
 

 

Program 
Odpowiedzialność prawna za wyrób 
niebezpieczny. Konsekwencje prawne 
wprowadzenia do obrotu wadliwego 
produktu. 
 

08.10.2018, 9:00 – 14:00 

 

Przerwy kawowe: 10:30 – 10:45 
Lunch: 12:30 – 13:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I: ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
1. Pojęcie produktu niebezpiecznego 

a. niebezpieczny charakter produktu 
b. ocena bezpieczeństwa produktu  

2. Podmioty odpowiedzialne za produkt niebezpieczny 
a. producent 
b. wytwórca materiału 
c. importer 
d. quasi-producent 
e. dystrybutor 
f. odpowiedzialność solidarna 

3. Podmiot uprawniony do odszkodowania 
4. Przesłanki odpowiedzialności za produkt niebezpieczny 

a. szkoda na mieniu 
b. odszkodowanie  
c. zwolnienie się od odpowiedzialności 
d. wprowadzenie produktu do obrotu 
e. ujawnienie się niebezpiecznych właściwości po wprowadzeniu 

produktu do obrotu 
f. ryzyko rozwoju 

5. Przedawnienie roszczeń 
6. Inne reżimy odpowiedzialności. Zbiegi roszczeń 

CZĘŚĆ II: ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I KARNA 
1. Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie 

produktów 
a. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów 
b. Obowiązki producentów i dystrybutorów  
c. Kary pieniężne 

2. Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o systemie oceny zgodności 
3. Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego 



 

 

Trenerzy 

Maciej Szermach LL.M., adwokat, partner 
 

Absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Poznaniu. 

Specjalizuje się w prawie umów, ze szczególnym 
uwzględnieniem umów cywilnoprawnych, prawie 
nieruchomości oraz prawie budowlanym, zajmując 
się kompleksową obsługą prawną przy realizacjach 
inwestycji. Zarządza badaniami due diligence w 
projektach krajowych i międzynarodowych. Jest 

doświadczonym adwokatem procesowym prowadzącym sprawy sądowe 
przed sądami wszystkich instancji. Biegle włada językiem niemieckim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
BSO Prawo & Podatki jest kancelarią prawną o międzynarodowym zasięgu, 
specjalizującą się w kompleksowym doradztwie prawnym i podatkowym dla 
przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Wprowadzamy inwestorów na 
rynek polski, obsługujemy bieżącą działalność przedsiębiorstw, 
opracowujemy koncepcje i towarzyszymy w realizacji projektów krajowych i 
transgranicznych. Szczególną grupę naszych Mandantów stanowią firmy 
wywodzące się, powiązane, bądź współpracujące z krajami 
niemieckojęzycznymi, głównie z Niemcami i Austrią. 
 

BSO Outsourcing świadczy szeroki zakres usług rachunkowości finansowej i 
płacowej połączonej z bieżącym doradztwem podatkowo-księgowym. 
Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych firm oraz obsługę kadrowo-
płacową zgodnie z polskimi przepisami, w sposób umożliwiający raportowanie 
również według wymagań grup kapitałowych, zarówno polskich jak i 
zagranicznych. Opracowujemy niezbędną i wymaganą przepisami 
dokumentację księgową i podatkową. W ramach usług proponujemy 
jednorazowe lub okresowe audyty zewnętrzne, obejmujące sprawdzenie 
prawidłowości rozliczeń podatkowo-księgowych. 

 

Kontakt: 

BSO Prawo & Podatki | ul. Rzeźnicza 32-33, II p. | 50-130 Wrocław 
tel. +48 71 346 70 70 | e-mail: wroclaw@bramorski.com 
www.bramorski.com 


