
 

 

                  Druk nr 326-A 
 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

VIII kadencja 
 
 

    D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  
 

K O M I S J I  G O S P O D A R K I  I  R O Z W O J U 
 

o rządowym projekcie ustawy o systemach 
oceny zgodności i nadzoru rynku  
(druk nr 248). 

 

Sejm na 14. posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 326 do Komisji  

Gospodarki i Rozwoju w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisja Gospodarki i Rozwoju po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu  

17 marca 2016  r.  

Wnosi:: 

 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) art. 89 nadać brzmienie: 

„Art. 89. Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub 
oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu CE lub dodatkowemu 
oznakowaniu metrologicznemu albo dystrybutor, który udostępnia na 
rynku taki wyrób, bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w 
wysokości do 10 000 zł.”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
2) art. 90 nadać brzmienie: 

„Art. 90. 1. Producent albo instalator wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego 
do użytku, który nie dopełnia obowiązków w zakresie dołączania do 



wyrobu, sporządzonych w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, w języku 
polskim: 

1)  instrukcji lub 
2)  informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, lub 
3) kopii deklaracji zgodności lub etykiety 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł. 
2. Producent albo instalator wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego 

do użytku, który nie dopełnia obowiązków w zakresie dołączania do 
wyrobu: 

1)  informacji umożliwiających jego identyfikację, sporządzonych w 
języku polskim lub 

2)  informacji umożliwiających identyfikację wyrobu 
– podlega karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł.”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
 
3) art. 91 nadać brzmienie: 

„Art. 91. Importer wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku, który 
nie dopełnia obowiązków w zakresie: 

1) zapewnienia dołączenia do wyrobu, sporządzonych w jasnej, 
zrozumiałej i czytelnej formie, w języku polskim: 
a) instrukcji lub 
b) informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, lub 
c) etykiety, lub 

2) zapewnienia dołączenia do wyrobu informacji umożliwiających 
identyfikację wyrobu lub 

3) umieszczenia na wyrobie informacji umożliwiających jego 
identyfikację, sporządzonych w języku polskim lub 

4) zapewnienia dołączenia do wyrobu, w stosownych przypadkach, kopii 
deklaracji zgodności lub innych dokumentów 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł.”; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

4) art. 92 nadać brzmienie: 
„Art. 92. Producent albo instalator, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i 

przechowywania dokumentacji technicznej wyrobu, deklaracji zgodności 
oraz dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności wyrobu, podlega 
karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł.”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
 

 



5) art. 93 nadać brzmienie: 
„Art. 93. Importer, który nie dopełnia obowiązku przechowywania kopii deklaracji 

zgodności lub obowiązku zapewnienia udostępniania organowi nadzoru 
rynku dokumentacji technicznej, podlega karze pieniężnej w wysokości do 
5 000 zł.”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
 

6) art. 94 nadać brzmienie: 
„Art. 94. Upoważniony przedstawiciel, który nie dopełnia obowiązków w zakresie: 

1) deklaracji zgodności oraz dokumentacji niezbędnej do wykazania 
zgodności lub 

2) udzielenia organowi nadzoru rynku informacji i udostępnienia 
dokumentacji w języku polskim w celu wykazania zgodności wyrobu 
z wymaganiami 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 5 000 zł.”. 
– KP Nowoczesna  

– odrzucić 
 

 
 
Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. 
 
 
   
 
  Sprawozdawca               Przewodniczący Komisji 
 
 
/-/Andrzej Gawron       /-/Jerzy Meysztowicz 
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