
 
SZKOLENIE ONLINE  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYROBY MEDYCZNE  W  ŚWIETLE NOWEJ 

USTAWY  

13 grudnia 2022 

 

AGENDA SZKOLENIA 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników  

10.00 – 11.30  WYKŁAD 

11.30 –11:40 Przerwa  

11:40 – 13.10 WYKŁAD 

13.10  – 13:40 Przerwa  na obiad  

13.40 – 15.30  WYKŁAD 

15.30 – Zakończenie 

PROGRAM 

1. Zagadnienia ogólne 

Podział „odpowiedzialności” ze względu na jej źródło  

Sposób ustalenia odpowiedzialności 

Wyłączenie się od odpowiedzialności  

2. Odpowiedzialność cywilnoprawna  

Charakter i rodzaje odpowiedzialności cywilnej  

Sposoby dochodzenia odpowiedzialności cywilnej  

Odpowiedzialność kontraktowa 

o Źródła odpowiedzialności i strony stosunku  

o Najlepsze sposoby zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy  

o Odpowiedzialność deliktowa 

o odpowiedzialność za produkt niebezpieczny  

o Przesłanki odpowiedzialności  

o Podmioty pociągnięte do odpowiedzialności 

o sposoby zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy na poczet odpowiedzialności 

  Podsumowania 

o Praktyczne case’y      

o Q&A  

3. Odpowiedzialność karnoprawna 

     Charakter odpowiedzialności karnoprawnej  

o Przestępstwa i wykroczenia 

o Podmiot obciążony odpowiedzialnością 

o Wymierzenie odpowiedzialności  

o Zasady prowadzenia postępowania karnego 

o Co jest potrzebnej żeby być niewinnym?  

 

4. Odpowiedzialność administracyjnoprawna  

Ustawa o wyrobach medycznych jako źródło odpowiedzialności  

Reguły ogólne prowadzenia postępowania administracyjnego przez organ oraz kontrola prowadzona przez Organ Postępowanie 

przed organem  

Administracyjne kary pieniężne i inne rozstrzygnięcia organu  

Możliwe reakcje przedsiębiorcy 

Reguły prowadzenia dokumentacji na potrzeby uniknięcia  



 

 

 

 

 

PRELEGENCI 

 

     Marek Paluch, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa wyrobów medycznych, prawa 

konstytucyjnego, a także postępowań administracyjnych  i sądowoadministracyjnych. 

Doradza w kwestiach dotyczących wprowadzania wyrobów medycznych na rynek, ich klasyfikacji oraz marketingu, a także w 

zagadnieniach związanych z rejestracją i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych. Opracowuje również  stanowiska 

i uwagi do projektów aktów prawnych, a także sporządza opinie prawne oceniające zgodność przepisów prawa z Konstytucją 

RP.  

Doświadczenie Marka obejmuje także budowę kompleksowych systemów compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji w 

organizacjach.  

Magdalena Wojtkowiak, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa farmaceutycznego, a także postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.  

Doradza głównie firmom farmaceutycznym oraz podmiotom prowadzącym obrót wyrobami medycznymi. W szczególności w zakres 

specjalizacji Magdaleny wchodzą kwestie dystrybucji produktów leczniczych przez hurtownie farmaceutyczne oraz kwestie 

wprowadzania do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Dodatkowo Magdalena doradza podmiotom gospodarczym 

w zakresie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, pomaga również przedsiębiorcom opracowywać stanowiska i uwagi do 

projektów aktów prawnych, istotnych z perspektywy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 

Aleksandra Liniewicz, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 

 

Specjalizuje się w prawie wyrobów medycznych. Doradza firmom farmaceutycznym w zakresie wprowadzania wyrobów medycznych 

do obrotu, klasyfikacji wyrobów oraz prowadzenia działań reklamowych, a także wspiera przedsiębiorców w postępowaniach 

administracyjnych. 

 

Doświadczenie Aleksandry obejmuje również rejestrację i obrót produktami leczniczymi i weterynaryjnymi produktami leczniczymi. 

 

Doradza także w kwestiach związanych przebiegiem procesu legislacyjnego i oceną wpływu projektowanych regulacji prawnych na 

działalność przedsiębiorców. 

 

 

KOSZT UDZIAŁU 

Online – 1100 zł netto/os platforma Clickmeeting ( działa przez przeglądarkę intrnetową, brak instalacji dodatkowych aplikacji) 

Pozdrawiam 

Ewelina Potocka 

Project Manager  

Mobile: 660 815 478 

Mail: ewelina.potocka@edupharm.pl 

 

 


