
AGENDA SZKOLENIA
9.30 - 10.00  Rejestracja uczestników
10.00 - 11.30 WYKŁAD
11.30 - 11.40 Przerwa 
11.40 - 13.00 WYKŁAD
13.00 - 13.30 Przerwa  
13.35 - 15.30 WYKŁAD
15.30 - Q&A oraz zakończenie szkolenia 

PROGRAM

SZKOLENIE ONLINE
UMOWY NA  WYTWARZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ

OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW NA GRUNCIE MDR ORAZ IVDR
26 stycznia 2023

1. Rola producenta na gruncie MDR i IVDR 
Producent a wytwórca wyrobu medycznego – zagadnienia prawne 
Obowiązki producenta
2. Obowiązki producenta
Obowiązki przed wprowadzeniem do obrotu 
Obowiązki w całym cyklu życia produktu           
3.  Przejęcie obowiązków producenta przez inny podmiot 
Jakie czynności spowodują przejęcie obowiązków produenta?
Czy są wyjątki od tej zasady?
   4.  Wytwarzanie kontraktowe
Umowa producent-wytwórca – czy jest konieczna?
Status producenta a status wytwórcy

Prelegent: Marek Paluch, Associate Kanelaria DZP 

1. „Podział” odpowiedzialności pomiędzy producentem a wytwórcą
2. Audyt wytwórcy 
3. Elementy umowy na wytwarzanie / jakościowej 
4. Kontrola zmian umowy 
5. Regulacja wzajemnych stosunków 
6. Rola PRRC w umowach na wytwarzanie 
8 Umowa wytwarzania a System Zarzadzania Jakością 
9. Umowy z partnerami z poza EU 

Prelegent: Kamil Konon – niezależny ekspert 

13:00 – 13:30 przerwa na obiad

KOSZT UDZIAŁU
Online – 1300 zł netto/os platforma Clickmeeting ( działa przez przeglądarkę internetową,
brak  konieczności instalacji dodatkowych aplikacji)

 



kontakt do organizatora
Ewelina Potocka 
 Project Manager
 tel.22 252 10 86

 kom:660 815 478 

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.

Kamil Konon  - Absolwent Politechniki Warszawskiej. MBA ze specjalizacją World Class
Manufacturing. Ponad 12 lat pracy z wyrobami medycznymi klasy I, IIb oraz III 
(sterylizowane i napełniane aseptycznie, drug device combination products) oraz produktami
leczniczymi napełnianymi aseptycznie. Konsultant przy uzyskiwaniu zgody na wytwarzanie
produktów leczniczych terapii zaawansowanych HE-ATMP oraz Zezwolenia na
wytwarzanie badanych produktów leczniczych terapii zaawansowanych ATIMP.
Przeprowadził ponad 30 audytów zagranicznych – wytwarzanie produktów leczniczych, API i
wyrobów medycznych na terenie Azji i EU. Wykładowca Dobrej Praktyki Wytarzania na
studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej. 
Na co dzień pełni rolę Quality Managera ds. Product Compliance w brytyjskiej firmie
farmaceutycznej.  


