR wymaga udziału

jednostki notyfikowanej

może być wprowadzony do obrotu lub

wprowadzony do używania do dnia

26 maja 2024 r., jeśli:

➢ pozostaje zgodny z którąkolwiek z dyrektyw

oraz

➢ nie ma istotnych zmian w projekcie i

przewidzianym zastosowaniu (art. 120 ust. 3

MDR)wyrób medyczny do implantacji i

wyrób medyczny ogólnego

zastosowania, który posiada ważny

certyfikat



PRZEPISY PRZEJŚCIOWE IVDR

Wyroby medyczne do diagnostyki in

vitro, posiadające ważny certyfikat

mogą być wprowadzane do obrotu lub

wprowadzane do używania do dnia 26 maja

2025 r., jeżeli:

➢ nadal spełniają wymogi dyrektywy

oraz

➢ nie zaszły żadne istotne zmiany w

projekcie i przewidzianym zastosowaniu

tych wyrobów (art. 110 ust.3 IVDR).



PRZEPISY PRZEJŚCIOWE IVDR

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, w przypadku których:

➢ procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy nie wymagała udziału jednostki notyfikowanej,

oraz

➢ deklaracja zgodności została sporządzona przed dniem 26 maja 2022 r. zgodnie z tą dyrektywą,

oraz

➢ w odniesieniu do których procedura oceny zgodności na podstawie rozporządzenia wymaga udziału jednostki

notyfikowanej,

mogą być wprowadzane do obrotu lub wprowadzane do używania do następujących dat:

• wyroby klasy D do dnia 26 maja 2025 r.

• wyroby klasy C do dnia 26 maja 2026 r.

• wyroby klasy B do dnia 26 maja 2027 r.

• wyroby klasy A wprowadzane do obrotu w stanie sterylnym do dnia 26 maja 2027 r.

jeżeli:

➢ nadal spełniają wymogi dyrektywy

oraz

➢ nie zaszły żadne istotne zmiany w projekcie i przewidzianym zastosowaniu tych wyrobów (art. 110 ust.3 IVDR).



Wyrób medyczny 



REGUŁY KLASYFIKACJI

WYROBY MEDYCZNE
WYROBY MEDYCZNE DO DIAGNOSTYKI IN 

VITRO

❖wyroby medyczne klasy I

❖wyroby medyczne klasy I z funkcją 

pomiarową

❖wyroby medyczne klasy I sterylnych

❖ narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku

❖wyroby medyczne klasy IIa

❖wyroby medyczne klasy IIb

❖ wyroby medyczne klasy III

❖wyroby załącznik XVI

❖wyroby medyczne do diagnostyki in vitro 

klasa A

❖wyroby medyczne do diagnostyki in vitro 

klasa B

❖wyroby medyczne do diagnostyki in vitro 

klasa C

❖wyroby medyczne do diagnostyki in vitro 

klasa D

❖wyroby do samokontroli



GŁÓWNE ZASADY DLA WYROBÓW ZGODNIE Z 
ROZPORZĄDZENIEM

❖ wyrób może zostać wprowadzony do obrotu lub do używania jedynie

wtedy, gdy jest on zgodny z Rozporządzeniami;

❖ocena zgodności wyrobu powinna być odpowiednia do jego klasy i reguły;

❖ w określonych przypadkach ocena zgodności powinna być

przeprowadzona przy udziale Jednostki Notyfikowanej;

❖ wyrób powinien posiadać dokumentację techniczną zgodną z

Rozporządzeniem;

❖ wyrób powinien zostać oznakowany znakiem CE i posiadać unikalny kod

UDI;

❖ wyrób powinien zostać właściwie zarejestrowany w bazie EUDAMED.



WYJĄTEK

Prezes Urzędu może wydać, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek

podmiotu wykonującego działalność leczniczą, konsultanta w ochronie

zdrowia, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o

konsultantach w ochronie zdrowia, Prezesa Agencji Oceny Technologii

Medycznych i Taryfikacji, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub

Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pozwolenie, o którym

mowa w Rozporządzeniach, na wprowadzenie do obrotu lub do używania

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonego wyrobu, w przypadku

którego nie przeprowadzono procedur oceny zgodności, a którego

używanie leży w interesie zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa lub

zdrowia pacjentów (art. 29 ust.1 Ustawy).



Etykieta i instrukcja



Etykieta i instrukcja używania wymagania ogólne 
Załącznik I MDR

Informacje mogą znajdować się na samym wyrobie, na opakowaniu lub w instrukcji używania, a także

– jeżeli producent ma stronę internetową – są dostępne w aktualnej wersji na tej stronie, przy

uwzględnieniu następujących kwestii:

❖ Nośnik, format, zawartość, czytelność i umiejscowienie etykiety oraz instrukcji używania są

dostosowane do poszczególnych wyrobów, ich przewidzianego zastosowania oraz wiedzy

technicznej, doświadczenia, wykształcenia lub przeszkolenia przewidzianego użytkownika.

❖ Etykiety mają format czytelny dla człowieka i mogą być uzupełnione informacją do odczytu

maszynowego, na przykład za pomocą identyfikacji radiowej (RFID) lub kodu kreskowego.



Instrukcja używania wymagania ogólne 
Załącznik I MDR

❖ W drodze wyjątku nie są wymagane instrukcje używania dla wyrobów klasy I i klasy IIa, jeżeli

wyroby takie mogą być bezpiecznie używane bez takich instrukcji i o ile niniejsza sekcja nie

stanowi inaczej.

❖ W przypadku gdy do jednego użytkownika lub lokalizacji wyroby dostarcza się zbiorczo, za

zgodą nabywcy można do nich załączyć jeden egzemplarz instrukcji używania, przy czym w

każdym przypadku nabywca może zażądać bezpłatnego dostarczenia dodatkowych egzemplarzy

takiej instrukcji.

❖ Instrukcję używania można dostarczyć użytkownikowi w formie innej niż papierowa (np.

elektronicznej), zgodnie z zakresem i wyłącznie na warunkach określonych w rozporządzeniu (UE)

nr 207/20 12 lub w innych kolejnych przepisach wykonawczych przyjętych na podstawie

niniejszego rozporządzenia.



INFORMACJE NA ETYKIECIE

Na etykiecie umieszcza się m.in.:

❖ nazwę lub nazwę handlową wyrobu;

❖ informacje bezwzględnie niezbędne użytkownikowi do zidentyfikowania wyrobu, zawartości opakowania 

oraz, w przypadku gdy nie jest to dla użytkownika oczywiste, przewidzianego zastosowania wyrobu; 

❖ imię i nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zastrzeżony znak towarowy producenta 

oraz adres jego zarejestrowanego miejsca prowadzenia działalności; 

❖ jeżeli zarejestrowane miejsce prowadzenia działalności producenta znajduje się poza Unią – imię i 

nazwisko lub nazwę upoważnionego przedstawiciela i adres jego zarejestrowanego miejsca prowadzenia 

działalności; 

❖ numer serii lub numer seryjny wyrobu;

❖ nośnik kodu UDI;

❖ jednoznaczne wskazanie terminu bezpiecznego używania lub bezpiecznej implantacji wyrobu, z podaniem 

– w stosownych przypadkach – co najmniej roku i miesiąca (Załącznik I rozdz. III, pkt 23.2 MDR).



WYROBY Z ANGLOJĘZYCZNĄ WERSJĄ ETYKIET I 
INSTRUKCJI UŻYWANIA - USTAWA

Treść ustawy:

Dopuszcza się, aby wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników

niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez

użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, oraz etykiety i

instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla

pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub

rozpoznawalnych kodów (art. 12 ust. 4 Ustawy).

Treść projektu ustawy:

Dopuszcza się, aby wyroby, systemy i zestawy zabiegowe, przeznaczone do używania na terytorium Polski i dostarczane podmiotom

wykonującym działalność leczniczą, miały deklaracje zgodności albo oświadczenia dla zestawów i systemów, oraz etykiety i instrukcje

używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za

pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.



WYROBY Z ANGLOJĘZYCZNĄ WERSJĄ ETYKIET I INSTRUKCJI 
UŻYWANIA - USTAWA

Zgodnie ustawą wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez laików ma

etykiety, instrukcje używania i interfejs użytkownika w języku polskim lub wyrażone za pomocą

zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów oraz deklarację zgodności UE albo

oświadczenia, w języku polskim albo przetłumaczone na język polski (art. 12 ust.1 Ustawy).

Od powyższego wymogu przewidziany został wyjątek, stanowiący, że wyrób, system lub zestaw

zabiegowy przeznaczony do stosowania przez laików może mieć 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 lub w dokumencie towarzyszącym wyrobowi, systemowi lub zestawowi zabiegowemu, nie

stwarza to zagrożenia dla użytkownika wyrobu oraz jest widocznie zaznaczone na opakowaniu

handlowym (art. 12 ust.2 Ustawy).



INFORMACJE DOŁĄCZANE Z WYROBEM
SYMBOLE

Zaleca się, aby informacje miały postać symboli.
Każdy użyty symbol lub kolor identyfikacyjny
musi być zgodny z normami. W przypadkach,
gdy normy zharmonizowane nie określają
odpowiednich symboli lub kolorów
identyfikacyjnych, zastosowane symbole i
kolory muszą być opisane w dokumentacji
dostarczanej z wyrobem medycznym.



Rejestracja



REJESTRACJA 
OBECNE OBOWIĄZKI 

Zgłoszenie

Wytwórca

14 dni przed 
wprowadzeniem 

do obrotu

Powiadomienie

Importer 

Dystrybutor

7 dni od dnia 
wprowadzenia 

pierwszego 
wyrobu



ZGŁOSZENIA / POWIADOMIENIA

REJESTR EUROPEJSKI REJESTRY KRAJOWE

baza EUDAMED

(obowiązek rejestracji z upływem 6 miesięcy 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

UE powiadomienia Komisji Europejskiej o 

pełnej funkcjonalności systemu)

wykaz dystrybutorów

wykaz podmiotów obsługujących wyroby na

zamówienie

(obowiązek od 1 lipca 2023 r.)

• producenci

• upoważnieni przedstawiciele

• importerzy

• producenci zestawów I systemów

zabiegowych

• dystrybutorzy

• producenci wyrobów wykonanych na

zamówienie

• upoważnieni przedstawiciele producenta

wyrobów wykonanych na zamówienie

• importerzy wyrobów wykonanych na

zamówienie



BAZA EUDAMED

❖ Baza EUDAMED jest to europejska baza danych o wyrobach medycznych.

❖ Celami wprowadzenia bazy EUDAMED są:

❖ zwiększenie ogólnej przejrzystości, w tym poprzez lepszy dostęp do informacji dla ogółu

społeczeństwa i pracowników służby zdrowia,

❖ unikanie zwielokrotniania wymogów w zakresie sprawozdawczości,

❖ usprawnienie i ułatwienie przepływu informacji między podmiotami gospodarczymi,

jednostkami notyfikowanymi lub sponsorami a państwami członkowskimi, jak również

pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

❖ EUDAMED składa się z 6 połączonych ze sobą modułów, które odgrywają kluczową rolę:

❖ rejestracja podmiotów,

❖ UDI / rejestracja wyrobów,

❖ jednostki notyfikowane i certyfikaty,

❖ badania kliniczne i badania wydajności,

❖ nadzór po wprowadzeniu do obrotu (incydenty),

❖ nadzór rynku.



WYKAZ DYSTRYBUTORÓW - USTAWA

❖ Dystrybutor, który po raz pierwszy udostępnia wyrób, system lub

zestaw zabiegowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie

zobowiązany złożyć do Prezesa Urzędu wniosek o wydanie kodu

dostępu i hasła dostępu do wykazu dystrybutorów, a następnie

wpisać do wykazu informacje przewidziane przez ustawę (art. 21

Ustawy).

❖ Wykaz dystrybutorów jest prowadzony w postaci elektronicznej i

dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej URPL. Udostępnianiu podlegają oznaczenie

podmiotu, jego siedziba i adres wykonywania działalności oraz

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres strony

internetowej, jeżeli takie posiada

(art. 24 Ustawy).

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA
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INNE REJESTRY INFORMACJI PROWADZONE PRZEZ 
PREZESA URZĘDU - USTAWA

❖ Prezes Urzędu gromadzi w systemie informatycznym informacje o wyrobach, systemach i

zestawach zabiegowych, sprowadzonych na terytorium Polski przez podmioty i osoby

wykonujące działalność leczniczą oraz inne podmioty, które używają wyrobów do

działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 22 ust.1 Ustawy).

❖ Producent wyrobu wykonanego na zamówienie, upoważniony przedstawiciel producenta

wyrobu wykonanego na zamówienie niemającego miejsca zamieszkania lub siedziby w

państwie członkowskim oraz importer wyrobu wykonanego na zamówienie są obowiązani do

złożenia wniosku o rejestrację prowadzonej działalności do Prezesa Urzędu przed

wprowadzeniem do obrotu tego wyrobu. Obowiązek dotyczy podmiotów, które mają miejsce

zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP (art. 23 ust.1 Ustawy).



REJESTRACJA W BAZIE EUDAMED A 
DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ WYROBÓW

Do aktualnego brzmienia ustawy wprowadzono art. 138 ust. 7, dotyczący

okresu przejściowego związanego z dokonywaniem zgłoszeń wyrobów na

podstawie Ustawy z 2010 r. Zgodnie z jego treścią, jeżeli przedsiębiorca

zarejestrował wyrób w bazie EUDAMED, to będzie miał obowiązku

dokonywania zgłoszenia do Urzędu.



SYSTEM UDI



SYSTEM UDI

❖ System UDI jest to system unikalnej identyfikacji wyrobów.

❖ Celami wprowadzenia kodów UDI są:

• poprawa identyfikowalności wyrobów medycznych,

• wsparcie monitorowania rynku przez właściwe organy administracyjne,

• zwalczanie procederu fałszowania wyrobów medycznych,

• usprawnienie zakupów i zasad utylizacji oraz zarządzania zapasami przez

instytucje opieki zdrowotnej i inne podmioty gospodarcze.

❖ Producent ma obowiązek przed wprowadzeniem do obrotu wyrobu innego niż wyrób

wykonany na zamówienie, nadać temu wyrobowi kod UDI (art. 27 MDR,

art. 26 IVDR).

❖ Na importerach oraz dystrybutorach ciąży obowiązek sprawdzenia, czy producent

nadał wyrobowi kod UDI (art. 13, art. 14 MDR, art. 13, art. 14 IVDR).



KODY UDI



OBOWIĄZEK PRZECHOWYWANIA PRZEZ SZPITALE 
KODÓW UDI ART. 18 USTAWY

Treść Ustawy:

❖ Instytucje zdrowia publicznego oraz inne podmioty i osoby, które używają wyrobów, systemów lub zestawów zabiegowych

w ramach działalności gospodarczej, zachowują i przechowują, w postaci elektronicznej, kody UDI dostarczonych im

wyrobów, systemów lub zestawów zabiegowych, jeżeli te kody zostały nadane zgodnie z art. 27 ust. 8 rozporządzenia

2017/745 [obowiązek przechowywania kodów UDI, jeżeli wyroby te należą do: wyrobów do implantacji klasy III; wyrobów,

kategorii lub grup wyrobów określonych środkiem, o którym mowa w ust. 11 lit.a] oraz art. 24 ust. 8 rozporządzenia

2017/746 [obowiązek przechowywania kodów UDI, jeżeli wyroby te należą do wyrobów, kategorii lub grup wyrobów

określonych środkiem, o którym mowa w ust. 11 lit. a)].

❖ Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, obowiązek zachowywania i przechowywania

kodów UDI przez instytucje, podmioty i osoby, które używają wyrobów, systemów lub zestawów zabiegowych w ramach

działalności gospodarczej, w zakresie szerszym niż wskazany w MDR oraz IVDR, biorąc pod uwagę ochronę życia lub zdrowia

oraz bezpieczeństwo użytkowników wyrobów i pacjentów.

Treść projektu ustawy:

Instytucje zdrowia publicznego oraz inne podmioty i osoby, które używają wyrobów, systemów lub zestawów zabiegowych w ramach działalności

gospodarczej, zachowują i przechowują, w postaci elektronicznej, kody UDI dostarczonych im wyrobów, systemów lub zestawów zabiegowych,

jeżeli te kody zostały nadane.



TERMINY UMIESZCZANIA UDI 

Nośniki kodu UDI umieszcza się na etykiecie wyrobu oraz na wszystkich wyższych poziomach opakowania (art.

27 ust. 4 MDR). MDR stosuje się od dnia 26 maja 2021 r. W drodze odstępstwa:

❖ W przypadku wyrobów do implantacji i wyrobów klasy III od dnia 26 maja 2021 r., w przypadku wyrobów

klasy IIa i klasy IIb od dnia 26 maja 2023 r., wyrobów klasy I od dnia 26 maja 2025 r.

❖ W odniesieniu do wyrobów wielokrotnego użytku, które mają zawierać nośnik kodu UDI na samym

wyrobie, dla wyrobów do implantacji i wyrobów klasy III od dnia 26 maja 2023 r., wyrobów klasy IIa i klasy

IIb od dnia 26 maja 2025 r., wyrobów klasy I od dnia 26 maja 2027 r. (art 123 ust 3 pkt f i g MDR).

❖ Dla wyrobów in vitro obowiązek umieszczania nośnika kodu UDI na etykiecie wyrobu oraz na wszystkich

wyższych poziomach opakowania stosuje się od 26 maja 2023 r. w przypadku wyrobów klasy D, od 26

maja 2025 r. w przypadku wyrobów klas B i C, 26 maja 2027 r. w przypadku wyrobów klasy A.



Incydenty



DEFINICJE

Incydent oznacza wszelkie wadliwe działanie lub pogorszenie właściwości lub
działania, w tym błąd użytkowy wynikający z cech ergonomicznych, wyrobu
udostępnionego na rynku, a także wszelkie nieprawidłowości w informacjach
podanych przez producenta oraz wszelkie działania niepożądane (art. 2 pkt 64 MDR).

Poważny incydent oznacza incydent, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził,
mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregokolwiek z niżej wymienionych
zdarzeń:
❖ zgon pacjenta, użytkownika lub innej osoby;
❖ czasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub

innej osoby;
❖ poważne zagrożenie zdrowia publicznego (art. 2 pkt 65 MDR).



ZGŁASZANIE INCYDENTÓW

Podmioty i osoby, które stosują wyroby, systemy lub zestawy zabiegowe do celów zawodowych

lub do celów gospodarczych, i które podczas działalności zawodowej lub gospodarczej stwierdziły

poważny incydent dotyczący stosowanego przez nich wyrobu, są obowiązane zgłosić go

niezwłocznie producentowi wyrobu lub jego upoważnionemu przedstawicielowi, a kopię

zgłoszenia przesłać Prezesowi Urzędu (art. 48 ust.2 pkt 1 i ust.4 Ustawy).

Zgłaszający poważny incydent jest obowiązany udzielić producentowi, upoważnionemu

przedstawicielowi i podmiotom przez nich upoważnionym, a także Prezesowi Urzędu niezbędnej

pomocy w postępowaniu wyjaśniającym w celu ustalenia związku przyczynowego między

wyrobem a zgłoszonym poważnym incydentem, w szczególności jest obowiązany udzielić

niezbędnych informacji i udostępnić do badań i oceny wyrób będący przedmiotem zgłoszenia

incydentu oraz wyroby i produkty stosowane łącznie z wyrobem podczas wystąpienia tego

incydentu. Obowiązek udostępnienia wyrobu nie dotyczy laików (art. 48 ust.10 Ustawy).



KARY INCYDENTY

Kto nie zgłosił producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi poważnego

incydentu lub nie przesłał kopii zgłoszenia poważnego incydentu Prezesowi Urzędu,

podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł (art. 101 ust.1 Ustawy).

Karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł podlega ten, kto nie udziela pomocy w

postępowaniu wyjaśniającym, nie udziela informacji lub nie udostępnia do badań i

oceny wyrobu lub produktu (art. 101 ust.2 Ustawy).



Wyroby 
jednorazowego 
użytku oraz ich 
regeneracja



WYROBY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

❖Wyroby jednorazowego użytku to wyroby, które są przeznaczone do zastosowania w

jednej osoby podczas jednego zabiegu.

❖Regeneracja oznacza proces dokonywany na używanym wyrobie w celu umożliwienia

jego bezpiecznego i ponownego użycia, w tym czyszczenie, dezynfekcję, sterylizację i

podobne procedury.

❖Osoba fizyczna lub prawna, która poddaje wyrób regeneracji uważana jest za

producenta wyroby poddanego regeneracji i przejmuje obowiązki spoczywające na

producentach.

❖ Regeneracja i dalsze używanie wyrobów jednorazowego użytku mogą mieć miejsce

wyłącznie w przypadku, gdy dopuszcza je prawo krajowe (art. 17 MDR).



REGENREACJA WYROBÓW JEDNORAZOWEGO 
UŻYTKU

❖ Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się regenerację

wyrobów jednorazowego użytku (art. 17 ust.1 Ustawy).

❖ Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się udostępniania lub

dalszego używania wyrobów jednorazowego użytku poddanych

regeneracji (art. 17 ust.2 Ustawy).



Wyroby 
do implantacji



KARTA IMPLANTU

Celem wprowadzenia IC było osiągnięcie trzech głównych celów:

❖ Umożliwić pacjentowi identyfikację wszczepionych urządzeń i uzyskać dostęp do innych

informacji związanych z wszczepionym urządzeniem (np. za pośrednictwem EUDAMED i

innych stron internetowych).

❖ Umożliwić pacjentom identyfikowanie się jako osoby wymagającej szczególnej opieki w

odpowiednich sytuacjach m.in. kontrole bezpieczeństwa.

❖ Umożliwienie m.in. personelowi klinicznemu pogotowia ratunkowego lub pierwszej osobie

udzielającej pomocy, aby zostać poinformowanym o specjalnych opieka/potrzeby dla

odpowiednich pacjentów w sytuacjach nagłych.



KARTA IMPLANTU

❖ Na karcie implantu producent powinien podać informacje pozwalające na identyfikację

wyrobu, w tym nazwę wyrobu, numer seryjny, numer serii, kod UDI, model wyrobu, a także

imię nazwisko lub nazwę, adres i adres strony internetowej producenta (najlepiej na samej

karcie lub alternatywnie w postaci naklejek do umieszczenia przez lekarza).

❖ Instytucje zdrowia publicznego wraz z kartą implantu zawierającą dane dotyczące tożsamości

pacjenta (w tym celu karta dostarczana wraz z wyrobem powinna zawierać puste pola, które

wypełnia odpowiednio zakład opieki zdrowotnej lub świadczeniodawca), powinny

udostępniać informacje, które producent przekazuje wraz z wyrobem w tym informacje o

których mowa powyżej, informacje o okresie używania, środki, w jakiejkolwiek postaci

zapewniającej szybki dostęp do nich.

❖ Z powyższych obowiązków zwolnione są następujące implanty: szwy, zszywki, wypełnienia

dentystyczne, aparaty ortodontyczne, korony zębowe, śruby, kliny, płytki, druty, gwoździe,

klamry i łączniki) (art.18 MDR).



KARTA IMPLANTU USTAWA

W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dodano w art. 12

ust. 3, zgodnie z którym Pacjentowi, któremu wszczepiono wyrób medyczny,

podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykonał implantację, jest

obowiązany dostarczyć, wraz z kartą implantu, informacje, o których mowa w

MDR, sporządzone w języku polskim i w postaci zapewniającej szybki dostęp

do tych informacji.



Inne regulacje  
nowej ustawy 
o wyrobach 
medycznych 



OBOWIĄZKI PODMIOTU 
WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ 

LECZNICZĄ
❖Podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz inne podmioty

i osoby, które używają wyrobów do działalności gospodarczej

lub zawodowej, które sprowadziły na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, w celu używania na tym terytorium,

wyrób, system lub zestaw zabiegowy, składają do Prezesa

Urzędu wniosek o wydanie kodu dostępu i hasła dostępu do

systemu informatycznego (art. 22 ust. 2 Ustawy)

❖Po uzyskaniu kodu dostępu i hasła dostępu do systemu

informatycznego, podmiot wpisuje do tego wykazu określone

w ustawie informacje dla każdego wyrobu, systemu lub

zestawu zabiegowego (art. 22 ust. 4 Ustawy)



OBOWIĄZKI PODMIOTU 
WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ 

LECZNICZĄ

❖ Podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz użytkownicy wyrobów wykorzystujący wyroby do

działalności gospodarczej lub zawodowej są obowiązani posiadać dokumentację wykonanych

instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów,

regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, wynikających z

instrukcji używania wyrobu, który wykorzystują do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług,

zawierającą co najmniej daty wykonania tych czynności, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu,

który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu oraz kwalifikacje osób

wykonujących wymienione czynności, jeżeli jest to wymagane na podstawie przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 ust. 3 (art. 63 ust. 3 Ustawy).

❖ Podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz użytkownicy wyrobów wykorzystujących wyroby do

działalności gospodarczej lub zawodowej są obowiązani posiadać dokumentację określającą terminy

następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań,

sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych,

wynikające z instrukcji używania wyrobu lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności (art. 63

ust. 4 Ustawy).



OBOWIĄZKI PODMIOTÓW LUB OSÓB 
WYKORZYSTUJĄCYCH WYRÓB DO WYKONYWANIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ

Treść ustawy:

Podmioty lub osoby wykorzystujące wyrób do wykonywania działalności gospodarczej lub

zawodowej są obowiązane przed jego użyciem do: sprawdzenia, czy na wyrobie zostało

umieszczone oznakowanie CE oraz została sporządzona deklaracja zgodności UE dla tego wyrobu

(art. 18 ust. 5 Ustawy).

Treść projektu ustawy:

Podmioty lub osoby wykorzystujące wyrób do wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, są obowiązane przed

jego użyciem sprawdzić, czy zostały spełnione wszystkie następujące wymogi:

1) na wyrobie zostało umieszczone oznakowanie CE oraz została sporządzona deklaracja zgodności UE dla tego wyrobu;

2) wyrobowi towarzyszą informacje, jakie producent ma przekazywać zgodnie z art. 10 ust. 11 MDR albo art. 10 ust. 10 IVDR

(artykuły te odsyłają do załącznika I sekcja 23, który wskazuje na obligatoryjne informacje, które muszą być przekazywane

wraz z wyrobem, tj. etykieta i instrukcja używania).



Reklama



REKLAMA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Za reklamę wyrobu nie uważa się:

1) katalogów handlowych lub list cenowych, zawierających wyłącznie

nazwę handlową, cenę wyrobu lub specyfikację techniczną;

2) informacji umieszczonych na opakowaniach oraz załączonych do

opakowań wyrobów, wymaganych przepisami ustawy i MDR lub IVDR

(art.59 Ustawy).

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-ND

https://policyoptions.irpp.org/magazines/nudge/deal-with-doctors/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


REKLAMA WYROBU 
KIEROWANA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości:

❖ musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika (art. 55 ust.1 Ustawy),

❖ nie może wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub

podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób

sugerujący, że wykonują taki zawód,

❖ nie może dotyczyć wyrobów przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż

laicy (art. 55 ust.2 Ustawy).

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-ND

https://policyoptions.irpp.org/magazines/december-2019/the-problem-with-personalized-health-information/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


REKLAMA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Przepisy ustawy dotyczące reklamy wyrobów medycznych stosuje się również do:

❖ reklamy działalności gospodarczej lub zawodowej, w której wykorzystuje się wyrób do świadczenia 

usług – w zakresie, w jakim dotyczy ona usług świadczonych przy użyciu danego wyrobu, w tym 

usług wypożyczania, najmu lub użyczania wyrobów;

❖ prezentowania wyrobów w czasie spotkań, których celem lub efektem jest zachęcanie do 

nabywania wyrobów, lub finansowania takich spotkań;

❖ kierowania do publicznej wiadomości opinii przez użytkowników wyrobów, jeżeli otrzymują z tego 

tytułu korzyści;

❖ odwiedzania osób wykonujących zawód medyczny w celu promocji wyrobów;

❖ sponsorowania targów, wystaw, pokazów, prezentacji, konferencji, zjazdów i kongresów 

naukowych, w tym dla osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami;

❖ prezentowania wyrobów w czasie wydarzeń, o których mowa powyżej;

❖ przekazywania próbek w celu promocji wyrobów (art. 58 ust.1 Ustawy).



REKLAMA WYROBÓW MEDYCZNYCH –
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Ustawa zawiera przepisy przejściowe odnoszące się do reklamy wyrobów medycznych:

❖ reklama wyrobów, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w

życie ustawy, niespełniająca wymogów określonych w ustawie, może być

rozpowszechniana nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2023 r. (projekt ustawy

przewidywał, że reklama taka będzie mogła być rozpowszechniana do dnia 30

czerwca 2022 r.) (art. 143 Ustawy)

❖ przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych wchodzą w życie z dniem 1

stycznia 2023r. (projekt ustawy przewidywał, że przepisy te wejdą w życie dnia 1

stycznia 2022r.) (art. 148 Ustawy)

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA-NC

https://arkansasgopwing.blogspot.com/2012/06/house-repeals-medical-device-excise-tax.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Produkcja 
wyrobów



PODMIOTY STERYLIZUJĄCE ZESTAWY i 
SYSTEMY ZABIEGOWE

Osoba fizyczna lub prawna, która sterylizuje systemy lub zestawy zabiegowe, w celu

wprowadzenia ich do obrotu, stosuje zgodnie z własnym wyborem jedną z

procedur wskazanych w przepisach. Osoba fizyczna lub prawna sporządza

oświadczenie, w którym deklaruje, że sterylizację przeprowadzono zgodnie z

instrukcjami producenta (art. 22 ust. 3 MDR). w przypadku gdy sterylizacji nie

przeprowadzono zgodnie z instrukcjami producenta, taki system lub zestaw

zabiegowy traktuje się jako odrębny wyrób i poddaje się stosownej procedurze

oceny zgodności. Taka osoba fizyczna lub prawna przyjmuje obowiązki spoczywające

na producentach (art. 22 ust. 4 MDR).



WARUNKI PRODUKCJI DLA INSTYTUCJI 
ZDROWIA PUBLICZNEGO

Wymogów Rozporządzenia (z wyjątkiem

stosownych ogólnych wymogów dotyczących

bezpieczeństwa i działania określonych w

załączniku I) nie stosuje się do wyrobów

produkowanych i używanych wyłącznie w

ramach instytucji zdrowia publicznego, z

zastrzeżeniem spełnienia wszystkich

następujących warunków:



WARUNKI DLA INSTYTUCJA ZDROWIA 
PUBLICZNEGO

… z zastrzeżeniem spełnienia w szczególności następujących warunków:

❖ wyroby nie są przekazywane innemu podmiotowi prawnemu;

❖ wyroby są produkowane w ramach stosownych systemów zarządzania jakością;

❖ dana instytucja zdrowia publicznego uzasadnia w swojej dokumentacji, że dostępne na rynku

równoważne wyroby nie mogą zaspokoić - w ogóle lub na odpowiednim poziomie działania -

szczególnych potrzeb docelowej grupy pacjentów;

❖ dana instytucja zdrowia publicznego sporządzi podawane do wiadomości publicznej oświadczenie

❖ dana instytucja zdrowia publicznego opracowuje dokumentację, która umożliwia zapoznanie się z

zakładem producenta, procesem produkcji, projektem oraz z danymi na temat działania wyrobów,

w tym przewidzianego zastosowania, i która jest wystarczająco szczegółowa, by właściwy organ

mógł stwierdzić, że spełnione zostały ogólne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i działania

określone w załączniku I do rozporządzenia (art. 5 ust 5 MDR)



PRZYPADKI, W KTÓRYCH OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW 
STOSUJE SIĘ DO IMPORTERÓW, DYSTRYBUTORÓW LUB 

INNYCH OSÓB

Dystrybutor, importer lub inna osoba fizyczna lub prawna przejmują obowiązki spoczywające na 

producentach, jeżeli dokonują oni którejkolwiek z następujących czynności:

❖ udostępniają na rynku wyrób pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą,

zarejestrowaną nazwą handlową lub zarejestrowanym znakiem towarowym, z wyjątkiem

przypadków, gdy dystrybutor lub importer zawierają z producentem porozumienie, na mocy

którego producent zostaje na etykiecie oznaczany jako taki i jest odpowiedzialny za

spełnianie wymogów nałożonych na producentów na mocy niniejszego rozporządzenia;

❖ zmieniają przewidziane zastosowanie wyrobu;

❖ modyfikują wyrób w sposób mogący wpłynąć na jego zgodność z obowiązującymi

wymogami (art. 16 ust. 1 MDR).



PRZYPADKI, W KTÓRYCH OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW 
STOSUJE SIĘ DO IMPORTERÓW, DYSTRYBUTORÓW LUB 

INNYCH OSÓB

Powyższego nie stosuje się do osoby, która – nie będąc uznawaną za producenta – dokonuje

montażu lub dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjenta wyrobu już wprowadzonego

do obrotu bez zmiany jego przewidzianego zastosowania.

Wymagania wskazane (art. 16 ust. 2,3,4 MDR) nie mają zastosowania w przypadkach, gdy

instytucje zdrowia publicznego lub szpitale dzielą duże opakowania wyrobów, które

otrzymały, na mniejsze opakowania lub poszczególne jednostki do użytku bądź obiegu w

placówce zdrowia/szpitalu. W tym przypadku czynności te nie są wykonywane w celu

wprowadzenia wyrobów do obrotu w danym państwie członkowskim i dlatego nie są objęte

zakresem wyżej wskazanych wymagań (MDCG 2021-26, October 2021).



Kary
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Dotychczas obowiązująca ustawa o wyrobach medycznych nie przewidywała możliwości nakładania kar

administracyjnych.

Nowa ustawa wprowadza możliwość nakładania kar administracyjnych na różne podmioty, w tym m.in. na:

❖ producentów: kara w wysokości do 5 milionów złotych za błąd formalny w oznakowaniu wyrobu (art. 74

ust.1 Ustawy);

❖ szpitale (w tym na pracujących w szpitalach farmaceutów szpitalnych, lekarzy, pielęgniarki): kara w

wysokości do 50 tysięcy złotych za niezrealizowanie obowiązku zachowywania lub przechowywania

kodów UDI (art. 84 Ustawy) oraz kara do 250 tysięcy złotych za niesprawdzenie przed użyciem wyrobu,

czy na wyrobie zostało umieszczone oznakowanie CE oraz czy została sporządzona deklaracja zgodności

UE (art. 74 ust. 4 Ustawy);

❖ dystrybutorów: kara w wysokości do 250 tysięcy złotych za udostępnianie na rynku wyrobu, który nie

spełnia wymogów określonych w art. 14 ust. 2 MDR (art. 78 ust. 1 pkt 1 Ustawy);

❖ polskie jednostki notyfikowane: kara w wysokości do 100 tysięcy złotych za każde naruszenie przepisów

(art. 87 Ustawy).
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❖ Prezes Urzędu wymierza karę w wysokości nie wyższej niż 10% maksymalnego wymiaru kary za

dany czyn, jeżeli naruszenie będące podstawą nałożenia kary nie mogło powodować zagrożenia

życia lub zdrowia użytkowników lub pacjentów.

❖ Prezes Urzędu wymierza karę w wysokości nie wyższej niż 50% maksymalnego wymiaru kary za

dany czyn, jeżeli kara pieniężna ma zostać nałożona na tej samej podstawie, w związku z

ponownym niewypełnieniem obowiązków, a naruszenie będące podstawą nałożenia kary nie

mogło powodować zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników lub pacjentów (art. 104 ust.1

Ustawy).

Powyższy przepis został przyjęty na skutek postulatów branży wyrobów medycznych.



Organ może odstąpić od wymierzenia kar pieniężnych, jeżeli zdarzenie

miało charakter incydentalny, nie stwarzało ryzyka, a podmiot, najpóźniej

we wskazanym przez organ terminie, przy prowadzeniu

czynności, w trakcie których stwierdzono uchybienie prawa, podjął

działania w celu jego usunięcia i poinformował właściwy organ o podjęciu

tych działań (art. 104 ust.2 Ustawy).
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