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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 28 maja 2020 r. 

 

o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych 

przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach 

 

(druk nr 135) 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1355, 1501 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 284) 

 

Art. 2. 

1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 

1)   kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) w 

zakresie: 

a)  przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 

b)  przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz 

przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji i jej wpływu na stan środowiska, 

c)  przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym 

stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników 

statków żeglugi śródlądowej, 

d)  eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, 

e)  przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami 

opakowaniowymi, 

f)  przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 

g) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z fluorowanymi 

gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi, o których 

mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
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2221 oraz z 2019 r. poz. 60 i 534), oraz z produktami i urządzeniami zawierającymi te 

substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, z wyłączeniem systemów ochrony 

przeciwpożarowej i gaśnic zawierających te substancje lub gazy, 

h)  przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706), w zakresie 

wymagań określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej 

albo w zgodach na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych do środowiska w zakresie postępowania z odpadami, w tym 

powstającymi podczas zamkniętego użycia organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych oraz po zakończeniu zamierzonego uwolnienia organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych do środowiska, 

i)  przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

j)  przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z 

wyjątkiem przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 i 1479 oraz z 

2019 r. poz. 125), 

k)  przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem 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 2019 r. poz. 521), 

l)   przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 

r. poz. 701 i 730); 

1a)  kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 

730); 

2)    prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności: 

a)  opracowywanie i realizacja wieloletnich strategicznych programów państwowego 

monitoringu środowiska i wykonawczych programów państwowego monitoringu 

środowiska, 

b)  gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego 

monitoringu środowiska, 

c)  przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu 

środowiska, 
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d)  opracowywanie raportów o stanie środowiska, 

e)  udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym 

koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci 

Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 13); 

2a)   prowadzenie działalności laboratoryjnej polegającej na: 

a)  wykonywaniu badań, w tym pobieraniu próbek, wykonywaniu pomiarów i analiz na 

potrzeby państwowego monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, 

b)  zapewnieniu nadzoru nad jakością badań, o których mowa w lit. a, zgodnie z normą 

PN-EN-ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 

badawczych i wzorcujących, 

c)  prowadzeniu badań przy użyciu referencyjnych i równoważnych metod pomiarowych, 

d)  organizacji i udziale w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości; 

3)   podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań 

związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska; 

4)   przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich 

skutków; 

5)   wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru 

Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń; 

6)   wykonywanie zadań określonych 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. 

poz. 630); 

7)   udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako 

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

8)   wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy; 

9)   wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów; 

10)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849); 



- 4 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

11)  kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających 

ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań 

dotyczących ochrony środowiska; 

12)  wykonywanie zadań z zakresu: 

a)  ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 143, 1637 i 2227), 

b)  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) i utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 

rozporządzenie 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.), 

c)  rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.), 

d)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 

2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE 

L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.), 

e)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 

mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, 

str. 1, z późn. zm.) 

- w zakresie zagrożeń dla środowiska; 

12a)  wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów 

wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 

12.11.2010, str. 23); 

13)  wykonywanie zadań dotyczących przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów 

ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201) w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
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objętych systemem oraz szacowanie wielkości emisji gazów cieplarnianych z instalacji 

lub z operacji lotniczej, o którym mowa w art. 87 ust. 4 i art. 88 ust. 1 tej ustawy; 

13a)  przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

14)  wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii 

występujących w środowisku; 

15)   (uchylony); 

16)   (uchylony); 

17)  współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i 

organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami 

społecznymi; 

17a)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534); 

17b)  wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do 

zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz. U. poz. 1340) oraz 

wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z 

dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w 

Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów 

genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z 

wykorzystania tych zasobów (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 59) i rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2015/1866 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

511/2014 w odniesieniu do rejestru kolekcji, monitorowania zgodności użytkowników i 

najlepszych praktyk (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 4); 

17c)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 oraz z 2019 r. poz. 730); 

17d)  
(1)

 kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu 

marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680); 

<17e) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o 

systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych 

przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (Dz. U. poz. 

…);> 
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18)  wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 

1a. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy również ściganie przestępstw przeciwko 

środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie 

wykroczeń i ustawach wymienionych w ust. 1, w tym wnoszenie i popieranie aktów 

oskarżenia. 

2. (uchylony). 

3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

4. W przypadku niecierpiącym zwłoki organy Inspekcji Ochrony Środowiska, realizując 

zadania, o których mowa w ust. 1, 1a i 3, wykonują obowiązek, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przez udostępnienie 

informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu, na swojej stronie internetowej oraz 

w siedzibie urzędu w widocznym miejscu. 

5. W związku z przetwarzaniem przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska danych 

osobowych w toku realizacji zadań określonych w ust. 1, 1a i 3 prawo, o którym mowa w 

art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, przysługuje w zakresie, w jakim nie ma 

wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano. 

6. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska informują o ograniczeniu, o którym mowa w ust. 5, 

odpowiednio przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą, w 

formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo 

przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska. 

7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 5, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym 

nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co 

najmniej na: 

1)   dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 



- 7 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do 

zachowania ich w poufności. 

8. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska 

zadań, o których mowa w ust. 1, 1a i 3. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 

oraz z 2020 r. poz. 568) 

Art. 44. 

1. Do zakresu działania TDT należy: 

1)   wykonywanie dozoru technicznego nad: 

a)  urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w kolejowych 

pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych, 

b)  osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi, 

c)  zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym i 

żegludze śródlądowej, 

d)  urządzeniami technicznymi: 

–  znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, 

–  znajdującymi się na pontonach, 

–  znajdującymi się w dokach, 

–  znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, 

–  związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami 

ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami, 

e)  urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz 

przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie innych 

stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych 

czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej, 

f)   urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi na obszarach kolejowych, 

bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi 

śródlądowej; 
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1a)   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących 

urządzeń do odzyskiwania par paliwa, o których mowa w pkt 1 lit. f; 

2)    wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 

towarów niebezpiecznych; 

3)    wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad 

urządzeniami, o których mowa w pkt 1; 

4)   prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, o których mowa w pkt 

1; 

5)   szkolenie pracowników TDT; 

6)    wykonywanie zadań, o których mowa w art. 37 pkt 1 i 8-16 oraz art. 40a ust. 1, w 

zakresie urządzeń określonych w pkt 1; 

7)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60); 

8)    kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

9)    przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

10)   wydawanie opinii, o których mowa w art. 18a ust. 1 i art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz przeprowadzanie 

badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 tej ustawy; 

11)   inicjowanie działalności mającej na celu zwiększanie bezpieczeństwa publicznego w 

transporcie; 

12)   współpraca z jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru 

technicznego; 

13)   inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub 

opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm 

określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, o których 

mowa w art. 54 ust. 1; 

14)   występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru 

technicznego w zakresie urządzeń technicznych, o których mowa w art. 54 ust. 1[.] <;> 

<15) wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o 

systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych 
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przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (Dz. U. poz. 

…).> 

2. Wykonywanie dozoru technicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie obejmuje 

statków, na których urządzenia techniczne są objęte nadzorem technicznym instytucji 

klasyfikacyjnej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 

155) 

 

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 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) (uchylony); 

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) (uchylony); 
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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 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) (uchylony); 

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); 
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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. Urz. WE L 236 z 

18.09.1996; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 1, str. 305); 

20) (uchylony); 

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) (uchylony); 

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 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); 
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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); 

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).  

 2)
 Obecnie: pasz, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.2017.453), 

która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r.  
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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)    (uchylony); 

2)   wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi; 

3)   urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska; 

4)    (uchylony); 

5)    (uchylony); 

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 oraz z 

2018 r. poz. 650) i w zakresie tam określonym, oraz do: 
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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). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) 

 

Art. 166. 

1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w szczególności: 

1)   jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego 

w stosunku do dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora SUG, a także 

sprawuje nadzór nad ich działalnością; 

2)   powołuje, w drodze zarządzenia, komisje do opiniowania stanu bezpieczeństwa 

powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w 

górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, a także 

może powoływać inne stałe lub doraźne kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, 

określając ich nazwę, skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób obsługi; 

3)   gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów 

górniczych oraz udostępnia ją, na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach; 

4)   jest wyspecjalizowanym organem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, w 

odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego; 
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4a)  jest organem nadzoru rynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544) w odniesieniu do 

wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego; 

<4b) jest organem nadzoru rynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 maja 

2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych 

przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (Dz. U. poz. 

…) w zakresie silników zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających 

się po drogach stosowanych w ruchu zakładu górniczego;> 

5)  prowadzi działalność promocyjną i informacyjną w zakresie związanym z zadaniami 

organów nadzoru górniczego; 

6)  inicjuje prace naukowo-badawcze oraz inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie, wdrożenia postępu 

technicznego w dziedzinie górnictwa, racjonalnej gospodarki złożami kopalin oraz 

ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko; 

7)  ustala kierunki i wytyczne działania urzędów górniczych, a także może wydawać 

dyrektorom okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektorowi SUG polecenia dotyczące 

podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji będących w ich posiadaniu; 

8)   dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, 

związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, 

stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa 

górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów 

górniczych, a także przedkłada właściwym organom informacje, opinie i wnioski w tej 

dziedzinie; 

9)   sporządza roczne sprawozdania z działalności urzędów górniczych; 

10)   w zakresie bezpieczeństwa działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 

lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  współpracuje z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz dyrektorem 

właściwego urzędu morskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego w 

związku z wykonywaniem tej działalności, 

b)  sporządza i przekazuje sprawozdania właściwym organom innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 

tej działalności, 
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c)  zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami 

kopalin, porozumienia z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej dotyczące opracowywania i aktualizacji scenariuszy współpracy w 

przypadku zaistnienia wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia, 

d)  zawiera, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami 

kopalin, porozumienia z właściwymi agencjami Unii Europejskiej oraz innymi 

instytucjami w celu wymiany informacji dotyczących tej działalności, 

e)  przekazuje, na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska, jakie mogą wystąpić w 

tym państwie na skutek wykonywania tej działalności, 

f)  bierze udział w konsultacjach z przedsiębiorcami oraz Komisją Europejską w zakresie 

stosowania przepisów dotyczących działalności polegającej na poszukiwaniu, 

rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż w granicach obszarów 

morskich, 

g)  współpracuje z przedsiębiorcami wykonującymi tę działalność w celu opracowania i 

aktualizacji standardów i wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w odniesieniu 

do kontroli poważnych zagrożeń, na każdym etapie wykonywania działalności. 

2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wyższego 

Urzędu Górniczego, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem. 

3. Siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego jest miasto Katowice. 

4. (45) Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin nadaje, w drodze 

zarządzenia, statut Wyższemu Urzędowi Górniczemu, określający jego organizację 

wewnętrzną. 

 


