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Przedmowa

Komentowana ustawa z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 
Nr 107, poz. 679) jest trzecią z rzędu odrębną regulacją ustawową jaka zo-
stała uchwalona w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, a mianowicie po usta-
wie z 27.7.2001 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 126, poz. 1380 ze zm.) 
oraz po ustawie z 24.4.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, 
poz. 896 ze zm.). Częstotliwość tych zmian musi budzić niepokój. Tak częste 
zmiany i w tej skali nie są sprzymierzeńcem praworządności i poczucia pew-
ności prawa. Potrzebę dokonanych zmian, a zwłaszcza potrzebę ostatniej zmia-
ny prawa wyrobów medycznych usprawiedliwia się koniecznością dostosowa-
nia polskiego prawa do wymagań unijnych. Przegląd prawodawstwa innych 
państw członkowskich, których prawo wyrobów medycznych uwzględnia wy-
magania unijne i zachodzące w tych wymaganiach zmiany, nie spowodował 
w tych państwach reakcji ustawodawczych na skalę obserwowaną w Polsce. 
Notabene, można mieć poważne zastrzeżenia do poprawności metod opraco-
wywania, objawianych w dyrektywach, wymagań unijnych. Należy mieć na-
dzieję, że w przyszłości unijne wzorce regulacji prawnych będą przygotowane 
na wyższym poziomie legislacyjnym i z większą troską o ich prawną perfekcję.

Komentarz do ustawy o wyrobach medycznych został przygotowa-
ny „na gorąco”, a więc jedynie w skromnym zakresie mógł uwzględnić 
doświadczenia płynące ze stosowania komentowanych przepisów oraz 
z orzecznictwa sądowego. Niemniej jednak zespół prawników związa-
nych z Uniwersytetem Śląskim, teoretyków i praktyków, starał się wyko-
nać swoje zadanie najlepiej jak to było możliwe w warunkach krótkiego 
obowiązywania komentowanego prawa. Reprezentowane w komentarzu 
poglądy są poglądami autonomicznymi ich autorów. Jednocześnie bardzo 
się starano, aby komentarz był jednolity redakcyjnie i napisany po polsku. 
W tym ostatnim staraniu walny udział mają Panie Redaktorki z Wydaw-
nictwa C.H. Beck. Prawdę mówiąc, gdyby nie ich niezwykle kompetentna 
pomoc osiągnięcie ostatecznego rezultatu nie byłoby możliwe. Zespół, któ-
ry przygotował tę publikację, żywi nadzieję, że wykonał pożyteczną pracę, 
która dzięki Wydawnictwu C.H. Beck przyczyni się nie tylko do popula-
ryzacji prawa wyrobów medycznych, ale będzie stanowiła pierwszą po-
moc w przezwyciężaniu trudności związanych ze stosowaniem tego prawa.
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