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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 15 kwietnia 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
 

(druk nr 373) 

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

U. z 2021 r. poz. 514) 

Art. 59. 

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

2. Do zadań Prezesa UOKiK należy: 

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, 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. 
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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; 

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 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. 
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<Art. 59a. 

1. Prezes UOKiK pełni rolę jednolitego urzędu łącznikowego, o którym mowa w art. 10 

ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 

czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego 

dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 

(Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1). 

2. Prezes UOKiK sporządza krajową strategię nadzoru rynku, o której mowa w art. 13 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Prezes UOKiK sporządza podsumowanie krajowej strategii nadzoru rynku 

i publikuje je na stronie internetowej urzędu, który go obsługuje. 

4. Na wniosek Prezesa UOKiK organy nadzoru rynku przekazują informacje niezbędne 

do sporządzenia krajowej strategii nadzoru rynku.> 
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