
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Druk nr 118 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 6 kwietnia 2016 r. nad ustawą  

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1-15. 

 

 

 

 

   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

   Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

   (-) Adam Gawęda 

 

 

andrusz
0604



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

 

1)  w art. 1 w ust. 3 wyrazy „z wyjątkiem przepisów art. 20, rozdziału 7 

oddział 1, z wyłączeniem art. 63, i oddział 4” zastępuje się wyrazami 

„z wyjątkiem przepisów art. 20, rozdziału 7 oddział 1, z wyłączeniem 

art. 63, i oddział 4, oraz rozdziałów 4 i 5, które stosuje się 

odpowiednio”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 1 w ust. 6 wyrazy „art. 4 pkt 3, 6, 14 i 27,” zastępuje się 

wyrazami „art. 4 pkt 6, 14 i 27,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

3)  w art. 4 w pkt 21 wyrazy „w celu oddania go do użytku do własnych 

celów” zastępuje się wyrazami „w celu oddania ich do użytku dla 

własnych potrzeb”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 10 należy głosować łącznie.  

 

4)  w art. 6 wyrazy „i dodatkowe oznakowanie metrologiczne” zastępuje 

się wyrazami „, a w przypadku przyrządów pomiarowych także 

dodatkowe oznakowanie metrologiczne,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

5)  w art. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) elementy deklaracji zgodności,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

6)  tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: „Obowiązki podmiotów 

gospodarczych oraz prywatnego importera”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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7)  w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Notyfikacji autoryzowanych jednostek oceniających zgodność 

dokonuje właściwy minister albo kierownik urzędu centralnego 

właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności, zwany dalej 

„właściwym ministrem”.”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

8)  w art. 32 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyraz „decyzji” zastępuje się 

wyrazem „rozstrzygnięcia”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

9)  w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, art. 75 ust. 1, 

oraz do postępowań, o których mowa w art. 76 ust. 1, art. 85 ust. 1 

i art. 87 ust. 3, a także do postępowań w sprawach kar pieniężnych, 

o których mowa w art. 88 – 96, w zakresie nieuregulowanym 

w niniejszej ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 23).”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

10)  w art. 89 wyrazy „lub dodatkowemu oznakowaniu metrologicznemu” 

zastępuje się wyrazami „, a w przypadku przyrządów pomiarowych 

także dodatkowemu oznakowaniu metrologicznemu,”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

11)  w art. 105 w pkt 8, w art. 36a oraz użyty po raz pierwszy w art. 36c 

i art. 36i wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”. 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 12, 13, 14 i 15 należy głosować łącznie.  

 

12)  w art. 129: 

a) w ust. 1: 

Poprawka 

sen. G. Peczkisa 

poparta przez 

komisję 
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– pkt 1otrzymuje brzmienie: 

„1) wejścia w życie ustawy – w stosunku do wyrobów, o których 

mowa w: 

a) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE 

z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 

zabawek (Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2009, str. 1, z późn. 

zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2009/48/WE”, 

b) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE 

z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (Dz. Urz. 

UE L 178 z 28.06.2013, str. 27), zwanej dalej „dyrektywą 

2013/29/UE”, 

c) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE 

z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyjnych 

jednostek pływających i skuterów wodnych, i uchylającej 

dyrektywę 94/25/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, 

str. 90), zwanej dalej „dyrektywą 2013/53/UE”, 

d) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. UE L 96 

z 29.03.2014, str. 1), zwanej dalej „dyrektywą 2014/28/UE”, 

e) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych 

(Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 45), zwanej dalej 

„dyrektywą 2014/29/UE”, 

f) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
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kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 

z 29.03.2014, str. 79), zwanej dalej „dyrektywą 2014/30/UE”, 

g) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (Dz. Urz. 

UE L 96 z 29.03.2014, str. 107), zwanej dalej „dyrektywą 

2014/31/UE”, 

h) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. 

UE L 96 z 29.03.2014, str. 149, z późn. zm.), zwanej dalej 

„dyrektywą 2014/32/UE”, 

i) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów 

i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. Urz. UE L 96 

z 29.03.2014, str. 251), zwanej dalej „dyrektywą 

2014/33/UE”, 

j) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 

w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz. UE L 96 

z 29.03.2014, str. 309), zwanej dalej „dyrektywą 

2014/34/UE”, 

k) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE 

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego 

przewidzianego do stosowania w określonych granicach 

napięcia (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 357), zwanej 
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dalej „dyrektywą 2014/35/UE”, 

– skreśla się pkt 2, 

b) w ust. 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wejścia w życie ustawy – w stosunku do wyrobów, o których 

mowa w: 

a) dyrektywie 2009/48/WE, 

b) dyrektywie 2013/29/UE, 

c) dyrektywie 2013/53/UE, 

d) dyrektywie 2014/28/UE, 

e) dyrektywie 2014/29/UE, 

f) dyrektywie 2014/30/UE, 

g) dyrektywie 2014/31/UE, 

h) dyrektywie 2014/32/UE, 

i) dyrektywie 2014/33/UE, 

j) dyrektywie 2014/34/UE, 

k) dyrektywie 2014/35/UE,”, 

– skreśla się pkt 2; 

13)  w art. 132: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W stosunku do wyrobów, o których mowa w: 

1) dyrektywie 2009/48/WE, 

2) dyrektywie 2013/29/UE, 

3) dyrektywie 2013/53/UE, 

4) dyrektywie 2014/28/UE, 

5) dyrektywie 2014/29/UE, 

6) dyrektywie 2014/30/UE, 

7) dyrektywie 2014/31/UE, 

8) dyrektywie 2014/32/UE, 

9) dyrektywie 2014/33/UE, 

10) dyrektywie 2014/34/UE, 

Poprawka 

sen. G. Peczkisa 

poparta przez 

komisję 
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11) dyrektywie 2014/35/UE 

– przepisy ustawy stosuje się od dnia jej wejścia w życie.”, 

b) skreśla się ust. 2; 

14)  w art. 132 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Wyroby, o których mowa w dyrektywie 2004/108/WE, które 

są zgodne z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie 

ustawy i które zostały wprowadzone do obrotu przed tym dniem, 

podlegają przepisom obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

ustawy i mogą być udostępniane na rynku albo oddawane do użytku. 

6. Wyroby, o których mowa w dyrektywie 2014/31/UE, mogą być 

udostępniane na rynku albo oddawane do użytku, jeśli są zgodne 

z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie ustawy 

i zostały wprowadzone do obrotu przed tym dniem.”; 

Poprawka 

sen. G. Peczkisa 

poparta przez 

komisję 

15)  w art. 133 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „po upływie 7 dni 

od dnia ogłoszenia” zastępuje się wyrazami „z dniem 20 kwietnia 

2016 r.”. 

Poprawka 

sen. G. Peczkisa 

poparta przez 

komisję 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


