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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

 

o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 817) 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

 

_______________________________________________________ 

1)
 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża: 

1) dyrektywę 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.); 

2) dyrektywę 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); 

3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w 

sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylającą 

dyrektywę 94/25/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 90); 

4) dyrektywę 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); 

5) dyrektywę 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); 
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6) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 79); 

7) dyrektywę 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); 

8) dyrektywę 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.); 

9) dyrektywę 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); 

10) dyrektywę 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); 

11) dyrektywę 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); 

12) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących 

udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE (Dz. 

Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62); 

13) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w 

sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 

164). 
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<Niniejsza ustawa służy stosowaniu: 

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 

2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE (Dz. 

Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 266 z 30.09.2016, str. 8); 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 

2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 

89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 51); 

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 

2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 

2009/142/WE (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 99).> 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów; 

2)   obowiązki podmiotów gospodarczych; 

3)   warunki i tryb udzielania akredytacji; 

4)   zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność, a także sposób notyfikacji 

autoryzowanych jednostek oceniających zgodność; 

5)   zadania Polskiego Centrum Akredytacji jako krajowej jednostki akredytującej w 

rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i 

uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 

30), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 765/2008"; 

6)   zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku. 

2. Ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 

w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283), z wyjątkiem przepisów 

rozdziałów 4, 5 i 7 oraz art. 96. 

3. Ustawy nie stosuje się do wyrobów budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), 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. 
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4. Ustawy nie stosuje się do wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i 

bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie 

oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa (Dz. U. poz. 1700, z 2010 r. poz. 1228, z 2011 r. poz. 528 oraz z 2017 r. poz. 32). 

5. Ustawy nie stosuje się do wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211), z wyjątkiem wyrobów 

będących: 

1)   urządzeniami ciśnieniowymi i zespołami urządzeń ciśnieniowych, w stosunku do 

których mają zastosowanie wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów 

urządzeń ciśnieniowych; 

2)   wagami nieautomatycznymi, w stosunku do których mają zastosowanie wymagania 

dla wag nieautomatycznych; 

3)   urządzeniami radiowymi, w stosunku do których mają zastosowanie wymagania dla 

urządzeń radiowych. 

6. Ustawy nie stosuje się do ciśnieniowych urządzeń transportowych, w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1834, 1948 i 1954), z wyjątkiem przepisów art. 4 pkt 6, 14 i 27, rozdziałów 4-6, art. 59 

ust. 3 pkt 1-3 i ust. 5, art. 60, art. 62 oraz art. 64-73 ustawy, które stosuje się odpowiednio. 

7. Ustawy nie stosuje się do wyrobów lotniczych, części i akcesoriów, wobec których stosuje 

się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 

20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i 

utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego 

dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 

2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.). 

<8. Do urządzeń kolei linowych, modyfikacji urządzeń kolei linowych wymagających 

nowego zezwolenia oraz do podsystemów i elementów bezpieczeństwa, wobec 

których stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia 

dyrektywy 2000/9/WE (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego 

dalej „rozporządzeniem (UE) 2016/424”, nie stosuje się ustawy, z wyjątkiem 

przepisów art. 2, art. 4 pkt 1, 3–5, 7, 12, 13, 14, 28 i 29, art. 4a, art. 4d, art. 8 ust. 3, 

art. 10 ust. 3 i 4, art. 11 ust. 2, art. 22–27, art. 28 ust. 3, art. 29 ust. 1 i 3–5, art. 35, 

art. 36, rozdziału 7, art. 88 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, art. 89 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i 
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ust. 4 pkt 1, art. 89a ust. 2 pkt 1, art. 90 ust. 3 pkt 1, art. 91 ust. 2 pkt 1, art. 92 ust. 2 

pkt 1, art. 93 ust. 2 pkt 1, art. 94 ust. 2 pkt 1, art. 95–98 oraz przepisów wydanych na 

podstawie art. 8 ust. 4. 

9. Do środków ochrony indywidualnej, wobec których stosuje się przepisy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 

2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 

89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 51), zwanego dalej 

„rozporządzeniem (UE) 2016/425”, nie stosuje się ustawy, z wyjątkiem przepisów: 

1) art. 2, art. 4 pkt 1, 3–5, 7, 12, 13, 14 i 28, art. 4b, art. 4d, art. 8 ust. 3, art. 10 ust. 3 

i 4, art. 22–27, art. 28 ust. 3, art. 29 ust. 1 i 3–5, art. 35, art. 36, art. 58–73, art. 74 

ust. 2–6, art. 75, art. 76 ust. 2, art. 77–84, art. 85 ust. 2–5, art. 86, art. 87, art. 88 

ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, art. 89 ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 2, art. 89a 

ust. 2 pkt 2, art. 90 ust. 3 pkt 2, art. 91 ust. 2 pkt 2, art. 92 ust. 2 pkt 2, art. 93 ust. 

2 pkt 2, art. 94 ust. 2 pkt 2, art. 95–98 oraz przepisów wydanych na podstawie 

art. 8 ust. 4; 

2) art. 4 pkt 29, art. 11 ust. 2, art. 74 ust. 1, art. 76 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 – 

w zakresie, w jakim stanowią o udostępnieniu lub wprowadzeniu do obrotu. 

10. Do urządzeń i osprzętu, wobec których stosuje się przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 

urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. 

Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 99), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 

2016/426”, nie stosuje się ustawy, z wyjątkiem przepisów art. 2, art. 4 pkt 1, 3–5, 7, 

12, 13, 14, 28 i 29, art. 4c, art. 4d, art. 8 ust. 3, art. 10 ust. 3 i 4, art. 11 ust. 2, art. 22–

27, art. 28 ust. 3, art. 29 ust. 1 i 3–5, art. 35, art. 36, rozdziału 7, art. 88 ust. 2 pkt 3 i 

ust. 3 pkt 3, art. 89 ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 3, art. 89a ust. 2 pkt 3, art. 90 

ust. 3 pkt 3, art. 91 ust. 2 pkt 3, art. 92 ust. 2 pkt 3, art. 93 ust. 2 pkt 3, art. 94 ust. 2 

pkt 3, art. 95–98 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 8 ust. 4.> 

 

Art. 3. 

1. System oceny zgodności tworzą zasady, procedury oraz normy określające sposób 

przeprowadzania oceny zgodności, oraz wymagania dotyczące wyrobów podlegających 

ocenie zgodności. 

2. System nadzoru rynku obejmuje: 
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[1)   kontrolę spełniania przez wyroby wymagań lub kontrolę w zakresie stwarzania przez 

wyroby zagrożenia; 

2)   postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów 

niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie;] 

<1) kontrolę spełniania przez wyroby wymagań, kontrolę w zakresie stwarzania przez 

wyroby zagrożenia lub kontrolę w zakresie niezgodności formalnych; 

2) postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku 

wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie lub 

postępowania w sprawie niezgodności formalnych;> 

3)   kontrolę wyrobów przywożonych na teren Unii Europejskiej w zakresie objętym ustawą. 

 

Art. 4. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   akredytacji - należy przez to rozumieć akredytację, o której mowa w art. 2 pkt 10 

rozporządzenia (WE) nr 765/2008; 

2)   akredytowanej jednostce własnej - należy przez to rozumieć jednostkę prowadzącą 

działalność w zakresie oceny zgodności na rzecz podmiotu gospodarczego, którego jest 

częścią; 

[3)   autoryzacji - należy przez to rozumieć potwierdzenie przez ministra albo kierownika 

urzędu centralnego właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności, że jednostka 

oceniająca zgodność spełnia warunki określone w art. 28, i zakwalifikowanie tej jednostki 

do procesu notyfikacji;] 

<3) autoryzacji – należy przez to rozumieć potwierdzenie przez ministra albo kierownika 

urzędu centralnego właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności, że 

jednostka oceniająca zgodność spełnia warunki do notyfikacji, i zakwalifikowanie tej 

jednostki do procesu notyfikacji;> 

4)   certyfikacie - należy przez to rozumieć dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną, 

potwierdzający, że wyrób, projekt wyrobu lub proces jego wytwarzania są zgodne z 

wymaganiami; 

5)   certyfikacji - należy przez to rozumieć działanie jednostki oceniającej zgodność, 

wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób, projekt wyrobu lub proces jego 

wytwarzania są zgodne z wymaganiami; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.689536:part=a2p10&full=1
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6)   deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta, instalatora lub 

ich upoważnionego przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami; 

7)   dyrektywach nowego podejścia - należy przez to rozumieć dyrektywy Unii Europejskiej, 

uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 

maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji; 

8)   dystrybutorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, inną niż producent lub importer, która 

udostępnia wyrób na rynku w ramach działalności handlowej; 

9)   importerze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania albo 

siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu wyroby pochodzące 

z państw trzecich; 

10)  instalatorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, która bierze odpowiedzialność za projekt, wykonanie, zainstalowanie oraz 

wprowadzenie do obrotu dźwigu; 

11)  jednostce oceniającej zgodność - należy przez to rozumieć jednostkę, o której mowa w 

art. 2 pkt 13 rozporządzenia (WE) nr 765/2008; 

[12)  jednostce notyfikowanej - należy przez to rozumieć jednostkę oceniającą zgodność, 

notyfikowaną zgodnie z art. 29;] 

<12) jednostce notyfikowanej – należy przez to rozumieć jednostkę oceniającą 

zgodność właściwą do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny 

zgodności, notyfikowaną zgodnie z art. 29;> 

<12a) niezgodnościach formalnych – należy przez to rozumieć niezgodności polegające 

na naruszeniu przez podmiot gospodarczy obowiązków, o których mowa w art. 13 

pkt 2, 4 i 6–9, art. 16 pkt 2 i 4–6 oraz art. 17 pkt 2 i 3;> 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.689536:part=a2p13&full=1
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13)  normie zharmonizowanej - należy przez to rozumieć normę zharmonizowaną w 

rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, 

zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 

87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 

316 z 14.11.2012, str. 12), której tytuł i numer zostały opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej; 

[14)  notyfikacji - należy przez to rozumieć zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek oceniających zgodność 

właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności;] 

<14) notyfikacji – należy przez to rozumieć zgłoszenie Komisji Europejskiej 

i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek 

oceniających zgodność;> 

15)  ocenie zgodności - należy przez to rozumieć ocenę zgodności w rozumieniu art. 2 pkt 12 

rozporządzenia (WE) nr 765/2008; 

16)  oddaniu do użytku - należy przez to rozumieć pierwsze użycie wyrobu zgodne z jego 

przeznaczeniem na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

17)  odzyskaniu wyrobu - należy przez to rozumieć dowolne działanie prowadzące do zwrotu 

wyrobu, który został udostępniony użytkownikowi końcowemu; w przypadku dźwigów 

należy przez to rozumieć każdy środek mający na celu doprowadzenie do demontażu i 

bezpiecznego składowania dźwigu; 

18)  oznakowaniu CE - należy przez to rozumieć oznakowanie CE w rozumieniu art. 2 pkt 20 

rozporządzenia (WE) nr 765/2008; 

19)  podmiocie gospodarczym - należy przez to rozumieć producenta, upoważnionego 

przedstawiciela, importera, dystrybutora albo instalatora; 

20)  producencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wytwarza wyrób albo dla której 

ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub 

oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem towarowym; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1146376:part=a2p1lc&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.689536:part=a2p12&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.689536:part=a2p20&full=1
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21)  prywatnym importerze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce 

zamieszkania albo siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która w ramach działalności 

niehandlowej przywozi wyroby, o których mowa w 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), z państwa trzeciego w celu oddania ich do użytku dla własnych 

potrzeb; 

22)  specyfikacji technicznej - należy przez to rozumieć specyfikację techniczną w 

rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 765/2008; 

23)  udostępnieniu wyrobu na rynku - należy przez to rozumieć każde dostarczenie wyrobu w 

celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ramach 

działalności gospodarczej, odpłatnie lub nieodpłatnie; 

24)  unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym - należy przez to rozumieć prawodawstwo, o 

którym mowa w art. 2 pkt 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008; 

25)  upoważnionym przedstawicielu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną 

albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce 

zamieszkania albo siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, upoważnioną przez producenta na 

piśmie do działania w jego imieniu, w odniesieniu do określonych zadań; 

<25a) uznanej organizacji strony trzeciej – należy przez to rozumieć jednostkę 

oceniającą zgodność, autoryzowaną do: 

a) uprawniania personelu, gdy zgodnie z wymaganiami dla wytwarzania urządzeń 

ciśnieniowych personel powinien posiadać uprawnienia do przeprowadzania 

badań nieniszczących połączeń, których nie można rozdzielić inaczej niż 

metodami niszczącymi, lub 

b) uprawniania personelu lub zatwierdzania instrukcji technologicznych, gdy 

zgodnie z wymaganiami dla wytwarzania urządzeń ciśnieniowych personel 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1276597&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.689536:part=a2p8&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.689536:part=a2p21&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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powinien posiadać uprawnienia do wykonywania połączeń elementów 

składowych obciążonych działaniem ciśnienia oraz elementów bezpośrednio do 

nich przyłączonych a połączeń tych nie można rozdzielić inaczej niż metodami 

niszczącymi 

– notyfikowaną zgodnie z art. 29;> 

26)  wprowadzeniu do obrotu - należy przez to rozumieć udostępnienie wyrobu na rynku po 

raz pierwszy; 

27)  wycofaniu z obrotu - należy przez to rozumieć działanie, którego celem jest zapobieżenie 

udostępnieniu wyrobu na rynku w danym łańcuchu dostaw; 

28)  wymaganiach - należy przez to rozumieć wymagania, o których mowa w bezpośrednio 

stosowanym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub w przepisach wdrażających 

unijne prawodawstwo harmonizacyjne; 

29)  wyrobie - należy przez to rozumieć rzecz, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczoną do wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku, z wyjątkiem artykułów 

rolno-spożywczych oraz pasz, żywych zwierząt lub roślin, produktów pochodzenia 

ludzkiego oraz produktów uzyskanych z roślin lub zwierząt związanych bezpośrednio z 

ich przyszłą reprodukcją. 

<Art. 4a. 

W przypadku gdy przepisy ustawy stosuje się do urządzeń kolei linowych, modyfikacji 

urządzeń kolei linowych wymagających nowego zezwolenia oraz do podsystemów i 

elementów bezpieczeństwa, do których stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) 

2016/424, użyte w tych przepisach ustawy określenia: 

1) dystrybutor, importer, jednostka oceniająca zgodność, ocena zgodności, oddanie do 

użytku, oznakowanie CE, podmiot gospodarczy, producent, unijne prawodawstwo 

harmonizacyjne, upoważniony przedstawiciel, wprowadzenie do obrotu, wycofanie z 

obrotu – mają znaczenie nadane im w art. 3 rozporządzenia (UE) 2016/424; 

2) udostępnianie wyrobu na rynku – oznacza udostępnianie na rynku w rozumieniu art. 

3 pkt 10 rozporządzenia (UE) 2016/424; 

3) odzyskanie wyrobu – oznacza odzyskanie w rozumieniu art. 3 pkt 24 rozporządzenia 

(UE) 2016/424; 

4) deklaracja zgodności – oznacza deklarację zgodności UE, o której mowa w art. 19 

rozporządzenia (UE) 2016/424; 
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5) niezgodności formalne – oznacza niezgodność pod względem formalnym, o której 

mowa w art. 43 rozporządzenia (UE) 2016/424. 

 

Art. 4b. 

W przypadku gdy przepisy ustawy stosuje się do środków ochrony indywidualnej, do 

których stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) 2016/425, użyte w tych przepisach 

ustawy określenia: 

1) dystrybutor, importer, jednostka oceniająca zgodność, ocena zgodności, 

oznakowanie CE, podmiot gospodarczy, producent, unijne prawodawstwo 

harmonizacyjne, upoważniony przedstawiciel, wprowadzenie do obrotu, wycofanie z 

obrotu – mają znaczenie nadane im w art. 3 rozporządzenia (UE) 2016/425; 

2) udostępnianie wyrobu na rynku – oznacza udostępnianie na rynku w rozumieniu art. 

3 pkt 2 rozporządzenia (UE) 2016/425; 

3) odzyskanie wyrobu – oznacza odzyskanie w rozumieniu art. 3 pkt 15 rozporządzenia 

(UE) 2016/425; 

4) deklaracja zgodności – oznacza deklarację zgodności UE, o której mowa w art. 15 

rozporządzenia (UE) 2016/425; 

5) niezgodności formalne – oznacza niezgodność pod względem formalnym, o której 

mowa w art. 41 rozporządzenia (UE) 2016/425. 

 

Art. 4c. 

W przypadku gdy przepisy ustawy stosuje się do urządzeń i osprzętu, do których stosuje 

się przepisy rozporządzenia (UE) 2016/426, użyte w tych przepisach ustawy 

określenia: 

1) dystrybutor, importer, jednostka oceniająca zgodność, ocena zgodności, oddanie do 

użytku, oznakowanie CE, podmiot gospodarczy, producent, unijne prawodawstwo 

harmonizacyjne, upoważniony przedstawiciel, wprowadzenie do obrotu – mają 

znaczenie nadane im w art. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426; 

2) udostępnianie wyrobu na rynku – oznacza udostępnianie na rynku w rozumieniu art. 

2 pkt 14 rozporządzenia (UE) 2016/426; 

3) odzyskanie wyrobu – oznacza odzyskanie w rozumieniu art. 2 pkt 28 rozporządzenia 

(UE) 2016/426; 



- 12 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

4) wycofanie z obrotu – oznacza wycofanie w rozumieniu art. 2 pkt 29 rozporządzenia 

(UE) 2016/426; 

5) deklaracja zgodności – oznacza deklarację zgodności UE, o której mowa w art. 15 

rozporządzenia (UE) 2016/426; 

6) niezgodności formalne – oznacza brak zgodności pod względem formalnym, o której 

mowa w art. 40 rozporządzenia (UE) 2016/426. 

 

Art. 4d. 

Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, uważa się za osoby prawne, o których mowa 

odpowiednio w art. 3 pkt 13–16 rozporządzenia (UE) 2016/424, art. 3 pkt 4–7 

rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz art. 2 pkt 17–20 rozporządzenia (UE) 2016/426.> 

 

Art. 24. 

1. Dokumentem potwierdzającym udzielenie akredytacji jest certyfikat akredytacji. 

2. Certyfikat akredytacji zawiera co najmniej: 

1)   oznaczenie jednostki udzielającej akredytacji; 

2)   nazwę jednostki oceniającej zgodność oraz wskazanie adresu jej siedziby; 

3)   numer i oznaczenie certyfikatu akredytacji; 

4)   wskazanie normy zharmonizowanej oraz, jeśli mają zastosowanie, dodatkowych 

wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 765/2008; 

5)   zakres udzielonej akredytacji oraz okres jej ważności; 

6)   datę wydania i podpis Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji. 

<2a. Na potrzeby autoryzacji w certyfikacie akredytacji dla określenia zakresu 

akredytacji wskazuje się także odpowiedni akt unijnego prawodawstwa 

harmonizacyjnego.> 

3. W okresie ważności akredytacji jednostka oceniająca zgodność jest obowiązana spełniać 

warunki wynikające z udzielonej akredytacji wskazane w certyfikacie akredytacji. 

4. W przypadku naruszenia warunków wskazanych w certyfikacie akredytacji Polskie 

Centrum Akredytacji może zawiesić akredytację, ograniczyć jej zakres lub cofnąć 

akredytację. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.689536:part=a2p10&full=1


- 13 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5. Zawieszenie akredytacji następuje, jeżeli akredytowana jednostka oceniająca zgodność nie 

spełnia wymagań określonych w art. 22 ust. 4 lub nie wywiązuje się z warunków 

wskazanych w certyfikacie akredytacji. 

6. Ograniczenie zakresu akredytacji lub cofnięcie akredytacji następuje w przypadku 

nieusunięcia przez akredytowaną jednostkę oceniającą zgodność przyczyn będących 

podstawą zawieszenia akredytacji w terminie wskazanym przez Polskie Centrum 

Akredytacji. 

7. Zawieszenie, ograniczenie zakresu lub cofnięcie akredytacji może nastąpić również na 

wniosek akredytowanej jednostki oceniającej zgodność. 

[8. Polskie Centrum Akredytacji jest obowiązane informować ministrów i kierowników 

urzędów centralnych, właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności, o 

ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu akredytacji jednostce notyfikowanej.] 

<8. Polskie Centrum Akredytacji jest obowiązane informować ministrów i kierowników 

urzędów centralnych, właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności, o 

ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu akredytacji jednostce notyfikowanej lub 

uznanej organizacji strony trzeciej.> 

 

Art. 27. 

1. Autoryzacji udziela minister albo kierownik urzędu centralnego właściwy ze względu na 

przedmiot oceny zgodności, zwany dalej "właściwym ministrem", w drodze decyzji. 

2. Autoryzacja jest udzielana na wniosek jednostki oceniającej zgodność. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   nazwę jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o autoryzację oraz wskazanie 

adresu jej siedziby; 

2)   numer w rejestrze właściwym dla jednostki oceniającej zgodność; 

3)   określenie zakresu autoryzacji. 

[4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa 

w art. 28 ust. 1 i 3.] 

<4. Do wniosku dołącza się: 

1) w przypadku gdy wymagania dla notyfikowanej jednostki oceniającej zgodność 

określono w rozporządzeniu (UE) 2016/424, rozporządzeniu (UE) 2016/425 lub 

rozporządzeniu (UE) 2016/426 – dokumenty potwierdzające spełnienie tych 

wymagań oraz warunków, o których mowa w art. 28 ust. 3; 
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2) w pozostałych przypadkach – dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o 

których mowa w art. 28 ust. 1 i 3.> 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 lub 3, 

lub niewypełniania obowiązków, o których mowa w art. 30, art. 32-34, właściwy minister, 

w zależności od charakteru i znaczenia naruszenia, w drodze decyzji administracyjnej, 

zawiesza autoryzację, ogranicza jej zakres lub cofa autoryzację. Ograniczenie zakresu, 

zawieszenie lub cofnięcie akredytacji stanowiącej podstawę autoryzacji skutkuje 

odpowiednio ograniczeniem zakresu, zawieszeniem lub cofnięciem autoryzacji. <Do 

notyfikowanych jednostek oceniających zgodność, dla których wymagania i 

obowiązki określono w rozporządzeniu (UE) 2016/424, rozporządzeniu (UE) 

2016/425 lub rozporządzeniu (UE) 2016/426, zdanie pierwsze i drugie stosuje się 

odpowiednio.> 

Art. 29. 

1. Notyfikacji autoryzowanych jednostek oceniających zgodność dokonuje właściwy minister. 

[2. Jednostka oceniająca zgodność może prowadzić działalność jednostki notyfikowanej pod 

warunkiem, że Komisja Europejska i pozostałe państwa członkowskie nie zgłosiły 

zastrzeżeń w terminie 14 dni od notyfikacji, a w terminie 2 miesięcy od notyfikacji w 

przypadku jednostek, które nie posiadają akredytacji. 

3. Właściwy minister po upływie terminów wskazanych w ust. 2 niezwłocznie informuje 

jednostkę oceniającą zgodność o zastrzeżeniach lub ich braku. W przypadku zgłoszenia 

zastrzeżeń jednostka oceniająca zgodność może prowadzić działalność jednostki 

notyfikowanej po jej uwidocznieniu w wykazie jednostek notyfikowanych publikowanym 

przez Komisję Europejską. 

4. W przypadku gdy jednostce notyfikowanej autoryzacja została zawieszona, jej zakres został 

ograniczony lub autoryzacja została cofnięta, właściwy minister odpowiednio zawiesza 

notyfikację, ogranicza jej zakres lub cofa notyfikację i o podjętej decyzji niezwłocznie 

informuje Komisję Europejską oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

5. W przypadku zaprzestania działalności przez jednostkę notyfikowaną, a także ograniczenia 

zakresu, zawieszenia lub cofnięcia notyfikacji takiej jednostce, właściwy minister 

podejmuje działania w celu zapewnienia, aby realizowane przez tę jednostkę zadania z 

zakresu oceny zgodności zostały przejęte przez inną jednostkę notyfikowaną lub żeby 

organy nadzoru rynku, o których mowa w art. 58 ust. 2 i 3, miały dostęp do informacji i 

dokumentów związanych z realizacją tych zadań.] 
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<2. Jednostka oceniająca zgodność może prowadzić działalność, w zależności od 

charakteru notyfikacji, jednostki notyfikowanej lub uznanej organizacji strony 

trzeciej, pod warunkiem że Komisja Europejska i pozostałe państwa członkowskie 

nie zgłosiły zastrzeżeń w terminie 14 dni od notyfikacji, a w terminie 2 miesięcy od 

notyfikacji w przypadku jednostek, które nie posiadają akredytacji. 

3. Właściwy minister, po upływie 14 dni od notyfikacji, a w przypadku jednostek, które 

nie posiadają akredytacji – po upływie 2 miesięcy, informuje niezwłocznie jednostkę 

oceniającą zgodność o zastrzeżeniach lub ich braku. W przypadku zgłoszenia 

zastrzeżeń jednostka oceniająca zgodność może prowadzić działalność, w zależności 

od charakteru notyfikacji, jednostki notyfikowanej lub uznanej organizacji strony 

trzeciej, po jej uwidocznieniu w wykazie jednostek notyfikowanych lub uznanych 

organizacji strony trzeciej publikowanym przez Komisję Europejską. 

4. W przypadku gdy jednostce notyfikowanej lub uznanej organizacji strony trzeciej 

autoryzacja została zawieszona, jej zakres został ograniczony lub autoryzacja została 

cofnięta, właściwy minister odpowiednio zawiesza notyfikację, ogranicza jej zakres 

lub cofa notyfikację i o podjętej decyzji niezwłocznie informuje Komisję Europejską 

oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

5. W przypadku zaprzestania działalności przez jednostkę notyfikowaną lub uznaną 

organizację strony trzeciej, a także ograniczenia zakresu, zawieszenia lub cofnięcia 

notyfikacji takiej jednostce, właściwy minister podejmuje działania w celu 

zapewnienia, aby realizowane przez tę jednostkę zadania z zakresu oceny zgodności 

zostały przejęte przez inną jednostkę notyfikowaną lub uznaną organizację strony 

trzeciej lub żeby organy nadzoru rynku, o których mowa w art. 58 ust. 2 i 3, miały 

dostęp do informacji i dokumentów związanych z realizacją tych zadań.> 

 

Art. 30. 

[1. Jednostki notyfikowane przeprowadzają ocenę zgodności według procedur oceny 

zgodności określonych w bezpośrednio stosowanym unijnym prawodawstwie 

harmonizacyjnym lub w przepisach wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne, 

w tym w przepisach wydanych na podstawie art. 12. 

2. Jednostki notyfikowane przeprowadzają ocenę zgodności z zachowaniem 

proporcjonalności obciążeń administracyjnych i finansowych dla podmiotów 

gospodarczych oraz prywatnych importerów do wielkości, sektora działalności i struktury 
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tych podmiotów, stopnia złożoności technologii wykorzystywanych przy produkcji oraz 

charakteru procesu produkcyjnego, przestrzegając przy tym jednak odpowiedniego 

rygoryzmu i poziomu ochrony wymaganych dla zgodności wyrobu z wymaganiami.] 

<1. Jednostki notyfikowane i uznane organizacje strony trzeciej przeprowadzają ocenę 

zgodności odpowiednio według procedur oceny zgodności lub zgodnie z zadaniami 

określonymi w bezpośrednio stosowanym unijnym prawodawstwie 

harmonizacyjnym lub w przepisach wdrażających unijne prawodawstwo 

harmonizacyjne, w tym w przepisach wydanych na podstawie art. 12. 

2. Jednostki notyfikowane i uznane organizacje strony trzeciej przeprowadzają ocenę 

zgodności z zachowaniem proporcjonalności obciążeń administracyjnych 

i finansowych dla podmiotów gospodarczych oraz prywatnych importerów do 

sektora działalności tych podmiotów, ich wielkości i struktury, stopnia złożoności 

technologii wykorzystywanych przy produkcji oraz charakteru procesu 

produkcyjnego, przestrzegając przy tym odpowiedniego rygoryzmu i zachowując 

poziom ochrony wymaganych dla zgodności wyrobu z wymaganiami.> 

3. W przypadkach określonych w przepisach szczególnych, po przeprowadzeniu oceny 

zgodności, za oznakowaniem CE i dodatkowym oznakowaniem metrologicznym podaje 

się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w ocenie 

zgodności. 

4. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3, umieszcza jednostka notyfikowana albo - 

zgodnie ze wskazówkami tej jednostki - producent albo jego upoważniony przedstawiciel 

lub instalator. 

Art. 32. 

1. Od rozstrzygnięć, o których mowa w art. 31, przysługuje odwołanie. 

[2. Jednostka notyfikowana określa i udostępnia zainteresowanym podmiotom procedurę 

postępowania z odwołaniami. 

3. Odwołanie może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

Jednostka notyfikowana może określić dłuższy termin na złożenie odwołania.] 

<2. Jednostki notyfikowane i uznane organizacje strony trzeciej określają i udostępniają 

zainteresowanym podmiotom procedurę postępowania z odwołaniami. 

3. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Jednostka 

notyfikowana lub uznana organizacja strony trzeciej mogą określić dłuższy termin 

na złożenie odwołania.> 
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4. Odwołanie rozpatrują osoby, które nie brały udziału w podejmowaniu rozstrzygnięcia, 

którego odwołanie dotyczy. 

Art. 33. 

[1. Jednostka notyfikowana może powierzyć wykonanie określonych czynności związanych z 

oceną zgodności innemu podmiotowi, który spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1. W 

takim przypadku jednostka notyfikowana informuje właściwego ministra o powierzeniu 

tych czynności. Jednostka notyfikowana zachowuje zdolność do samodzielnej realizacji jej 

zadań związanych z oceną zgodności. 

2. Jednostka notyfikowana ponosi pełną odpowiedzialność za zadania wykonywane przez 

podmioty, o których mowa w ust. 1, niezależnie od tego, gdzie mają one siedzibę.] 

<1. Jednostka notyfikowana lub uznana organizacja strony trzeciej może powierzyć 

wykonanie określonych czynności związanych z oceną zgodności innemu 

podmiotowi, który spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1. W takim przypadku 

powierzająca wykonywanie czynności jednostka notyfikowana lub uznana 

organizacja strony trzeciej informuje właściwego ministra o powierzeniu tych 

czynności. Powierzająca wykonywanie czynności jednostka notyfikowana lub uznana 

organizacja strony trzeciej zachowuje zdolność do samodzielnej realizacji jej zadań 

związanych z oceną zgodności. 

2. Powierzająca wykonywanie czynności jednostka notyfikowana lub uznana 

organizacja strony trzeciej ponosi pełną odpowiedzialność za zadania wykonywane 

przez podmioty, którym powierzono wykonanie określonych czynności zgodnie z ust. 

1, niezależnie od tego, gdzie mają one siedzibę.> 

3. Wykonywanie czynności może być powierzane podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

wyłącznie za zgodą podmiotu zlecającego ocenę zgodności. 

[4. Jednostka notyfikowana jest obowiązana przechowywać i udostępniać na żądanie 

właściwego ministra dokumenty potwierdzające spełnianie przez podmioty, o których 

mowa w ust. 1, warunków określonych w art. 28 ust. 1 oraz dokumenty dotyczące prac 

wykonanych przez te podmioty.] 

<4. Powierzająca wykonywanie czynności jednostka notyfikowana lub uznana 

organizacja strony trzeciej jest obowiązana przechowywać i udostępniać na żądanie 

właściwego ministra dokumenty potwierdzające spełnianie przez podmioty, którym 

powierzono wykonanie określonych czynności zgodnie z ust. 1, warunków 
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określonych w art. 28 ust. 1 oraz dokumenty dotyczące prac wykonanych przez te 

podmioty.> 

Art. 34. 

1. [Jednostki notyfikowane niezwłocznie informują właściwego ministra:] <Jednostki 

notyfikowane i uznane organizacje strony trzeciej niezwłocznie informują 

właściwego ministra:> 

1)   o odmowie wydania, ograniczeniu zakresu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatów, 

jak również o wyrobach, których dotyczą; 

2)   o okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 28; 

3)   o żądaniu informacji na temat działalności w zakresie oceny zgodności, które 

otrzymały od organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 58 ust. 2 i 3; 

4)   na jego żądanie, o realizowanych przez nie działaniach związanych z 

przeprowadzaniem oceny zgodności w zakresie posiadanej notyfikacji oraz o innych 

realizowanych zadaniach, w tym o działalności transgranicznej. 

2. Jednostki notyfikowane przekazują pozostałym jednostkom notyfikowanym prowadzącym 

działalność w zakresie oceny zgodności w stosunku do takich samych rodzajów wyrobów 

informacje na temat przyczyn negatywnych wyników oceny zgodności, a na żądanie, 

również o okolicznościach, które zdecydowały o wyniku pozytywnym oceny zgodności. 

<W przypadku gdy ocena zgodności polega na czynnościach, w zakresie których 

autoryzowane są uznane organizacje strony trzeciej, informacje przekazuje się 

również pomiędzy uznanymi organizacjami strony trzeciej oraz pomiędzy 

jednostkami notyfikowanymi a uznanymi organizacjami strony trzeciej.> 

 

Art. 35. 

[1. Właściwy minister sprawuje nadzór nad działalnością jednostek notyfikowanych. Nadzór 

nad działalnością jednostek notyfikowanych obejmuje również czynności związane z oceną 

zgodności powierzane do wykonania podmiotom, o których mowa w art. 33.] 

<1. Właściwy minister sprawuje nadzór nad działalnością jednostek notyfikowanych i 

uznanych organizacji strony trzeciej. Nadzór nad działalnością jednostek 

notyfikowanych i uznanych organizacji strony trzeciej obejmuje również czynności 

związane z oceną zgodności powierzane do wykonania podmiotom zgodnie z art. 33.> 
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2. Właściwy minister może powierzyć Polskiemu Centrum Akredytacji niektóre zadania z 

zakresu nadzoru, w uzgodnieniu z Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji. 

[3. Właściwy minister zapewnia poufność informacji, które otrzymuje od jednostek 

notyfikowanych.] 

<3. Właściwy minister zapewnia poufność informacji, które otrzymuje od jednostek 

notyfikowanych i uznanych organizacji strony trzeciej.> 

 

Art. 36. 

[1. Właściwy minister jest uprawniony do kontroli jednostek notyfikowanych.] 

<1. Właściwy minister jest uprawniony do kontroli jednostek notyfikowanych i 

uznanych organizacji strony trzeciej.> 

2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez 

właściwego ministra, które zawiera: 

1)   imię i nazwisko osoby dokonującej kontroli; 

[2)   nazwę kontrolowanej jednostki notyfikowanej;] 

<2) nazwę kontrolowanej jednostki notyfikowanej lub uznanej organizacji strony 

trzeciej;> 

3)   zakres kontroli. 

3. Osoby upoważnione przez właściwego ministra do dokonania kontroli są uprawnione do: 

[1)   wstępu na teren nieruchomości, obiektu i lokalu jednostki notyfikowanej w dniach i 

godzinach ich pracy;] 

<1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu i lokalu kontrolowanej jednostki 

notyfikowanej lub uznanej organizacji strony trzeciej, w dniach i godzinach ich 

pracy;> 

2)   żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz okazania dokumentów związanych z 

działalnością objętą notyfikacją; 

3)   żądania udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyjaśnień w 

sprawach objętych zakresem kontroli. 

4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół i przedstawia kontrolowanemu. 
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Art. 58. 

1. System nadzoru rynku tworzą organy wymienione w ust. 2 i 3, zwane dalej "organami 

nadzoru rynku", oraz organy celne. 

2. [Kontrolę spełniania przez wyroby wymagań lub kontrolę w zakresie stwarzania przez 

wyroby zagrożenia prowadzą:]  

 <Kontrolę spełniania przez wyroby wymagań, kontrolę w zakresie stwarzania przez 

wyroby zagrożenia lub kontrolę w zakresie niezgodności formalnych prowadzą:> 

1)   wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej; 

2)   inspektorzy pracy; 

3)   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

4)   Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; 

5)   organy nadzoru budowlanego; 

6)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego; 

7)   dyrektorzy urzędów morskich; 

8)   wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego; 

9)   dyrektorzy okręgowych urzędów miar. 

3. [Postępowania, o których mowa w art. 76 ust. 1 i art. 85 ust. 1, prowadzą:] 

 <Postępowania, o których mowa w art. 76 ust. 1 i 1a oraz art. 85 ust. 1, prowadzą:> 

1)   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem 

UOKiK"; 

2)   okręgowi inspektorzy pracy; 

3)   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

4)   Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; 

5)   organy nadzoru budowlanego; 

6)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego; 

7)   dyrektorzy urzędów morskich; 

8)   wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego; 

9)   Prezes Głównego Urzędu Miar. 

 

Art. 59. 

1. Prezes UOKiK jest także organem monitorującym funkcjonowanie systemu nadzoru rynku. 

2. Do zadań Prezesa UOKiK należy: 
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1)   współpraca z innymi krajowymi organami nadzoru rynku, organami nadzoru rynku 

państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, a także z organami celnymi; 

2)   uczestnictwo w pracach organów Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, 

unijnych grup do spraw współpracy administracyjnej oraz w forach 

międzynarodowych w zakresie systemu nadzoru rynku; 

[3)   przekazywanie innym krajowym organom nadzoru rynku, Komisji Europejskiej oraz 

organom nadzoru rynku państw członkowskich Unii Europejskiej i państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także organom celnym informacji 

wskazujących, że wyrób wprowadzony do obrotu nie spełnia wymagań lub stwarza 

zagrożenie oraz o podjętych działaniach;] 

<3) przekazywanie innym krajowym organom nadzoru rynku, Komisji Europejskiej 

oraz organom nadzoru rynku państw członkowskich Unii Europejskiej i państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także organom celnym 

informacji wskazujących, że wyrób wprowadzony do obrotu nie spełnia 

wymagań lub stwarza zagrożenie lub stwierdzono niezgodności formalne, oraz o 

podjętych działaniach;> 

4)   podawanie do publicznej wiadomości i przekazywanie Komisji Europejskiej 

informacji o krajowych organach nadzoru rynku i ich kompetencjach; 

5)   sporządzanie i aktualizacja okresowych planów i sprawozdań dotyczących 

funkcjonowania krajowego systemu nadzoru rynku oraz podawanie ich do publicznej 

wiadomości, a także ich przekazywanie Komisji Europejskiej, państwom 

członkowskim Unii Europejskiej i państwom członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronom umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

3. Do zadań organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 58 ust. 2, należy: 

1)   przeprowadzanie kontroli, w tym na wniosek Prezesa UOKiK, i informowanie o jej 

wynikach; 

2)   informowanie Prezesa UOKiK, na jego wniosek, o działaniach podjętych w zakresie 

nadzoru rynku; 
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3)   współpraca z Prezesem UOKiK, innymi krajowymi organami nadzoru rynku oraz 

organami nadzoru rynku państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także organami celnymi; 

[4)   wydawanie opinii o spełnianiu przez wyroby wymagań dla organów celnych.] 

<4) wydawanie dla organów celnych opinii o spełnianiu przez wyroby wymagań lub 

w zakresie niezgodności formalnych.> 

4. Do zadań organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 58 ust. 3 pkt 2-9, należy: 

1)   niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji ostatecznych, o których 

mowa w art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 4; 

2)   współpraca z Prezesem UOKiK, innymi krajowymi organami nadzoru rynku oraz 

organami nadzoru rynku państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także organami celnymi; 

3)   uczestnictwo w pracach unijnych grup do spraw współpracy administracyjnej oraz w 

forach międzynarodowych w zakresie systemu nadzoru rynku. 

5. Okresowe plany kontroli oraz roczne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i 

podjętych działań są sporządzane i przekazywane Prezesowi UOKiK przez: 

1)   Głównego Inspektora Pracy; 

2)   Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

3)   Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego; 

4)   Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 

5)   Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego; 

6)   dyrektorów urzędów morskich; 

7)   Głównego Inspektora Transportu Drogowego; 

8)   Prezesa Głównego Urzędu Miar. 

6. Prezes UOKiK może zgłaszać uwagi do planów, o których mowa w ust. 5. 

 

Art. 60. 

1. Prezes UOKiK może wystąpić do organów nadzoru rynku z wnioskami dotyczącymi 

realizacji ich zadań w ramach systemu nadzoru rynku. 

[2. Na wniosek organów nadzoru rynku, organy celne udostępniają dane dotyczące 

podmiotów dokonujących przywozu wyrobów z państw trzecich, w tym informacje objęte 
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tajemnicą celną, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez organy nadzoru rynku 

kontroli oraz postępowań, o których mowa w art. 76 ust. 1 i art. 85 ust. 1.] 

<2. Na wniosek organów nadzoru rynku, organy celne udostępniają dane dotyczące 

podmiotów dokonujących przywozu wyrobów z państw trzecich, w tym informacje 

objęte tajemnicą celną, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez organy 

nadzoru rynku kontroli oraz postępowań, o których mowa w art. 76 ust. 1 i 1a oraz 

art. 85 ust. 1.> 

Art. 61. 

1. Prezes UOKiK prowadzi rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających 

zagrożenie, zwany dalej "rejestrem". 

2. W rejestrze są gromadzone w szczególności: 

1)   dane umożliwiające identyfikację wyrobu; 

2)   informacje o: 

[a)  rodzaju i zakresie niezgodności wyrobu z wymaganiami lub zagrożeniu, jakie może 

stwarzać,] 

<a) rodzaju i zakresie niezgodności wyrobu z wymaganiami, zagrożeniu, jakie może 

stwarzać, oraz o stwierdzonych niezgodnościach formalnych,> 

b)  środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do wyrobu. 

3. Prezes UOKiK dokonuje wpisów do rejestru w przypadku wydania decyzji ostatecznych, o 

których mowa w art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 4. 

[4. Prezes UOKiK, na wniosek organu nadzoru rynku lub z urzędu, usuwa wpis z rejestru w 

przypadku gdy: 

1)   strona postępowania, o którym mowa w art. 76 ust. 1 lub art. 85 ust. 1 wykaże, że 

wykonała decyzję ostateczną, o której mowa w art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 4; wpis 

usuwa się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia przedstawienia 

odpowiednich informacji; 

2)   podmiot gospodarczy, będący stroną postępowania, o którym mowa w art. 76 ust. 1 

lub art. 85 ust. 1, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej; wpis usuwa się 

nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia jego dokonania.] 

<4. Prezes UOKiK, na wniosek organu nadzoru rynku lub z urzędu, usuwa wpis z 

rejestru, w przypadku gdy: 

1) strona postępowania, o którym mowa w art. 76 ust. 1 lub 1a lub art. 85 ust. 1, 

wykaże, że wykonała decyzję ostateczną, o której mowa w art. 84 ust. 2 i art. 85 
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ust. 4; wpis usuwa się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia 

przedstawienia odpowiednich informacji; 

2) podmiot gospodarczy, będący stroną postępowania, o którym mowa w art. 76 ust. 

1 lub 1a lub art. 85 ust. 1, zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej; wpis 

usuwa się nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia jego dokonania.> 

5. Informacje zawarte w rejestrze są publicznie dostępne. 

6. Prezes UOKiK może w każdym czasie podać do publicznej wiadomości informacje 

zawarte w rejestrze. 

[7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia 

rejestru oraz szczegółowy zakres wprowadzanych danych, mając na względzie 

zapewnienie opinii publicznej dostępu do informacji o wyrobach wprowadzanych na 

rynek polski, które nie spełniły wymagań lub stwarzają zagrożenie.] 

<7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia 

rejestru oraz szczegółowy zakres wprowadzanych danych, mając na względzie 

zapewnienie opinii publicznej dostępu do informacji o wyrobach wprowadzanych na 

rynek polski, które nie spełniły wymagań lub stwarzają zagrożenie, oraz o 

stwierdzonych niezgodnościach formalnych.> 

 

Art. 62. 

[1. Organy nadzoru rynku wprowadzają do systemu informacyjnego i komunikacyjnego do 

celów nadzoru rynku prowadzonego przez Komisję Europejską dane identyfikujące 

wyroby niezgodne z wymaganiami lub stwarzające zagrożenie, rodzaj stwierdzonych 

niezgodności lub opis zagrożeń, w tym wyniki badań laboratoryjnych lub 

organoleptycznych, dane identyfikujące podmioty gospodarcze uczestniczące w obrocie 

wyrobami oraz informacje o zastosowanych środkach administracyjnych wraz z ich 

uzasadnieniem.] 

<1. Organy nadzoru rynku wprowadzają do systemu informacyjnego 

i komunikacyjnego do celów nadzoru rynku prowadzonego przez Komisję 

Europejską dane identyfikujące wyroby niezgodne z wymaganiami lub stwarzające 

zagrożenie, rodzaj stwierdzonych niezgodności lub opis zagrożeń, w tym wyniki 

badań laboratoryjnych lub organoleptycznych, informacje o stwierdzonych 

niezgodnościach formalnych, dane identyfikujące podmioty gospodarcze 



- 25 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

uczestniczące w obrocie wyrobami oraz informacje o zastosowanych środkach 

administracyjnych wraz z ich uzasadnieniem.> 

2. W przypadku zastrzeżeń co do zasadności przyjętych przez inne państwo członkowskie 

środków administracyjnych, o których informacje zostały wprowadzone do systemu, o 

którym mowa w ust. 1, Prezes UOKiK, na wniosek właściwego organu nadzoru rynku, 

może wyrazić sprzeciw wobec tych środków, jeżeli jest to uzasadnione realizacją celów, o 

których mowa w art. 2. 

Art. 63. 

1. 
(2)

 Do kontroli w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy 

dotyczące działania organów nadzoru rynku oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). 

[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, 868, 996, 1579 i 2138 

oraz z 2017 r. poz. 935).] 

<2. W przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, art. 75 ust. 1, art. 86 ust. 2 i art. 87 

ust. 8, oraz do postępowań, o których mowa w art. 76 ust. 1 i 1a, art. 85 ust. 1 i art. 

87 ust. 3, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149).> 

3. Do ponoszenia opłat, o których mowa w art. 74 i art. 86, w zakresie nieuregulowanym 

stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), z wyłączeniem przepisów 

dotyczących odsetek za zwłokę, oraz przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

Art. 64. 

[1. Organy nadzoru rynku prowadzą kontrole spełniania przez wyroby wymagań lub kontrole 

w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, zwane dalej "kontrolą", z urzędu lub na 

wniosek Prezesa UOKiK.] 

<1. Organy nadzoru rynku prowadzą kontrole spełniania przez wyroby wymagań, 

kontrole w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz kontrole w zakresie 
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niezgodności formalnych, zwane dalej „kontrolą”, z urzędu lub na wniosek Prezesa 

UOKiK.> 

2. Organy nadzoru rynku przeprowadzają kontrolę u podmiotów gospodarczych oraz 

przedsiębiorców będących użytkownikami wyrobów, zwanych dalej "kontrolowanymi". 

3. Za zgodą organu nadzoru rynku w kontroli może uczestniczyć również pracownik 

upoważniony przez Prezesa UOKiK, do czynności którego stosuje się przepisy dotyczące 

osoby kontrolującej. 

4. W kontroli prowadzonej przez organ nadzoru rynku może uczestniczyć przedstawiciel 

właściwego organu nadzoru rynku państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, do czynności którego stosuje się 

przepisy dotyczące osoby kontrolującej. 

 

[Art. 66. 

Kontrolowany oraz inne podmioty posiadające dowody lub informacje niezbędne do 

ustalenia, czy wyrób spełnia wymagania lub stwarza zagrożenie, są obowiązani do 

przekazania tych dowodów i udzielania informacji na uzasadnione żądanie organu 

nadzoru rynku prowadzącego kontrolę.] 

 

<Art. 66. 

Kontrolowany oraz inne podmioty posiadające dowody lub informacje niezbędne do 

ustalenia, czy występują niezgodności formalne lub czy wyrób spełnia wymagania 

lub stwarza zagrożenie, są obowiązani do przekazania tych dowodów i udzielania 

informacji na uzasadnione żądanie organu nadzoru rynku prowadzącego kontrolę.> 

 

[Art. 68. 

1. Uzyskane w toku kontroli lub prowadzonych postępowań, o których mowa w art. 76 ust. 1 i 

art. 85 ust. 1, informacje, w tym objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, i dowody podlegają 

ujawnieniu, jeżeli jest to niezbędne ze względu na konieczność usunięcia zagrożeń 

związanych z wyrobem. 

2. Organ nadzoru rynku może ujawnić informacje, w tym objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, 

oraz dowody uzyskane w toku kontroli lub prowadzonych postępowań, o których mowa w 
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art. 76 ust. 1 i art. 85 ust. 1, w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia podjętych w 

postępowaniu rozstrzygnięć.] 

<Art. 68. 

1. Uzyskane w toku kontroli lub prowadzonych postępowań, o których mowa w art. 76 

ust. 1 i 1a oraz art. 85 ust. 1, informacje, w tym objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, i 

dowody podlegają ujawnieniu, jeżeli jest to niezbędne ze względu na konieczność 

usunięcia zagrożeń związanych z wyrobem. 

2. Organ nadzoru rynku może ujawnić informacje, w tym objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa, oraz dowody uzyskane w toku kontroli lub prowadzonych 

postępowań, o których mowa w art. 76 ust. 1 i 1a oraz art. 85 ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do wyjaśnienia podjętych w postępowaniu rozstrzygnięć.> 

 

Art. 69. 

1. W toku kontroli osoba kontrolująca, w zakresie objętym kontrolą, ma prawo w 

szczególności: 

[1)   żądać udostępnienia wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji 

związanych z przedmiotem kontroli, a także sporządzania z nich kopii i notatek;] 

<1) żądać udostępnienia wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji 

związanych z przedmiotem kontroli, a także sporządzania z nich kopii i notatek; 

zgodność kopii z oryginałem dokumentu potwierdza kontrolowany lub osoba 

przez niego upoważniona;> 

2)   dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, wyrobów, środków transportu i 

innych rzeczy; 

3)   legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości; 

4)   żądać udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyjaśnień; 

5)   przesłuchiwać osoby w charakterze strony lub świadka; 

6)   zasięgać opinii biegłych; 

7)   zabezpieczać dowody i wyroby; 

8)   pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów do badań; 

9)   gromadzić inne niezbędne dowody. 

2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządzono w języku obcym, osoba 

kontrolująca może żądać, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, 

tłumaczenia tych dokumentów na język polski. 



- 28 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Osoba kontrolująca jest uprawniona do wstępu oraz poruszania się na terenie, w obiektach i 

pomieszczeniach kontrolowanego za okazaniem legitymacji służbowej oraz upoważnienia 

do przeprowadzenia kontroli. 

4. Osoba kontrolująca podlega przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującym w 

jednostce kontrolowanej. 

Art. 70. 

[1. Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub jego upoważnionego 

pracownika. 

2. Kontrolowany lub jego upoważniony pracownik są obowiązani umożliwić organowi 

nadzoru rynku przeprowadzenie kontroli, w szczególności dokonanie czynności 

kontrolnych, o których mowa w art. 69 ust. 1-3.] 

<1. Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

2. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani umożliwić organowi 

nadzoru rynku przeprowadzenie kontroli, w szczególności dokonanie czynności 

kontrolnych, o których mowa w art. 69 ust. 1–3.> 

3. [Kontrolowany lub jego upoważniony pracownik są obowiązani, w zakresie objętym 

kontrolą, do:] 

 <Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani, w zakresie 

objętym kontrolą, do:> 

1)   udzielania wszelkich informacji lub wyjaśnień; 

2)   sporządzania we własnym zakresie i udostępniania kopii dokumentów, w tym 

wydruków danych posiadanych w postaci elektronicznej, wskazanych przez osobę 

kontrolującą; 

3)   zapewniania wydzielonych miejsc do przechowywania dowodów i wyrobów. 

 

Art. 75. 

1. W przypadku gdy w wyniku kontroli organ nadzoru rynku, który ją przeprowadził, 

stwierdzi, że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenie, może, w drodze decyzji, 

zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

2. Organ nadzoru rynku informuje jednostkę notyfikowaną, która przeprowadzała ocenę 

zgodności, o stwierdzeniu niespełniania wymagań lub stwarzaniu zagrożenia przez wyrób. 
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[3. W przypadku stwierdzenia niezgodności polegających na naruszeniu obowiązków, o 

których mowa w art. 13 i art. 16, organ nadzoru rynku może zwrócić się do podmiotu 

gospodarczego o usunięcie niezgodności oraz przedstawienie dowodów podjętych działań 

w określonym terminie. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez podmiot gospodarczy dowodów potwierdzających 

usunięcie niezgodności, akta kontroli przekazuje się w celu wszczęcia postępowania, o 

którym mowa w art. 76 ust. 1 lub art. 85 ust. 1.] 

<3. W przypadku gdy w wyniku kontroli stwierdzono niezgodności formalne, a nie 

stwierdzono, aby wyrób był niezgodny z wymaganiami lub stwarzał zagrożenie, 

organ nadzoru rynku wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia niezgodności 

formalnych oraz przedstawienia, w określonym terminie, dowodów 

potwierdzających ich usunięcie. Jeżeli podmiot gospodarczy nie przedstawił 

dowodów na usunięcie niezgodności formalnych, akta sprawy przekazuje się w celu 

wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 76 ust. 1a. 

4. W przypadku gdy w wyniku kontroli: 

1) stwierdzono, że wyrób nie spełnia wymagań – akta sprawy przekazuje się w celu 

wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 76 ust. 1; 

2) stwierdzono, że wyrób spełnia wymagania, a mimo to stwarza zagrożenie – akta 

sprawy przekazuje się w celu wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 85 

ust. 1.> 

<5. W przypadku gdy w wyniku kontroli stwierdzono niezgodności formalne oraz 

stwierdzono, że wyrób nie spełnia wymagań albo spełnia wymagania, a mimo to 

stwarza zagrożenie, stosuje się odpowiednio ust. 4.> 

 

Art. 76. 

[1. Postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów 

niezgodnych z wymaganiami wszczyna się z urzędu, w przypadku stwierdzenia w toku 

kontroli, że wyrób nie spełnia wymagań.] 

<1. Postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku 

wyrobów niezgodnych z wymaganiami wszczyna się z urzędu, w przypadku 

stwierdzenia w toku kontroli, że wyrób nie spełnia wymagań albo nie spełnia 

wymagań i stwierdzono niezgodności formalne. Organ nadzoru rynku może wszcząć 

postępowanie również wtedy, gdy z innych dostępnych informacji, w szczególności z 
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powiadomienia przekazanego przez organy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wynika, 

że wyrób nie spełnia wymagań a został wprowadzony do obrotu przez producenta 

lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera, który ma siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub został udostępniony na rynku przez 

dystrybutora, który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

<1a. Postępowanie w sprawie niezgodności formalnych wszczyna się z urzędu, w 

przypadku, w którym niezgodności formalne nie zostały usunięte na wezwanie 

organu, o którym mowa w art. 75 ust. 3.> 

2. Postępowanie prowadzi się nie dłużej niż 3 miesiące. 

 

Art. 80. 

[1. Dowodem z dokumentu w postępowaniu może być tylko oryginał dokumentu lub jego 

kopia poświadczona przez organ administracji publicznej, notariusza, adwokata, radcę 

prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego, stronę postępowania lub 

upoważnionego pracownika strony postępowania.] 

<1. Dowodem z dokumentu w postępowaniu może być tylko oryginał dokumentu lub 

jego kopia poświadczona przez organ administracji publicznej, notariusza, 

adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego, stronę 

postępowania lub osobę przez nią upoważnioną.> 

2. Jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym, organ nadzoru rynku prowadzący 

postępowanie może zażądać także przekazania tłumaczenia na język polski tego 

dokumentu albo jego części, mającej stanowić dowód w sprawie. 

 

Art. 82. 

[1. Organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie może, w drodze postanowienia, 

wyznaczyć stronie postępowania termin na przedstawienie dowodów potwierdzających: 

1)   usunięcie niezgodności wyrobu, 

2)   wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku, 

3)   odzyskanie wyrobu, 

4)   zniszczenie wyrobu, lub 
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5)   powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników o stwierdzonych 

niezgodnościach, określając termin i sposób powiadomienia. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stosuje się w zależności od rodzaju stwierdzonej 

niezgodności wyrobu z wymaganiami oraz stopnia zagrożenia powodowanego przez 

wyrób, mając na celu w szczególności usunięcie istniejącego zagrożenia dla życia i 

zdrowia użytkowników wyrobu, a także zagrożenia dla mienia, środowiska oraz interesu 

publicznego.] 

<1. Organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie, w drodze postanowienia, wzywa 

stronę postępowania do: 

1) usunięcia niezgodności wyrobu z wymaganiami lub niezgodności formalnych, 

2) wycofania wyrobu z obrotu lub użytku, 

3) odzyskania wyrobu, 

4) zniszczenia wyrobu lub 

5) powiadomienia konsumentów lub innych użytkowników o stwierdzonych 

niezgodnościach z wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia 

– wyznaczając termin na przedstawienie dowodów potwierdzających wykonanie tego 

postanowienia. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stosuje się w zależności od rodzaju stwierdzonych 

niezgodności wyrobu z wymaganiami, rodzaju niezgodności formalnych lub stopnia 

zagrożenia powodowanego przez wyrób, mając na celu w szczególności usunięcie 

istniejącego zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników wyrobu, a także 

zagrożenia dla mienia, środowiska oraz interesu publicznego.> 

3. Podmioty gospodarcze inne niż strona postępowania, posiadające dowody lub informacje 

niezbędne do ustalenia, czy wyrób spełnia wymagania lub potwierdzające podjęcie przez 

stronę postępowania działań, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do ich przekazania 

na żądanie organu nadzoru rynku prowadzącego postępowanie. 

4. Organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie może przeprowadzić albo zlecić organowi, 

o którym mowa w art. 58 ust. 2, przeprowadzenie kontroli mającej na celu ustalenie, czy 

strona postępowania podjęła działania, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 84. 

1. Organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie wydaje decyzję o umorzeniu 

postępowania, jeżeli: 
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1)   stwierdzi, że wyrób spełnia wymagania; 

[2)   niezgodność wyrobu z wymaganiami została usunięta, wyrób został wycofany z 

obrotu lub użytku, odzyskany, zniszczony lub powiadomiono użytkowników o 

stwierdzonych niezgodnościach;] 

<2) niezgodność wyrobu z wymaganiami lub niezgodność formalna zostały usunięte, 

wyrób został wycofany z obrotu lub użytku, odzyskany, zniszczony lub 

powiadomiono użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach 

z wymaganiami;> 

3)   postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. 

[2. Jeżeli stwierdzono, że wyrób nie spełnia wymagań, a strona postępowania nie 

przedstawiła dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami, 

wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku, odzyskanie wyrobu, zniszczenie wyrobu lub 

powiadomienie użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach, organ nadzoru rynku 

prowadzący postępowanie może, w drodze decyzji: 

1)   nakazać usunięcie niezgodności; 

2)   nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku; 

3)   zakazać udostępniania wyrobu; 

4)   nakazać odzyskanie wyrobu; 

5)   nakazać zniszczenie wyrobu; 

6)   nakazać powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników o stwierdzonych 

niezgodnościach z wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2, stosuje się w zależności od rodzaju stwierdzonej 

niezgodności wyrobu z wymaganiami oraz stopnia zagrożenia powodowanego przez 

wyrób, mając na celu w szczególności usunięcie istniejącego zagrożenia dla życia i 

zdrowia użytkowników wyrobu, a także zagrożenia dla mienia, środowiska oraz interesu 

publicznego.] 

<2. Jeżeli stwierdzono, że wyrób nie spełnia wymagań, a także w przypadku gdy 

stwierdzono niezgodności formalne, a strona postępowania nie przedstawiła 

dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami lub 

usunięcie niezgodności formalnych, wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku, 

odzyskanie wyrobu, zniszczenie wyrobu lub powiadomienie użytkowników o 

stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami, organ nadzoru rynku prowadzący 

postępowanie, w drodze decyzji: 
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1) nakazuje usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami lub usunięcie 

niezgodności formalnych; 

2) nakazuje wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku; 

3) zakazuje udostępniania wyrobu; 

4) nakazuje odzyskanie wyrobu; 

5) nakazuje zniszczenie wyrobu; 

6) nakazuje powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników 

o stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami, określając termin i sposób 

powiadomienia. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2, stosuje się w zależności od rodzaju stwierdzonych 

niezgodności wyrobu z wymaganiami, rodzaju niezgodności formalnych lub stopnia 

zagrożenia powodowanego przez wyrób, mając na celu w szczególności usunięcie 

istniejącego zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników wyrobu, a także 

zagrożenia dla mienia, środowiska oraz interesu publicznego.> 

4. Zniszczenie wyrobu może zostać nakazane jedynie w przypadku stwierdzenia, że wyrób 

stwarza poważne zagrożenie, którego nie można usunąć w inny sposób. 

5. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 2, dotyczy dystrybutora, środki mają zastosowanie 

wyłącznie wobec wyrobów przez niego udostępnionych. 

6. W decyzji, o której mowa w ust. 2, organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie określa 

termin i sposób poinformowania przez stronę postępowania o wykonaniu decyzji. 

7. Jeżeli wymaga tego interes użytkowników wyrobu, organ prowadzący postępowanie nadaje 

decyzji, o której mowa w ust. 2, rygor natychmiastowej wykonalności. 

8. W celu stwierdzenia, czy decyzja, o której mowa w ust. 2, została wykonana, organ 

nadzoru rynku prowadzący postępowanie może przeprowadzić lub zlecić 

przeprowadzenie kontroli organowi, o którym mowa w art. 58 ust. 2. 

 

Art. 85. 

[1. Organ nadzoru rynku wszczyna postępowanie z urzędu w przypadku gdy ustalenia kontroli 

wskazują, że wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku wyrób spełnia wymagania, a 

mimo to stwarza zagrożenie.] 

<1. Organ nadzoru rynku wszczyna postępowanie z urzędu, w przypadku gdy ustalenia 

kontroli wskazują, że wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku wyrób spełnia 

wymagania, a mimo to stwarza zagrożenie albo wyrób spełnia wymagania, a mimo to 
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stwarza zagrożenie i stwierdzono niezgodności formalne. Organ nadzoru rynku 

może wszcząć postępowanie również wtedy, gdy z innych dostępnych informacji, w 

szczególności z powiadomienia przekazanego przez organy państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

wynika, że wyrób spełnia wymagania, a mimo to stwarza zagrożenie a wyrób został 

wprowadzony do obrotu przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

albo importera, który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

został udostępniony na rynku przez dystrybutora, który ma siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

2. Do postępowania, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 76 ust. 2, art. 77-83 i art. 84 ust. 4-

8 stosuje się odpowiednio. 

3. Organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie, o którym mowa w ust. 1, wydaje decyzję 

o umorzeniu tego postępowania, jeżeli: 

1)   stwierdzi, że zagrożenie zostało usunięte; 

[2)   wyrób został wycofany z obrotu lub użytku, odzyskany, zniszczony lub powiadomiono 

użytkowników o stwarzanym zagrożeniu;] 

<2) niezgodność formalna została usunięta, wyrób został wycofany z obrotu lub 

użytku, odzyskany, zniszczony lub powiadomiono użytkowników o stwarzanym 

zagrożeniu;> 

3)   postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. 

[4. Jeżeli stwierdzono, że wyrób spełnia wymagania, a mimo to stwarza zagrożenie, a strona 

postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie przedstawiła dowodów potwierdzających 

usunięcie zagrożenia, wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku, odzyskanie wyrobu, 

zniszczenie wyrobu lub powiadomienie użytkowników o stwarzanym zagrożeniu, organ 

nadzoru rynku prowadzący to postępowanie może, w drodze decyzji: 

1)   nakazać usunięcie zagrożenia; 

2)   nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku; 

3)   zakazać udostępniania wyrobu; 

4)   nakazać odzyskanie wyrobu; 

5)   nakazać zniszczenie wyrobu; 

6)   nakazać powiadomienie użytkowników o stwarzanym zagrożeniu, określając termin i 

sposób powiadomienia. 
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5. Środki, o których mowa w ust. 4, stosuje się w zależności od stopnia stwarzanego 

zagrożenia, mając na celu w szczególności usunięcie istniejącego zagrożenia dla życia i 

zdrowia, a także zagrożenia dla mienia, środowiska oraz interesu publicznego.] 

<4. Jeżeli stwierdzono, że wyrób spełnia wymagania, a mimo to stwarza zagrożenie, a 

także w przypadku gdy stwierdzono niezgodności formalne, a strona postępowania, o 

którym mowa w ust. 1, nie przedstawiła dowodów potwierdzających usunięcie 

zagrożenia, usunięcie niezgodności formalnych, wycofanie wyrobu z obrotu lub 

użytku, odzyskanie wyrobu, zniszczenie wyrobu lub powiadomienie użytkowników o 

stwarzanym zagrożeniu, organ nadzoru rynku prowadzący to postępowanie, w 

drodze decyzji: 

1) nakazuje usunięcie zagrożenia lub usunięcie niezgodności formalnych; 

2) nakazuje wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku; 

3) zakazuje udostępniania wyrobu; 

4) nakazuje odzyskanie wyrobu; 

5) nakazuje zniszczenie wyrobu; 

6) nakazuje powiadomienie użytkowników o stwarzanym zagrożeniu, określając 

termin i sposób powiadomienia. 

5. Środki, o których mowa w ust. 4, stosuje się w zależności od rodzaju stwierdzonych 

niezgodności formalnych lub stopnia stwarzanego zagrożenia, mając na celu w 

szczególności usunięcie istniejącego zagrożenia dla życia i zdrowia, a także 

zagrożenia dla mienia, środowiska oraz interesu publicznego.> 

 

Rozdział 8 

[Kary pieniężne] 

<Administracyjne kary pieniężne> 

 

Art. 88. 

<1. > Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do 

użytku wyrób niezgodny z wymaganiami, podlega karze pieniężnej w wysokości do 

100 000 zł. 

<2. Producent, który nie wypełnia obowiązków określonych w przepisach: 

1) art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub 

2) art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub 
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3) art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/426 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł. 

3. Importer, który nie wypełnia obowiązków określonych w przepisach: 

1) art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub 

2) art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub 

3) art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/426 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.> 

 

Art. 89. 

<1.> Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do 

użytku wyrób podlegający oznakowaniu CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych 

także dodatkowemu oznakowaniu metrologicznemu, albo dystrybutor, który udostępnia 

na rynku taki wyrób, bez tego oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 

20 000 zł. 

<2. Producent, który nie wypełnia obowiązku umieszczenia oznakowania CE, 

określonego w przepisach: 

1) art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub 

2) art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub 

3) art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł. 

3. Importer, który nie wypełnia obowiązku zapewnienia umieszczenia oznakowania CE, 

określonego w przepisach: 

1) art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub 

2) art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub 

3) art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł. 

4. Dystrybutor, który nie wypełnia obowiązku sprawdzenia oznakowania CE, 

określonego w przepisach: 

1) art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub 

2) art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub 

3) art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.> 
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<Art. 89a. 

1. Dystrybutor, który udostępnia na rynku wyrób i nie dopełnia obowiązków w zakresie 

sprawdzenia: 

1) umieszczenia na wyrobie, a gdy jest to wymagane – na opakowaniu, w 

załączonym dokumencie lub na etykiecie, informacji umożliwiających 

identyfikację wyrobu, 

2) dołączenia do wyrobu instrukcji, informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa 

użytkowania oraz, jeżeli jest to wymagane, kopii deklaracji zgodności i etykiety, 

sporządzonych w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

2. Dystrybutor, który nie wypełnia obowiązków sprawdzenia, z wyłączeniem obowiązku 

sprawdzenia oznakowania CE, określonych w przepisach: 

1) art. 14 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/424, z wyłączeniem 

obowiązku sprawdzenia wymagań wskazanych w art. 11 ust. 6 i art. 13 ust. 3 tego 

rozporządzenia, lub 

2) art. 11 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/425, z wyłączeniem 

obowiązku sprawdzenia wymagań wskazanych w art. 8 ust. 6 i art. 10 ust. 3 tego 

rozporządzenia, lub 

3) art. 10 ust. 2 akapit pierwszy lub drugi rozporządzenia (UE) 2016/426, 

z wyłączeniem obowiązku sprawdzenia wymagań wskazanych w art. 7 ust. 6 

i art. 9 ust. 3 tego rozporządzenia 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.> 

 

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:] 

 <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, zgodnie z 

wymaganiami:> 

1)   instrukcji lub 

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

-   podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 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] 

<2) informacji umożliwiających identyfikację wyrobu, sporządzonych zgodnie 

z wymaganiami> 

-   podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

<3. Producent, który nie wypełnia obowiązków określonych w przepisach: 

1) art. 11 ust. 5–7 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub 

2) art. 8 ust. 5–8 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub 

3) art. 7 ust. 5–7 rozporządzenia (UE) 2016/426 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.> 

 

[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 10 000 zł.] 

 

<Art. 91. 

1. Importer wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku, który nie 

dopełnia obowiązków w zakresie: 
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1) zapewnienia dołączenia do wyrobu, sporządzonych w jasnej, zrozumiałej 

i czytelnej formie, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami: 

a) instrukcji lub 

b) informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, lub 

c) etykiety, lub 

2) zapewnienia dołączenia do wyrobu informacji umożliwiających identyfikację 

wyrobu, sporządzonych zgodnie z wymaganiami 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 10 000 zł. 

2. Importer, który nie wypełnia obowiązków, z wyłączeniem obowiązku zapewnienia 

umieszczenia oznakowania CE, określonych w przepisach: 

1) art. 13 ust. 2 akapit pierwszy lub ust. 3, lub 4 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub 

2) art. 10 ust. 2 akapit pierwszy lub ust. 3, lub 4 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub 

3) art. 9 ust. 2 akapit pierwszy lub drugi, lub ust. 3, lub 4 rozporządzenia (UE) 

2016/426 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.> 

 

[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 10 000 zł. 

 

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 10 000 zł. 

 

Art. 94. 

Upoważniony przedstawiciel, który nie dopełnia obowiązków w zakresie: 
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1)   przechowywania dokumentacji technicznej, 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 10 000 zł.] 

 

<Art. 92. 

1. Producent albo instalator, który nie dopełnia obowiązków w zakresie: 

1) sporządzania dokumentacji technicznej wyrobu lub deklaracji zgodności, 

zgodnie z wymaganiami lub 

2) przechowywania dokumentacji technicznej wyrobu lub deklaracji zgodności lub 

dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami, lub 

3) udzielenia organowi nadzoru rynku informacji lub udostępnienia dokumentacji 

w języku polskim, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 złotych. 

2. Producent, który nie wypełnia obowiązków, z wyłączeniem obowiązku zapewnienia 

umieszczenia oznakowania CE, określonych w przepisach: 

1) art. 11 ust. 2 lub 3, lub 9 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub 

2) art. 8 ust. 2 lub 3, lub 10 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub 

3) art. 7 ust. 2 lub 3, lub 9 rozporządzenia (UE) 2016/426 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

 

Art. 93. 

1. Importer, który nie dopełnia obowiązków w zakresie: 

1) przechowywania kopii deklaracji zgodności lub zapewnienia udostępniania 

dokumentacji technicznej lub 

2) udzielenia organowi nadzoru rynku informacji lub udostępnienia dokumentacji 

w języku polskim, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

2. Importer, który nie wypełnia obowiązków określonych w przepisach: 

1) art. 13 ust. 8 i 9 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub 

2) art. 10 ust. 8 i 9 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub 

3) art. 9 ust. 8 i 9 rozporządzenia (UE) 2016/426 
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– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

 

Art. 94. 

1. Upoważniony przedstawiciel, który nie dopełnia obowiązków w zakresie: 

1) przechowywania dokumentacji technicznej lub deklaracji zgodności, lub 

dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami lub 

2) udzielenia organowi nadzoru rynku informacji lub udostępnienia dokumentacji 

w języku polskim, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

2. Upoważniony przedstawiciel, który nie wypełnia obowiązków określonych 

w przepisach: 

1) art. 11 ust. 3 lub 9 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub 

2) art. 8 ust. 3 lub 10 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub 

3) art. 7 ust. 3 lub 9 rozporządzenia (UE) 2016/426 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.> 

 

Art. 97. 

[1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 88-94, nakłada, w drodze decyzji, organ nadzoru 

rynku prowadzący postępowanie, o którym mowa w art. 76 ust. 1 lub art. 85 ust. 1.] 

<1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 88–94, nakłada, w drodze decyzji, organ 

nadzoru rynku prowadzący postępowanie, o którym mowa w art. 76 ust. 1 lub 1a lub 

art. 85 ust. 1.> 

2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 95 i art. 96, nakłada, w drodze decyzji, organ 

nadzoru rynku prowadzący kontrolę, a w przypadku kontroli prowadzonej przez organ 

nadzoru rynku, o którym mowa w art. 58 ust. 2 pkt 2, okręgowy inspektor pracy. 

[3. Ustalając wysokość kar pieniężnych, organ nadzoru rynku uwzględnia w szczególności: 

1)   stopień i okoliczności naruszenia przepisów ustawy; 

2)   liczbę wyrobów niezgodnych z wymaganiami wprowadzonych do obrotu, oddanych do 

użytku lub udostępnionych na rynku; 

3)   uprzednie naruszenie przepisów ustawy; 

4)   współpracę z organem nadzoru rynku prowadzącym postępowanie, o którym mowa w art. 

76 ust. 1 lub art. 85 ust. 1, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego 

przeprowadzenia postępowania.] 
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<3. Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w art. 88–96, organ nadzoru rynku 

bierze pod uwagę: 

1) wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności liczbę wyrobów 

niezgodnych z wymaganiami wprowadzonych do obrotu, oddanych do użytku lub 

udostępnionych na rynku, potrzebę ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w 

znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo 

ważnego interesu strony oraz czas trwania tego naruszenia; 

2) częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu 

tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, 

w następstwie którego ma być nałożona kara; 

3) uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestępstwo 

skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe; 

4) stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana kara pieniężna, do 

powstania naruszenia prawa; 

5) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu usunięcia skutków naruszenia 

prawa; 

6) wysokość korzyści, którą strona osiągnęła; 

7) w przypadku osoby fizycznej – warunki osobiste strony, na którą kara pieniężna 

jest nakładana; 

8) współpracę z organem nadzoru rynku prowadzącym postępowanie, o którym 

mowa w art. 76 ust. 1 lub 1a lub art. 85 ust. 1, w szczególności przyczynienie się 

do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania.> 

<3a. Okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 7, organ nadzoru rynku ustala na 

podstawie dowodów przedłożonych przez stronę.> 

[4. Organ nadzoru rynku odstępuje od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli podmiot gospodarczy, 

podlegający karze, przedstawił dowody potwierdzające wykonanie postanowienia, o 

którym mowa w art. 82 ust. 1.] 

<4. Organ nadzoru rynku, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia kary pieniężnej i 

poprzestaje na pouczeniu, jeżeli: 

1) waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub 

2) za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio 

nałożona kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej 

lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie 
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skarbowe, lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona kara pieniężna, 

lub 

3) strona przedstawiła w wyznaczonym terminie dowody potwierdzające wykonanie 

postanowienia, o którym mowa w art. 82 ust. 1.> 

<5. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 4, jeżeli pozwoli to na spełnienie 

celów, dla których miałaby być nałożona kara pieniężna, organ nadzoru rynku, w 

drodze postanowienia, może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodów 

potwierdzających: 

1) usunięcie skutków naruszenia prawa lub 

2) powiadomienie właściwych podmiotów o stwierdzonym naruszeniu prawa, 

określając termin i sposób powiadomienia. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, organ nadzoru rynku odstępuje od 

nałożenia kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli strona przedstawiła 

dowody potwierdzające wykonanie postanowienia.> 

 

Art. 98. 

1. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna. 

2. Karę pieniężną wnosi się na rachunek bankowy organu nadzoru rynku, który ją nałożył. 

3. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, jeżeli od dnia 

popełnienia czynu, o którym mowa w art. 88-96, upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w 

którym czyn został popełniony. 

4. Kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o 

nałożeniu kary. 

5. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

[6. Do kar pieniężnych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.] 

7. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

 

 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1911995:part=dIII&full=1
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U S T A W A   z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317) 

 

Art. 42. 

1. Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej 

związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym niniejszą ustawą i innymi 

ustawami. 

2. W szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy: 

1)   bezpieczeństwa żeglugi morskiej; 

1a)  ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem 

zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności 

zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń; 

2)   korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich; 

3)   (uchylony); 

4)   bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego; 

5)   ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z 

morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym 

przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

6)   ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i 

przystaniach; 

10)   uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń na 

budowę dla obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich, pasie 

technicznym, pasie ochronnym oraz portach i przystaniach morskich; 

10a)  (uchylony); 

11)  budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień 

ochronnych w pasie technicznym; 

11a)   użytkowania lasów będących własnością Skarbu Państwa położonych w pasie 

technicznym; 
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11b)   nadzoru nad zapewnieniem ochrony przed powodzią od strony wód morskich w 

tym poprzez budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli hydrotechnicznych oraz 

umocnień brzegowych w pasie technicznym; 

12)  wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności; 

12a)   wykonywania i nadzorowania pomiarów hydrograficznych; 

12b)   prowadzenia zasobów danych hydrograficznych dla obszaru kompetencji 

właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego; 

13)   oznakowania nawigacyjnego w polskich obszarach morskich; 

14)  nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie 

przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 

15)  wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków; 

16)  sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej; 

[17)   wykonywania kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami wprowadzonych do 

obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego, rekreacyjnych 

jednostek pływających i skuterów wodnych;] 

<17) wykonywania kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami, stwarzania przez 

wyrób zagrożenia oraz niezgodności formalnych, w odniesieniu do 

wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia 

morskiego, rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych;> 

18)  nadawania nazw statkom morskim; 

19)  organizacji pilotażu morskiego; 

20)   budowy i utrzymania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i 

przystani morskich, z wyłączeniem infrastruktury dostępu służącej wyłącznie na 

użytek morskich portów wojennych, o których mowa w art. 45 ust. 2a; 

21)  zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki 

narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu 

zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933), w zakresie przewidzianym w tych 

przepisach; 

22)  planowania rozwoju portów i przystani morskich, o których mowa w pkt 21; 

23)  monitorowania i informowania o ruchu statków; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.208305&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1988958&full=1


- 46 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

24)  ewidencji ładunków i pasażerów; 

25)   nadzoru nad wprowadzonym do obrotu lub oddanym do użytku wyposażeniem 

morskim oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi i skuterami wodnymi, o 

którym mowa w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398); 

25a)   (uchylony); 

26)  
(8)

 zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad 

gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 

lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

26a)  
(9)

 wykonywania zadań w dziedzinie ochrony środowiska morskiego i ochrony przed 

powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne; 

27)   kontroli paliwa żeglugowego dostarczanego na statki oraz paliwa żeglugowego 

używanego na statkach; 

28)   związane z wykonywaniem zadań organu krajowego, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 

listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną 

śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 

334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010", 

w zakresie usług przewozu drogą morską, z tym że rozpatrywanie skarg, o których 

mowa w art. 25 ust. 3 tego rozporządzenia, należy do zadań dyrektora urzędu 

morskiego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 43a ust. 5; 

29)   kwalifikacji członków załóg statków morskich i pilotów morskich; 

30)   nadzoru nad obszarami Natura 2000 wyznaczonymi na polskich obszarach morskich 

i sporządzania projektów planów ochrony tych obszarów w trybie przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

31)   opiniowania i uzgadniania: 

a)  dokumentów dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

b)  realizacji przedsięwzięć dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 

2000 
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-    o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko; 

32)   ochrony i opieki nad zabytkami znajdującymi się w polskich obszarach morskich w 

zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.); 

33)   uzgadniania decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w przypadkach przewidzianych w tej ustawie; 

34)  
(10)

 kontroli podmiotów zarządzających portami morskimi w zakresie zapewnienia 

przez nie dostępności w porcie punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego 

(LNG) określonej w przepisach ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317). 

3. Do organów administracji morskiej należy także wykonywanie zadań w dziedzinie 

współpracy międzynarodowej w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2. 

4. Wydawanie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, następuje po 

zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu terytorialnego. 

5. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczego. 

6. W celu wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, organy 

administracji morskiej odbywają regularne spotkania, a w wyjątkowych okolicznościach 

odbywają także spotkania doraźne. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 i 

2056 oraz z 2018 r. poz. 650) 

Art. 3. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 

1)   kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług; 

1a)  kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów zasadniczych, 

szczegółowych lub innych wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych 

właściwych organów; 
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[1aa)  kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów wymagań lub 

kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia w rozumieniu ustawy z dnia 

13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 

1228 i 1579), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych 

organów;] 

<1aa) kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów 

wymagań, kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz 

kontrola w zakresie niezgodności formalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i …), z wyłączeniem wyrobów podlegających 

kontroli innych właściwych organów;> 

1b)  kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) w zakresie spełniania 

ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa; 

1c)  kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów 

przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 

1d)  kontrola produktów wykorzystujących energię wprowadzonych do obrotu lub 

oddanych do użytku, o których mowa w aktach delegowanych określonych w wykazie 

ogłaszanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o 

informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o 

kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1790) z wyłączeniem produktów wykorzystujących energię, o których mowa w 

rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. 

uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w 

odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 

314 z 30.11.2010, str. 64); 

1e)  kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla 

konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia 

wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60, 379 i 777); 
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2)   kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do 

wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie 

oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług; 

2a)  kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688); 

2b)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 

54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1803); 

2c)  kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na 

sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 

czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 649); 

2d)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 i 785); 

2e)  kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w rozumieniu 

ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806 oraz z 2016 r. poz. 2003), 

przeznaczonych dla konsumentów, w tym pobieranie próbek i badanie próbek tych 

produktów w celu identyfikacji w tych produktach organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych; 

2f)  kontrola znakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań 

określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

(Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 32, str. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i 

etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia 

żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE 

L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 32, str. 455), w obrocie detalicznym, w tym pobieranie i badanie próbek 

żywności w celu identyfikacji w niej organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1455834:part=a37&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1455834:part=a39&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1668557:part=a8&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1668557:part=a9&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1668557:part=a10u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1668557:part=a11&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1668557:part=a31u3&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1668557:part=a48&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1668557:part=a53&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1668557:part=a54u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1668557:part=a54u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1668557:part=a54u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1530676:part=a6u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1530676:part=a6u2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1530676:part=a6u5&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1925666:part=a168(a)u1p2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1999105&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319807&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319808&full=1


- 50 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2g)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania 

prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013, str. 1); 

2h)  kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu 

detalicznego lub hurtowego przepisów art. 40a, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 2056); 

3)   prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich; 

4)   organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych; 

5)   prowadzenie poradnictwa konsumenckiego; 

6)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków 

spożywczych określonych w przepisach odrębnych. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Inspekcja wykonuje w zakresie 

niezastrzeżonym odrębnymi przepisami dla innych organów. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 i 650) 

 

Art. 16. 

1. Do zakresu działania Prezesa należy: 

1)   utrzymywanie i rozwój systemu legalnych jednostek miar i państwowych wzorców 

jednostek miar, w szczególności: 

a)  budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar i 

układów pomiarowych służących do przekazywania jednostek miar przechowywanych 

i stosowanych w Urzędzie, oraz prowadzenie prac rozwojowych w tym zakresie, 

b)  informowanie, w drodze obwieszczenia, o spełnieniu przez wzorce jednostek miar 

warunków określonych dla państwowych wzorców jednostek miar, 
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c)  zapewnienie, w drodze porównań, powiązania państwowych wzorców jednostek miar z 

międzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami jednostek miar w innych 

krajach, a także potwierdzania kompetencji w zakresie realizowanych wzorcowań i 

pomiarów, 

d)  zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych 

wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych, w tym na rzecz podmiotów 

wykonujących działalność w celu zapewnienia jednolitości miar i dokładności 

pomiarów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, której organizację 

określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 3, 

e)  sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i laboratoriów 

spoza administracji miar będących właścicielami państwowych wzorców jednostek 

miar, utrzymujących i udostępniających te wzorce, 

f)  wytwarzanie i certyfikacja materiałów odniesienia, 

g)  wykonywanie ekspertyz i badań przyrządów pomiarowych, 

h)  wyznaczanie wartości wielkości przez wykonywanie pomiarów przedmiotów, w 

stosunku do których dokonywane są czynności pomiarowe, 

i)  organizowanie i prowadzenie krajowych porównań międzylaboratoryjnych; 

2)   prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących 

metrologii, w szczególności w zakresie technologii pomiarowych, oraz współpraca z 

innymi jednostkami naukowymi w tym zakresie; 

3)   wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu, w szczególności: 

a)  udzielanie konsultacji i prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie przyrządów, 

metod oraz technologii pomiarowych, 

b)  organizowanie i prowadzenie szkoleń specjalistycznych w dziedzinie miar i 

technologii pomiarowych, 

c)  prowadzenie działań popularyzujących i promujących zagadnienia miar i metrologii, w 

tym prowadzenie działalności wydawniczej, 

d)  inicjowanie prac normalizacyjnych w sprawach miar, 

e)  inicjowanie rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych i innych przedsięwzięć w 

dziedzinach dotyczących metrologii oraz nawiązywanie i prowadzenie współpracy z 

krajowymi podmiotami zajmującymi się taką działalnością; 

4)   współpraca międzynarodowa w zakresie miar, w szczególności: 
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a)  reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w metrologicznych organizacjach 

międzynarodowych i regionalnych, 

b)  współdziałanie z zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działania w zakresie miar; 

5)   wykonywanie zadań z zakresu prawnej kontroli metrologicznej, w szczególności: 

a)  zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników 

przeprowadzonych badań i nadawanie znaków zatwierdzenia typu, w drodze decyzji, 

jak również cofanie decyzji zatwierdzenia typu, 

b)  prowadzenie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych, 

c)  wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej oraz uznawanie za równoważną 

prawnej kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli 

wykonanej przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne, 

d)  udzielanie i cofanie jednostkom, w drodze decyzji, upoważnień do legalizacji 

pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, 

e)  wydawanie certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji 

Metrologii Prawnej; 

6)   nadzorowanie i koordynacja służby miar w Polsce, w szczególności: 

a)  sprawowanie nadzoru nad organami administracji miar i kierowanymi przez nie 

urzędami oraz zapewnianie prawidłowości i spójności ich działania, 

b)  sprawowanie nadzoru nad jednostkami, o których mowa w lit. c oraz w pkt 5 lit. d, w 

zakresie działalności wynikającej z udzielonych im upoważnień i zezwoleń, 

c)  wydawanie, odmowa wydania i cofanie jednostkom, w drodze decyzji, zezwoleń na 

prowadzenie działalności w zakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz 

sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, 

[d)  wykonywanie zadań organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) w 

zakresie prowadzenia postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub 

oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających 

zagrożenie, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych,] 

<d) wykonywanie zadań organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 

13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i …) w zakresie prowadzenia postępowania w 

sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów 

niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie oraz w zakresie 
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niezgodności formalnych, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag 

nieautomatycznych,> 

e)  opracowywanie projektów rozporządzeń w sprawach należących do jego zakresu 

działania, 

f)  opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych, 

g)  sygnalizowanie właściwym organom potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w 

sprawach miar; 

7)   wydawanie Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Miar; 

8)   wykonywanie, w zakresie swoich kompetencji, innych prac metrologicznych; 

9)   wykonywanie zadań przewidzianych w odrębnych ustawach lub powierzonych przez 

Prezesa Rady Ministrów. 

2. Prezes przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do 

zatwierdzenia, zaopiniowany przez Radę, czteroletni strategiczny plan działania 

Głównego Urzędu Miar, obejmujący główne cele, wyzwania i kierunki działań Urzędu, w 

powiązaniu ze strategiami rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475). 

3. Prezes przygotowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, zaopiniowane przez Radę: 

1)   roczny plan działania Głównego Urzędu Miar obejmujący realizację poszczególnych 

zadań, o których mowa w ust. 1, uwzględniający postanowienia planu, o którym mowa 

w ust. 2, oraz 

2)   roczne sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu. 

 

Art. 20. 

1. Do zakresu działania dyrektorów należy: 

1)   badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, a w szczególności legalizacja przyrządów pomiarowych; 

1a)  realizowanie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o 

towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1161); 

2)   realizowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów 

ustawy oraz współdziałanie z administracją publiczną w tym zakresie; 

3)   wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa. 
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[1a. Dyrektor wykonuje zadania organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w zakresie 

przeprowadzania kontroli spełniania przez wyroby wymagań, w odniesieniu do 

przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych.] 

<1a. Dyrektor wykonuje zadania organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w zakresie 

przeprowadzania kontroli spełniania przez wyroby wymagań, stwarzania przez 

wyroby zagrożenia oraz w zakresie niezgodności formalnych, w odniesieniu do 

przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych.> 

1b. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, dyrektorzy wykonują na terytorialnym 

obszarze działania podległych im urzędów. 

2. Okręgowe urzędy miar mogą wykonywać inne prace metrologiczne, zgodnie ze swoimi 

kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie i ekspertyzy 

przyrządów pomiarowych. 

3. Okręgowe urzędy miar mogą po uzgodnieniu z Prezesem współpracować z krajowymi i 

zagranicznymi organizacjami, instytucjami oraz uczelniami prowadzącymi działania w 

zakresie miar. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650) 

 

Art. 62zc. 

[1. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego wprowadzone do obrotu 

podlegają kontroli organów nadzoru rynku wymienionych w ust. 2 w zakresie spełniania 

przez te materiały wymagań, o których mowa w ustawie. 

2. Kontrolę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, prowadzą: 

1)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - w zakresie materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego stosowanych w górnictwie; 

2)   inspektorzy pracy - w zakresie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego stosowanych poza górnictwem.] 
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<1. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego wprowadzone do obrotu 

podlegają kontroli organów nadzoru rynku w zakresie spełniania przez te materiały 

wymagań, o których mowa w ustawie, oraz kontroli w zakresie niezgodności 

formalnych w odniesieniu do tych materiałów. 

2. Kontrolę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, prowadzą: 

1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – w odniesieniu do materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego stosowanych w górnictwie; 

2) inspektorzy pracy – w odniesieniu do materiałów wybuchowych przeznaczonych 

do użytku cywilnego stosowanych poza górnictwem.> 

[3. Kontrolę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, z tym że art. 75 

ust. 3 tej ustawy stosuje się w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli przez organy 

nadzoru rynku, o których mowa w ust. 2, niezgodności polegających na naruszeniu 

obowiązków, o których mowa w art. 62v-62y.] 

[4. Postępowania w sprawach wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego niezgodnych z wymaganiami ustawy prowadzą, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku: 

1)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - w zakresie materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego stosowanych w górnictwie; 

2)   okręgowi inspektorzy pracy - w zakresie materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego stosowanych poza górnictwem.] 

<4. Postępowania w sprawach wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego niezgodnych z wymaganiami ustawy oraz 

niezgodności formalnych prowadzą: 

1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – w odniesieniu do materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego stosowanych w górnictwie; 

2) okręgowi inspektorzy pracy – w odniesieniu do materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego stosowanych poza górnictwem.> 

<5. Kontrolę i postępowania, o których mowa w ust. 1 i 4, prowadzi się zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku, z tym że za niezgodności formalne uważa się niezgodności polegające na 
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naruszeniu przez podmiot gospodarczy obowiązków, o których mowa w art. 62v ust. 

1 pkt 2, 4–10 i 12, art. 62x ust. 1 pkt 3–7 i 10 oraz art. 62y ust. 1 pkt 1.> 

 

Art. 62zl. 

[1. Wyroby pirotechniczne wprowadzone do obrotu podlegają kontroli organów nadzoru 

rynku wymienionych w ust. 2 w zakresie spełniania przez te wyroby wymagań, o których 

mowa w ustawie. 

2. Kontrolę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, prowadzą: 

1)   wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej - w zakresie wyrobów pirotechnicznych klas 

F1-F4, T1 i P1; 

2)   inspektorzy pracy - w zakresie wyrobów pirotechnicznych klas F4, T1, T2, P1 i P2.] 

<1. Wyroby pirotechniczne wprowadzone do obrotu podlegają kontroli organów 

nadzoru rynku w zakresie spełniania przez te wyroby wymagań, o których mowa w 

ustawie, oraz kontroli w zakresie niezgodności formalnych w odniesieniu do tych 

wyrobów. 

2. Kontrolę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, prowadzą: 

1) wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej – w odniesieniu do wyrobów 

pirotechnicznych klas F1–F4, T1 i P1; 

2) inspektorzy pracy – w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych klas F4, T1, T2, P1 

i P2.> 

[3. Kontrolę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, z tym że art. 75 

ust. 3 tej ustawy stosuje się w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli przez organy 

nadzoru rynku, o których mowa w ust. 2, niezgodności polegających na naruszeniu 

obowiązków, o których mowa w art. 62ze-62zg.] 

[4. Postępowania w sprawach wprowadzonych do obrotu wyrobów pirotechnicznych 

niezgodnych z wymaganiami ustawy prowadzą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku: 

1)   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w zakresie wyrobów 

pirotechnicznych klas F1-F4, T1 i P1; 

2)   okręgowi inspektorzy pracy - w zakresie wyrobów pirotechnicznych klas F4, T1, T2, P1 i 

P2.] 
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<4. Postępowania w sprawach wprowadzonych do obrotu wyrobów pirotechnicznych 

niezgodnych z wymaganiami ustawy oraz niezgodności formalnych prowadzą: 

1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w odniesieniu do 

wyrobów pirotechnicznych klas F1–F4, T1 i P1; 

2) okręgowi inspektorzy pracy – w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych klas 

F4, T1, T2, P1 i P2.> 

<5. Kontrolę i postępowania, o których mowa w ust. 1 i 4, prowadzi się zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku, z tym że za niezgodności formalne uważa się niezgodności polegające na 

naruszeniu przez podmiot gospodarczy obowiązków, o których mowa w art. 62ze ust. 

1 pkt 2, 4–7 i 9, art. 62zf ust. 1 pkt 3–5 i 8 oraz art. 62zg ust. 1 pkt 1 i 2.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1226 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

________________________________________ 

1)
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 

Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 

Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego 

przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia (Dz. Urz. WE L 77 z 

26.03.1973; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 261); 

2) dyrektywy 87/404/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników 

ciśnieniowych (Dz. Urz. WE L 220 z 08.08.1987, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 334); 

3) dyrektywy 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. WE L 187 z 

16.07.1988; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 240); 

4) dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 
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odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 296); 

5) dyrektywy 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej 

(Dz. Urz. WE L 139 z 23.05.1989; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, 

t. 9, str. 481); 

[6) dyrektywy 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz. Urz. 

WE L 399 z 30.12.1989; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 

98);] 

7) dyrektywy 90/384/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wag nieautomatycznych 

(Dz. Urz. WE L 189 z 20.07.1990; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, 

t. 10, str. 138); 

[8) dyrektywy 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych (Dz. 

Urz. WE L 196 z 26.07.1990; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, 

str. 174);] 

9) dyrektywy 90/488/EWG z dnia 17 września 1990 r. zmieniającej dyrektywę 

87/404/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich 

odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. Urz. WE L 270 z 

02.10.1990; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 190); 

10) dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniającej dyrektywę 

89/336/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących 

się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. WE L 126 z 12.05.1992; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84); 

11) dyrektywy 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla 

nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym (Dz. Urz. 

WE L 167 z 22.06.1992; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 

186); 

12) dyrektywy 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów 

dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych 
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przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. WE L 121 z 15.05.1993; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 58); 

13) dyrektywy 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniającej dyrektywy 87/404/EWG 

(proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG 

(wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 

89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi 

nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 

90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie 

terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane 

paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne 

przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia) (Dz. Urz. WE L 220 z 

30.08.1993; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 173); 

[14) dyrektywy 93/95/EWG z dnia 29 października 1993 r. zmieniającej dyrektywę 

89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących 

się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz. Urz. WE L 276 z 09.11.1993; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 12, str. 248);] 

15) dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych 

przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. Urz. WE L 

100 z 19.04.1994; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 144); 

16) dyrektywy 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 

odnoszących się do rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. Urz. WE L 164 z 

30.06.1994, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 

196); 

17) dyrektywy 95/16/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich dotyczących dźwigów (Dz. Urz. WE L 213 z 07.09.1995, z 

późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 187); 

18) dyrektywy 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności 

transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 17, str. 152);  

19) dyrektywy 96/57/WE z dnia 3 września 1996 r. w sprawie wymagań efektywności 

energetycznej chłodziarek, chłodziarek-zamrażarek i zamrażarek typu domowego (Dz. 
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Urz. WE L 236 z 18.09.1996; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 1, 

str. 305); 

[20) dyrektywy 96/58/WE z dnia 3 września 1996 r. zmieniającej dyrektywę 89/686/EWG 

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do 

wyposażenia ochrony osobistej (Dz. Urz. WE L 236 z 18.09.1996; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 17, str. 172);] 

21) dyrektywy 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków (Dz. 

Urz. WE L 46 z 17.02.1997; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 07, t. 3, 

str. 3); 

22) dyrektywy 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (Dz. Urz. WE L 181 z 

09.07.1997; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 19, str. 86); 

23) dyrektywy 97/68/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w 

maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (Dz. Urz. WE L 59 z 

27.02.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 

17); 

24) dyrektywy 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn (Dz. Urz. WE L 207 z 

23.07.1998; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 349); 

25) dyrektywy 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i 

końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich 

zgodności (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 23, str. 254); 

26) dyrektywy 1999/36/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie przewoźnych urządzeń 

ciśnieniowych (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 07, t. 4, str. 314); 

[27) dyrektywy 2000/9/WE z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącej się do urządzeń kolei 

linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. Urz. WE L 106 z 03.05.2000; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 07, t. 5, str. 3);] 

28) dyrektywy 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez 
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urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. WE L 162 z 03.07.2000; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 287); 

29) dyrektywy 2000/55/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wymogów 

efektywności energetycznej stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego (Dz. Urz. 

WE L 279 z 01.11.2000; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 

96); 

30) dyrektywy 2001/2/WE z dnia 4 stycznia 2001 r. dostosowującej do postępu 

technicznego dyrektywę 1999/36/WE w sprawie przewoźnych urządzeń 

ciśnieniowych (Dz. Urz. WE L 5 z 10.01.2001; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 07, t. 5, str. 367); 

31) dyrektywy 2001/16/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności 

transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. WE L 110 z 

20.04.2001; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 243); 

32) dyrektywy 2001/63/WE z dnia 17 sierpnia 2001 r. dostosowującej do postępu 

technicznego dyrektywę 97/68/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 

Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w 

maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (Dz. Urz. WE L 227 z 

23.08.2001; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 422); 

33) dyrektywy 2002/50/WE z dnia 6 czerwca 2002 r. dostosowującej do postępu 

technicznego dyrektywę 1999/36/WE w sprawie przewoźnych urządzeń 

ciśnieniowych (Dz. Urz. WE L 149 z 07.06.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 07, t. 6, str. 270); 

34) dyrektywy 2002/88/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. zmieniającej dyrektywę 97/68/WE w 

sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków 

dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników 

spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po 

drogach (Dz. Urz. WE L 35 z 11.02.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 13, t. 31, str. 73); 

35) dyrektywy 2003/44/WE z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywę 94/25/WE 

w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 

Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych (Dz. Urz. UE L 214 z 

26.08.2003; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 409); 
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36) dyrektywy 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych 

(Dz. Urz. UE L 135 z 30.04.2004; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, 

t. 34, str. 149); 

37) dyrektywy 2004/26/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę 97/68/WE 

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do 

środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z 

silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających 

się po drogach (Dz. Urz. UE L 146 z 30.04.2004; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 341); 

38) dyrektywy 2004/50/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę 96/48/WE 

w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 

dyrektywę 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu 

kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 838). 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi 

wymaganiami dotyczącymi wyrobów; 

2)   (uchylony); 

3)   zasady i tryb autoryzacji jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz laboratoriów, 

a także sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii 

Europejskiej autoryzowanych jednostek i laboratoriów; 

4)   (uchylony); 

5)   zasady działania systemu kontroli wyrobów zgodnie z ramami nadzoru rynku 

ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008. 

1a. Przepisy ustawy stosuje się do następujących rodzajów wyrobów: 

[1)   kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób;] 

2)   wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi; 

3)   urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska; 

[4)   środków ochrony indywidualnej; 

5)   urządzeń spalających paliwa gazowe;] 
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6)   wyrobów ze szkła kryształowego; 

7)   maszyn; 

8)   wyrobów aerozolowych; 

9)   sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie ograniczenia stosowania 

niektórych substancji niebezpiecznych; 

10)  silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i 

cząstek stałych przez te silniki; 

11)  wyrobów wykorzystujących energię, dla których określono wymagania w aktach 

wykonawczych do art. 15 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. 

UE L 285 z 31.10.2009, str. 10, z późn. zm.). 

2. Przepisy ustawy stosuje się do wyrobów medycznych, o których mowa w art. 24 i art. 25 

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) i w 

zakresie tam określonym, oraz do: 

1)   wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, 

2)   wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów medycznych 

do diagnostyki in vitro 

- w zakresie, w jakim do tych wyrobów mają zastosowanie wymagania dotyczące 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. 

2a. (uchylony). 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. 
  
(uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 38. 

1. System kontroli wyrobów tworzą organy wymienione w ust. 2 i 3, zwane dalej "organami 

wyspecjalizowanymi", oraz organy celne. 

2. Kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań 

prowadzą: 

1)   wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej; 
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2)   inspektorzy pracy; 

3)   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

4)   organy Inspekcji Ochrony Środowiska; 

[5)   Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;] 

6)   organy nadzoru budowlanego; 

7)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego; 

8)   (uchylony); 

9)   wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego. 

3. Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów 

niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzą: 

1)   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem 

UOKiK"; 

2)   okręgowi inspektorzy pracy; 

3)   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

4)   wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska; 

[5)   Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;] 

6)   organy nadzoru budowlanego; 

7)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego; 

8)   (uchylony); 

9)   wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego. 

4. Kompetencje organów wyspecjalizowanych określają przepisy odrębne. 

 

Art. 40e. 

[1. Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub jego upoważnionego 

pracownika.] 

<1. Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego 

upoważnionej.> 

2. [Kontrolowany lub jego upoważniony pracownik są obowiązani umożliwić wykonywanie 

kontroli, a w szczególności:] 

 <Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani umożliwić 

wykonywanie kontroli, a w szczególności:> 

1)   zapewnić wgląd w dokumenty objęte zakresem kontroli; 
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2)   wydać za pokwitowaniem wyroby lub dokumenty, jeżeli jest to niezbędne do 

przeprowadzenia ich dalszej analizy lub dokładniejszej kontroli; 

3)   udzielić niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty będące przedmiotem 

kontroli zostały zapisane na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne; 

4)   udostępnić obiekty i pomieszczenia, w których znajdują się dokumenty i wyroby 

objęte zakresem kontroli; 

5)   udzielać wszelkich wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli; 

[6)   udostępnić dokumenty w celu sporządzenia kopii; zgodność kopii z oryginałem 

dokumentu potwierdza kontrolowany lub jego upoważniony pracownik.] 

<6) udostępnić dokumenty w celu sporządzenia kopii; zgodność kopii z oryginałem 

dokumentu potwierdza kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.> 

 

Art. 41a. 

1. Stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała do użytku wyrób 

niezgodny z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, wobec której 

postępowanie zostało wszczęte. Stroną postępowania może być także dystrybutor. 

2. Organizacja społeczna może występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w 

postępowaniu tylko w przypadku, gdy osoba będąca stroną postępowania jest członkiem 

tej organizacji. 

3. Przepisy art. 40b ust. 2 i 3 oraz art. 40c i art. 40d stosuje się odpowiednio do stron 

postępowania. 

[4. Dowodem z dokumentu w postępowaniu może być tylko oryginał dokumentu lub jego 

kopia poświadczona przez organ administracji publicznej, notariusza, adwokata, radcę 

prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego lub upoważnionego pracownika 

przedsiębiorcy.] 

<4. Dowodem z dokumentu w postępowaniu może być tylko oryginał dokumentu lub 

jego kopia poświadczona przez organ administracji publicznej, notariusza, 

adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego, stronę 

postępowania lub osobę przez nią upoważnioną.> 

 

 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1927115&full=1
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U S T A W A    z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 

i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650) 

Art. 3. 

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   linii tramwajowych; 

2)   transportu szynowego wykonywanego w ramach wewnątrzzakładowego procesu 

produkcji, przetwórstwa lub dystrybucji, jednego lub kilku sąsiadujących 

przedsiębiorstw, w tym na obszarze górniczym - kopalń odkrywkowych, zwałowisk 

odpadów, zakładów hutniczych i koksowni, w trakcie którego pojazdy w nim 

uczestniczące nie wyjeżdżają poza obszar przedsiębiorstw lub wyjeżdżają wyłącznie 

na infrastrukturę prywatną; 

[3)   transportu linowego i linowo-terenowego, z wyjątkiem art. 10 ust. 4-6.] 

<3) transportu linowego i linowo-terenowego, z wyjątkiem art. 10 ust. 3 pkt 2 

i ust. 3a.> 

2. Przepisów rozdziałów 2-12, z wyjątkiem art. 5 ust. 1-2b oraz art. 38a-38ba, nie stosuje się 

do infrastruktury nieczynnej. 

3. Przepisów rozdziałów 2-2b, 4a, 4b, 5b-6b, 7-8, 10 oraz art. 17a-17b, art. 18a-18f, art. 23-

23j, z wyjątkiem art. 5 ust. 1-2b oraz art. 25g, nie stosuje się do infrastruktury prywatnej 

oraz do przedsiębiorców wykonujących na niej przewozy. 

4. Przepisów rozdziałów 6, 7 i 9 nie stosuje się do infrastruktury kolejowej znajdującej się na 

obszarze warsztatów naprawczych taboru kolejowego, wagonowni lub lokomotywowni. 

5. Przepisów rozdziałów 4a, 5a-8, art. 5 ust. 3-6, art. 13 ust. 1, art. 17a-17b, art. 18a-18f, art. 

23-23j oraz art. 59-64 nie stosuje się do kolei wąskotorowych. 

6. Przepisów rozdziałów 2b, 4a, 5b, 7-8 i 10, art. 17a-17b, art. 18a-18f, art. 23-23j, z 

wyjątkiem art. 25g i art. 40, nie stosuje się do bocznic kolejowych i przedsiębiorców 

wykonujących na nich przewozy. 

7. Przepisów rozdziałów 2, 4a-9 i 12, art. 23-23j nie stosuje się do metra. Przepisy rozdziałów 

2b i 10 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisów rozdziałów 4a i 5a oraz art. 23-23j nie stosuje się do sieci kolejowych, które są 

funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko do prowadzenia 

przewozów wojewódzkich lub lokalnych oraz do przewoźników kolejowych 

prowadzących działalność wyłącznie w obrębie tych sieci kolejowych. 

9. Przepisów rozdziału 4a oraz art. 23-23j nie stosuje się do: 
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1)   infrastruktury kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub 

historycznego; 

2)   pojazdów kolejowych przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego lub turystycznego 

oraz pojazdów historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej. 

 

Art. 10. 

1. Centralnym organem administracji rządowej będącym krajową władzą bezpieczeństwa i 

krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej 

z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, 

właściwym w sprawach: 

1)   regulacji transportu kolejowego, 

2)   licencjonowania transportu kolejowego, 

3)   nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz 

pojazdów kolejowych, 

4)   bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

5)   interoperacyjności i spójności technicznej transportu kolejowego, 

6)   licencji i świadectw maszynistów 

-   jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej "Prezesem UTK". 

1a. Prezes UTK jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad przestrzeganiem praw 

pasażerów w transporcie kolejowym. 

2. Właściwość Prezesa UTK w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego, o której 

mowa w ust. 1, oraz nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów, o którym mowa w ust. 

1a, nie dotyczy metra. 

[3. Prezes UTK jest organem nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398), w zakresie 

wyrobów przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej, na bocznicach 

kolejowych, kolejach wąskotorowych oraz w metrze, związanych z prowadzeniem i 

bezpieczeństwem ruchu, a także wykonywaniem przewozów osób i towarów oraz 

eksploatacją pojazdów kolejowych. 

3a. Do oceny zgodności wyrobów, o których mowa w ust. 3, akredytacji, autoryzacji i 

notyfikacji w tym zakresie, a także kontroli spełniania przez te wyroby wymagań lub 

stwarzania przez nie zagrożenia i postępowań w ich sprawie, stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.] 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1966163:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1966163:ver=1&full=1
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<3. Prezes UTK jest organem nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz 

z 2018 r. poz. 650 i …) w zakresie: 

1) wyrobów przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej, na 

bocznicach kolejowych, kolejach wąskotorowych oraz w metrze, związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu, a także wykonywaniem przewozów 

osób i towarów oraz eksploatacją pojazdów kolejowych; 

2) urządzeń kolei linowych, modyfikacji urządzeń kolei linowych wymagających 

nowego zezwolenia oraz do podsystemów i elementów bezpieczeństwa, wobec 

których stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i 

uchylenia dyrektywy 2000/9/WE (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 1, z późn. 

zm.). 

3a. Do oceny zgodności wyrobów, o których mowa w ust. 3, akredytacji, autoryzacji i 

notyfikacji w tym zakresie, a także kontroli spełniania przez te wyroby wymagań, 

stwarzania przez nie zagrożenia lub w zakresie niezgodności formalnych, a także 

postępowań w tych sprawach, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.> 

[4. Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), w zakresie kolei linowych 

przeznaczonych do przewozu osób. 

5. Do oceny zgodności kolei linowych, o których mowa w ust. 4, autoryzacji i notyfikacji w 

tym zakresie, a także kontroli spełniania przez te koleje linowe zasadniczych wymagań i 

postępowań w ich sprawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności. 

6. Do akredytacji w zakresie kolei linowych, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.] 

 

Art. 15. 

1. Prezes UTK i pisemnie upoważnione przez niego osoby: 

1)   mają prawo wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kolejowe oraz do pomieszczeń 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz do pojazdów 

kolejowych wraz z prawem przejazdu w pociągach i pojazdach kolejowych; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958142:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1958142:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1966163:ver=1&full=1
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2)   mogą żądać pisemnych i ustnych wyjaśnień, okazywania dokumentów, udzielania 

informacji oraz udostępniania wszelkich danych związanych z przedmiotem kontroli; 

3)   mają prawo, w ramach kontroli wyrobów udostępnionych na rynku lub 

wprowadzonych do obrotu przeprowadzać kontrolę zgodnie z przepisami: 

a)  rozdziału 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku - w przypadku kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 3a, 

[b)  rozdziału 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności - w 

przypadku kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 5.] 

1a. Czynności, które wiążą się z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 

2, odbywają się w trybie kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 13 ust. 8. 

2.  Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 623) 

Art. 10. 

1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 

1)   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu 

pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 

młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

2)   (uchylony); 

3)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności 

oraz kontrola przestrzegania obowiązku: 

a)  (uchylona), 

b)  informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, 

c)  opłacania składek na Fundusz Pracy, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1966163:part=r7:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1966163:part=r6:ver=1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2050092&full=1
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d)  dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest 

uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 

e)  prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

f)  prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1065, z późn. zm.), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 

19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a tej ustawy; 

4)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców; 

5)   (uchylony); 

[5a)   kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców 

wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1398), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych 

organów nadzoru rynku, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 

oceny zgodności i nadzoru rynku, oraz prowadzenie postępowań w sprawie takich 

wyrobów;] 

<5a) kontrola spełniania przez wyroby wymagań, kontrola w zakresie stwarzania 

przez wyroby zagrożenia oraz kontrola w zakresie niezgodności formalnych, 

w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 

i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i …), w 

odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania u pracodawców, z 

wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów nadzoru 

rynku w rozumieniu tej ustawy, oraz prowadzenie postępowań w tych sprawach;> 

6)   kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem 

spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

6a)  nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz art. 

37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1952169:part=a18(c)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1952169:part=a19(c)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1952169:part=a19(d)&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1952169:part=a19(fa)&full=1
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Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 

dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego 

dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi 

ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji; 

6b)  nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez 

Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1907/2006, 

w zakresie swoich kompetencji; 

7)   podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w 

środowisku pracy, a w szczególności: 

a)  badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania 

środków zapobiegających tym wypadkom, 

b)  analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym chorobom, 

c)  inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w 

szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d)  inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 

e)  udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a 

także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

f)  podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia 

przestrzegania prawa pracy; 

8)   współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez 

pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 

9)   kontrola: 

a)  przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie z 

dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134) oraz określonych w zezwoleniach na 

prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej i w zgodach na zamknięte użycie 

mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz w zgodach na zamknięte 

użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym w zakresie: 

-  oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części, 

-  środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia, 
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-  urządzeń używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii 

zamkniętego użycia określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie, 

b)  prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów 

genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

przeprowadzanego w zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta zawiera 

informacje mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

9a)  kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664 oraz z 2018 r. poz. 138); 

10)  opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

11)  prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w 

postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy; 

12)  wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 304
5
 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

13)   (uchylony); 

14)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868 oraz z 2018 r. poz. 107); 

14a) udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy 

korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, oraz członków ich rodzin w 

zakresie: 

a)  dostępu do zatrudnienia, 

b)  warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, 

rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku utraty pracy, 

powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia, 

c)  dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, 

d)  zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i biernego 

prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów związków 

zawodowych i rad pracowników, 

e)  dostępu do szkoleń, 

f)  dostępu do zasobów mieszkaniowych, 
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g)  dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci 

pracowników, 

h)  pomocy udzielanej przez urzędy pracy; 

15)  ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak 

stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela 

publicznego; 

15a)   kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.), w 

zakresie paliw ciekłych w ramach wykonywania kontroli, o której mowa w pkt 1; 

15b)   kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 

15c)  kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu 

handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305), w zakresie 

powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub 

wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych; 

16)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

1a. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przy określaniu - na podstawie oceny 

ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - sektorów 

działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), o 

szczególnym natężeniu tego zjawiska. 

2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

1)   osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na 

rzecz którego taka praca jest świadczona; 

2)   przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 

podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 
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3)   osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, 

wykonującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone 

im prace. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie 

przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

4. Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i 

pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i 

uciążliwe w środowisku pracy. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 32) 

 

[Art. 4. 

W przypadku gdy ustawa nie stanowi inaczej, do oceny zgodności wyposażenia morskiego, 

akredytacji, autoryzacji, notyfikacji, kontroli spełniania przez wyposażenie morskie wymagań 

i postępowania w sprawie wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku wyposażenia 

morskiego niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 4 pkt 1-5, 7, 10-16, 19, 20, 22-27 i 29, art. 7 ust. 2, art. 22-37, art. 

58-87 oraz art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), zwanej dalej "ustawą o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku", z tym że wprowadzenie do obrotu w rozumieniu art. 4 pkt 26 

ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku obejmuje również zainstalowanie lub 

umieszczenie na statku wyposażenia morskiego określonego w przepisach międzynarodowych, 

określonych w aktach wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską na podstawie art. 

35 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w 

sprawie wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę Rady 96/98/WE (Dz. Urz. UE L 257 

z 28.08.2014, str. 146).] 

<Art. 4. 

W przypadku gdy ustawa nie stanowi inaczej, do oceny zgodności wyposażenia 

morskiego, akredytacji, autoryzacji, notyfikacji, kontroli spełniania przez wyposażenie 

morskie wymagań, kontroli w zakresie stwarzania przez to wyposażenie zagrożenia oraz 
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kontroli w zakresie niezgodności formalnych, a także postępowania w sprawie 

wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku wyposażenia morskiego niezgodnego 

z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie oraz postępowania w sprawie 

niezgodności formalnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 pkt 1–5, 7, 10–12, 13–

16, 19, 20, 22–27 i 29, art. 7 ust. 2, art. 22–37, art. 58–87 oraz art. 95 i art. 96 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i …), zwanej dalej „ustawą o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku”, z tym że: 

1) wprowadzenie do obrotu w rozumieniu art. 4 pkt 26 ustawy o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku obejmuje również zainstalowanie lub umieszczenie na 

statku wyposażenia morskiego określonego w przepisach międzynarodowych, 

określonych w aktach wykonawczych wydanych przez Komisję Europejską na 

podstawie art. 35 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE 

z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę 

Rady 96/98/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 146); 

2) za niezgodności formalne uważa się niezgodności polegające na tym, że: 

a) podmiot gospodarczy naruszył obowiązki określone w art. 9 ust. 1 w zakresie 

wystawienia deklaracji zgodności UE lub umieszczenia na wyposażeniu morskim 

znaku zgodności, 

b) znak zgodności został umieszczony z naruszeniem art. 10 ust. 1–5 lub niezgodnie 

z załącznikiem nr 1 do ustawy, 

c) deklaracja zgodności UE została sporządzona niezgodnie z art. 9 ust. 2 lub 

wzorem określonym w załączniku nr 3 do ustawy lub nie zawiera elementów 

określonych w odpowiednich modułach, o których mowa w załączniku nr 2 do 

ustawy, 

d) do wyposażenia morskiego umieszczonego na statku nie dołączono kopii 

deklaracji zgodności UE, 

e) podmiot gospodarczy naruszył obowiązek: 

– o którym mowa w art. 11 ust. 2, w zakresie sporządzenia dokumentacji 

technicznej, lub 

– o którym mowa w art. 11 ust. 3, lub 

– o którym mowa w art. 11 ust. 9 lub art. 13 ust. 2, w zakresie udostępnienia 

dyrektorowi urzędu morskiego dokumentacji technicznej.> 
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Art. 26. 

[1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 19-25, nakłada, w drodze decyzji, dyrektor urzędu 

morskiego prowadzący postępowanie, o którym mowa w art. 76 ust. 1 lub art. 85 ust. 1 

ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.] 

<1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 19–25, nakłada, w drodze decyzji, dyrektor 

urzędu morskiego prowadzący postępowanie, o którym mowa w art. 76 ust. 1 lub 1a 

lub art. 85 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.> 

2. Ustalając wysokość kar pieniężnych, dyrektor urzędu morskiego uwzględnia: 

1)   stopień i okoliczności naruszenia przepisów ustawy; 

2)   liczbę wyposażenia morskiego niezgodnego z wymaganiami wprowadzonego do 

obrotu, oddanego do użytku lub udostępnionego na rynku; 

3)   uprzednie naruszenie przepisów ustawy; 

[4)   współpracę z organem nadzoru rynku prowadzącym postępowanie, o którym mowa w 

art. 76 ust. 1 lub art. 85 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w 

szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia 

postępowania.] 

<4) współpracę z organem nadzoru rynku prowadzącym postępowanie, o którym 

mowa w art. 76 ust. 1 lub 1a lub art. 85 ust. 1 ustawy o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku, w szczególności przyczynienie się do szybkiego 

i sprawnego przeprowadzenia postępowania.> 

3. Dyrektor urzędu morskiego odstępuje od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli podmiot 

gospodarczy podlegający karze przedstawił dowody potwierdzające wykonanie 

postanowienia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku. 
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