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1. ORGANIZACJA I INFRASTRUKTURA SYSTEMU NADZORU RYNKU
1.1. Identyfikacja i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku
Podstawowym aktem prawnym regulującym działanie krajowego systemu nadzoru
rynku w Polsce, zwłaszcza w zakresie wyrobów podlegających oznakowaniu CE, jest
ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.
poz. 542, ze zm., dalej: usozinr), która wdraża łącznie 13 unijnych dyrektyw
sektorowych i obejmuje takie grupy produktów jak np.: zabawki, sprzęt elektryczny,
urządzenia ciśnieniowe czy wyroby pirotechniczne, a także łodzie rekreacyjne i skutery
wodne oraz przyrządy pomiarowe.
Dotychczas obowiązujące przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm., dalej: uosoz) nadal pozostają
w mocy w odniesieniu do 11 grup produktów, m.in. maszyn, wyrobów aerozolowych,
urządzeń spalających paliwa gazowe (np. kuchenki turystyczne) czy środków ochrony
indywidualnej (np. kaski rowerowe, rękawice ochronne).
Z zakresu tego systemu wyłączone są:
- wyroby medyczne, których nadzorowanie powierzono Prezesowi Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych,
- kosmetyki, których nadzorowanie powierzono Głównemu Inspektorowi
Sanitarnemu oraz - w zakresie znakowania, zafałszowań i prawidłowości obrotu Inspekcji Handlowej,
- nawozy, których nadzorowanie powierzono Głównemu Inspektorowi Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
- substancje chemiczne, chemikalia, etykietowanie opon, produkty biobójcze,
etykietowanie wyrobów włókienniczych, których nadzorowanie powierzono
Inspekcji Handlowej.
Przepisy, regulujące powyższe obszary wskazano w części 2. Nadzór rynku
w określonych sektorach.
Ponadto krajowy system nadzoru rynku objęty jest także przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków
wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.
Urz. UE L 218 z 13.08.2008 r., str. 30, dalej: rozporządzenie 765/2008/WE).
Kompetencje poszczególnych organów nadzoru rynku w ramach krajowego systemu
określają niżej wymienione przepisy odrębne:
Organ nadzoru rynku
wojewódzcy inspektorzy
Inspekcji Handlowej –
podlegający Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (dalej również:
IH)
organy Państwowej Inspekcji
Pracy (dalej również: PIP)
Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej (dalej również:
Prezes UKE)

Akt prawny
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o Inspekcji Handlowej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1059)

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 640, z późn.
zm.)
ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489)
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organy Inspekcji Ochrony
Środowiska (dalej również: IOŚ)
Prezes Urzędu Transportu
Kolejowego (dalej również:
Prezes UTK)

organy nadzoru budowlanego
Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego (dalej również:
Prezes WUG)
dyrektorzy urzędów morskich
(dalej również: UM)

wojewódzcy inspektorzy
transportu drogowego (dalej
również: ITD)

ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1727.)
- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1834)
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570)
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.)
-

ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 934, z późn. zm.)
- ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu
morskim (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 899, z późn.
zm.)
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1834)

Prezes Głównego Urzędu Miar
oraz dyrektorzy Okręgowych
Urzędów Miar

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.
U. z 2016 r., poz. 884)

Prezes Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych (dalej
również: URPL)
Główny Inspektor Jakości
Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych
Główny Inspektor Sanitarny

ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876, z późn. zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016r., poz.
1604, ze zm.)
ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412, z późn. zm.)

Wykaz polskich organów nadzoru rynku wraz z podziałem kompetencji i danymi
kontaktowymi dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej pod adresem:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6059/attachments/1/translations/en/renditions/
pdf.
Podanie danych dotyczących środków, którymi dysponują krajowe organy nadzoru
rynku (w tym budżetu, czy dokładnej liczby etatów) jest utrudnione w związku
z wykonywaniem przez inspektorów również innych ustawowych zadań (np. inspektorzy
Inspekcji Handlowej kontrolują jakość paliw czy prawidłowość oznaczania towarów
ceną, a inspektorzy pracy kontrolują przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej). Szacunkowy
budżet za rok 2016 wyniósł 11 144 766,61 EUR1, natomiast łączna liczba etatów,
którymi dysponowały organy nadzoru rynku w 2016 r. wyniosła 1 3962.

1

Nie objęto Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędów Morskich, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
2
Nie objęto Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wyższego Urzędu Górniczego,
Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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W dokumencie przedstawiono informacje dotyczące planowanych działań od
1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Działania podejmowane przez wszystkie organy
nadzoru rynku obejmują swoim zakresem geograficznym obszar całego kraju.
Krajowy Program Nadzoru Rynku na rok 2016, po zatwierdzeniu przez Komitet
Rady Ministrów do Spraw Europejskich (KSE), został przekazany drogą elektroniczną
KE i pozostałym państwom członkowskim 18 stycznia 2016 r.
1.2 Mechanizmy koordynacji i współpracy między krajowymi organami nadzoru
rynku
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) jest
organem monitorującym i koordynującym krajowy system nadzoru rynku w Polsce
(zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia 765/2008/WE) oraz organem nadzoru rynku
prowadzącym postępowania administracyjne nakładające obowiązki na podmioty
gospodarcze wprowadzające do obrotu wyroby konsumenckie stwarzające zagrożenie
lub niespełniające wymagań w ramach sektorów: 2, 3, 4, 7, 9, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 32. Do zadań Prezesa UOKiK, w ramach nadzoru rynku, należy współpraca ze
Służbą Celną i krajowymi organami nadzoru rynku, planowanie kontroli IH, reagowanie
na skargi i sygnały z rynku o występowaniu negatywnych zjawisk, współpraca na
poziomie unijnym z organami nadzoru rynku państw członkowskich oraz Komisją
Europejską, a także sporządzanie okresowych raportów prezentujących wyniki kontroli,
szkolenie inspektorów IH przeprowadzających kontrole oraz prowadzenie rejestrów
publicznych, których celem jest dostęp opinii publicznej do informacji o wyrobach, które
są niezgodne z wymaganiami lub stwarzają zagrożenie. Prezes UOKiK pełni także rolę
krajowych punktów kontaktowych unijnych systemów RAPEX i ICSMS.
W przypadku skarg zgłaszanych do Prezesa UOKiK, uwzględniane zostają one
w miarę możliwości podczas planowania działań kontrolnych lub Prezes UOKiK zleca
przeprowadzenie kontroli interwencyjnych właściwemu organowi nadzoru rynku.
Koordynacja i współpraca na poziomie krajowym jest realizowana podczas
cyklicznych posiedzeń Komitetu Sterującego ds. Nadzoru Rynku. Stanowi on platformę
wymiany informacji i opinii pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej
zaangażowanymi w realizację zadań w obszarze systemu nadzoru rynku, mającą także
pomóc Prezesowi UOKiK w wypełnianiu zadań jako organowi monitorującemu.
Posiedzenia komitetu odbywają się od 2004 roku, tj. od momentu wdrożenia systemu
nadzoru rynku w Polsce, co najmniej raz w roku. W spotkaniach komitetu biorą udział
przedstawiciele organów nadzoru rynku3, Ministerstwa Finansów (reprezentującego
Służbę Celną) oraz Ministerstwa Rozwoju, odpowiedzialnego za kwestie legislacyjne w
krajowym systemie nadzoru rynku. Ostatnie posiedzenie miało miejsce 13 lipca 2016 r.,
w siedzibie UOKiK.
Organy nadzoru rynku corocznie sporządzają i przekazują Prezesowi UOKiK
sprawozdania z przeprowadzanych kontroli. Na podstawie tych sprawozdań Prezes
UOKiK opracowuje co roku raport z funkcjonowania krajowego systemu nadzoru rynku,
zatwierdzany przez KSE. Od 2012 roku raporty są publikowane w serwisie internetowym
Urzędu: https://uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa_uokik_i_opis_systemu.php#faq2553.

3

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Pracy, Główny Inspektorat Transportu
Drogowego, Główny Urząd Miar, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Komunikacji
Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Transportu Kolejowego, Urzędy
Morskie, Wyższy Urząd Górniczy
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1.3. Współpraca między krajowymi organami nadzoru rynku a służbami celnymi
Ramy współpracy organów celnych z organami nadzoru rynku określono w art. 2729 rozporządzenia 765/2008/WE. Organy celne stosują wprost ww. przepisy.
Współpraca między organami celnymi a organami nadzoru rynku odbywa się na
poziomie centralnym, jak również na poziomie lokalnym (ze strony Służby Celnej
obowiązek takiej współpracy został nałożony na koordynatorów ds. bezpieczeństwa
produktów, wyznaczonych w każdej z 16 izb celnych).
Współpraca obejmuje głównie:
 przekazywanie informacji dotyczących zidentyfikowanych przez organy nadzoru
rynku negatywnych zjawiskach, które wymagają podjęcia wzmożonych działań,
 regularny dialog i wymianę doświadczeń:
o realizowane na forum Komitetu Sterującego,
o współpracę przy opracowywaniu stanowiska Polski w związku z nowymi
unijnymi propozycjami legislacyjnymi,
 wspólne działania, w tym współpracę w ramach projektów międzynarodowych
(np. projekty prowadzone przez PROSAFE4). W związku z możliwością
finansowania udziału przedstawicieli organów celnych w spotkaniach
inicjujących i podsumowujących poszczególne projekty ze środków programu
Customs2020, planowane jest zaangażowanie polskich organów celnych
w projektach, w których będą uczestniczyły polskie organy nadzoru rynku.
Ponadto organy celne otrzymują pomoc od organów nadzoru rynku przy:
 przeprowadzaniu szkoleń dla funkcjonariuszy celnych,
 przygotowywaniu nowych lub uaktualnianiu istniejących list kontrolnych dla
poszczególnych grup wyrobów,
 włączaniu się w prace Expert Working Group, prowadzonej przez DG TAXUD.
W 2017 r. Służba Celna będzie kontynuowała działania w ramach nadzoru rynku,
wynika to m.in. ze Strategii działania Służby Celnej na lata 2015-2020, gdzie jednym
z celów strategicznych jest „zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrony rynku”,
realizowanego m.in. przez „ujawnienia towarów niespełniających wymagań
harmonizacyjnych i przepisów odrębnych”.
Sektorowe obszary działań organów celnych będą uzależnione, zarówno od
priorytetów operacyjnych określonych przez poszczególne organy nadzoru rynku, jak
również wynikać z charakterystyki obrotu towarowego.
Ponadto, w związku z ustaleniami ze spotkania przedstawicieli organów celnych
i organów nadzoru rynku krajów Grupy Wyszehradzkiej, które miało miejsce w dniach
19-21 października w Poroninie, Polska, prawdopodobnie w 2017 r. zostaną
przeprowadzone działania kontrolne w ramach wspólnej akcji w zakresie zabawek
z miękkiego plastiku (kontrola zawartości ftalanów). Realizacja projektu planowana jest
w okresie wrzesień-październik 2017 r.
1.4. System szybkiego informowania – RAPEX
Prezes UOKiK na poziomie krajowym zarządza danymi gromadzonymi w unijnym
systemie RAPEX. Występując jako polski punkt kontaktowy RAPEX (dalej: PPK
RAPEX) dysponuje prawem do wprowadzania, zatwierdzania i przesyłania notyfikacji
do Komisji Europejskiej. Notyfikacje zamieszczane w systemie tworzone są na
podstawie informacji otrzymywanych, zarówno od przedsiębiorców (tzw. dobrowolne
4

http://www.prosafe.org/
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powiadomienia o akcjach naprawczych), jak i od innych krajowych organów nadzoru
rynku (środki prawne zastosowane wobec wyrobów stwarzających poważne zagrożenie).
Organy nadzoru rynku przekazują do PPK RAPEX informacje o podjętych działaniach,
które stanowią podstawę do notyfikacji oraz wprowadzania reakcji na notyfikacje innych
państw członkowskich. Aktualnie, poza UOKiK, organy nadzoru rynku oraz Służba
Celna posiadają w systemie RAPEX konta wyłącznie z możliwością przeglądania
notyfikacji. PPK RAPEX koordynuje działanie systemu na poziomie krajowym zlecając
kontrole właściwym organom nadzoru rynku w przypadku informacji o wystąpieniu
niebezpiecznego produktu na terenie Polski.
1.5. System informacyjny ICSMS
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pełni funkcję krajowego administratora
systemu ICSMS od 2013 r.
Rolą krajowego administratora systemu ICSMS jest koordynacja działań,
współpraca z punktami kontaktowymi ustanowionymi w innych krajowych organach
nadzoru rynku, bieżące kontakty z KE w zakresie obsługi technicznej systemu,
rejestracja w systemie nowych użytkowników, dbanie o zachowanie spójności polskiego
tłumaczenia. Krajowy administrator uczestniczy w posiedzeniach grupy roboczej ds.
rynku wewnętrznego produktów – ICSMS (Expert Group on the Internal Market for
Products – ICSMS). Prowadzi także szkolenia dla użytkowników tego systemu na
poziomie krajowym.
Krajową sieć systemu ICSMS tworzy, oprócz UOKiK, 11 organów nadzoru rynku
(Urząd Komunikacji Elektronicznej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny
Inspektorat Transportu Drogowego, Główny Urząd Miar, Urząd Morski w Gdyni, Urząd
Morski w Słupsku, Urząd Morski w Szczecinie, Wyższy Urząd Górniczy, Prezes Urzędu
Transportu Kolejowego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektorat
Sanitarny). Zgodnie z przepisami krajowymi organy te wprowadzają dane do systemu na
temat prowadzonych działań i podjętych środków.
1.6. Ogólny opis działań w zakresie nadzoru rynku oraz odpowiednich procedur
Zapewnianie bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia i życia konsumentów
i użytkowników jest procesem ciągłym. Realizując powierzone zadania, organy nadzoru
rynku podejmują działania, których celem jest skuteczne wyeliminowanie z obrotu
wyrobów potencjalnie stwarzających poważne zagrożenia oraz niezgodnych
z obowiązującymi wymaganiami. Organy w miarę możliwości finansowych i kadrowych
starają się objąć działaniami wszystkie obszary leżące w zakresie ich kompetencji,
jednak należy mieć na względzie, że planowymi działaniami obejmuje się tylko te
obszary, które w wyniku analizy ryzyka wykazały największe prawdopodobieństwo
wystąpienia zagrożeń. Wyroby podlegające przepisom nie ujętym w planowanych
działaniach w danym roku są także kontrolowane, w przypadku otrzymania przez organ
wiarygodnych skarg i sygnałów z rynku, wskazujących na wystąpienie w danym
obszarze poważnego zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników.
Nie sporządza się odrębnych dokumentów strategicznych nadzoru rynku dla
poszczególnych sektorów. Zadania w systemie nadzoru rynku są realizowane zgodnie
z rocznymi planami kontroli przygotowywanymi przez poszczególne organy nadzoru
rynku.
Priorytety i zasady działania UOKiK i IH, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
wyrobów, są określone w strategicznych dokumentach kierunkowych pt. „Kierunki
działania IH na lata 2014-2018” oraz „Polityka konsumencka na lata 2014-2018”.
Działania kontrolne IH prowadzone są na podstawie kwartalnych szczegółowych
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programów kontroli sporządzanych przez Prezesa UOKiK. Odbywają się również
kontrole w ramach działań interwencyjnych, podejmowanych na zlecenie Prezesa
UOKiK, w związku ze zgłoszeniami otrzymanymi od konsumentów lub informacjami
uzyskanymi z mediów czy od organizacji branżowych. Dodatkowo wojewódzcy
inspektorzy IH mogą podejmować działania własne w zależności od potrzeb i specyfiki
regionu, na którym działają, np. na podstawie skargi bezpośrednio skierowanej do IH.
W trakcie kontroli inspektor IH może nieodpłatnie pobierać próbki do badań
laboratoryjnych. Inspektor jest uprawniony do sprawdzania dokumentów związanych
z procedurą oceny zgodności. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że wyrób nie
spełnia wymagań formalnych, niepowodujących poważnego zagrożenia, których
wyeliminowanie jest stosunkowo łatwe (np. poprzez uzupełnienie oznakowania,
ostrzeżeń, naklejenie etykiet), inspektor umożliwia podjęcie działań naprawczych
kontrolowanemu.
Jeśli przedsiębiorca nie podjął działań naprawczych w wyznaczonym terminie lub
nie wycofał z obrotu zakwestionowanych wyrobów, akta kontroli są przekazywane do
prowadzącego postępowanie (w przypadku IH – do Prezesa UOKiK) z wnioskiem
o wszczęcie postępowania (art. 75 ust. 4. usozinr lub art. 40k ust. 3 uosoz).
W przypadku wyrobów podlegających przepisom usozinr, zgodnie z art. 84 ust. 2.
usozinr, 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: nakazać usunięcie
niezgodności, nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku, zakazać udostępniania
wyrobu, nakazać odzyskanie wyrobu, nakazać zniszczenie wyrobu, nakazać
powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników o stwierdzonych
niezgodnościach z wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia.
W przypadku wyrobów podlegających przepisom uosoz, w razie niepodjęcia działań
naprawczych w określonym terminie, organ prowadzący postępowanie na podstawie
art. 41c ust. 3 uosoz może zastosować podobne środki prawne (czyli w drodze decyzji:
nakazać wycofanie wyrobu z obrotu, zakazać udostępniania wyrobu, ograniczyć
udostępnianie wyrobu, nakazać stronie postępowania powiadomienie konsumentów lub
użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach, określając termin i sposób
powiadomienia).
Decyzje wydane przez organy nadzoru rynku, które nakładają obowiązki na
podmioty gospodarcze, zgodnie z art. 61 ust. 3. usozinr, stanowią podstawę wpisu do
rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie,
prowadzonego przez Prezesa UOKiK i udostępnianego poprzez stronę internetową
UOKiK opinii publicznej (http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/).
Ponadto zastosowane środki prawne oraz informacje o podjętych działaniach
przekazywane są do systemów unijnych RAPEX lub ICSMS w zależności od poziomu
zagrożenia i jego zasięgu.
1.7. Ogólne ramy współpracy
i z państwami trzecimi

z

pozostałymi

państwami

członkowskimi

Organy nadzoru rynku w ramach swoich kompetencji aktywnie uczestniczą
w unijnych inicjatywach i międzynarodowych projektach kontrolnych związanych
z bezpieczeństwem wyrobów, mając na uwadze, że zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa konsumentów na Jednolitym Rynku nie jest możliwe bez ścisłej
współpracy z partnerami z pozostałych państw członkowskich.
Prezes UOKiK zaangażował się aktywnie w prace organizacji PROSAFE, której
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celem jest dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami związanymi
z nadzorem rynku, w tym szczególnie ułatwienie wymiany informacji pomiędzy
organami kontroli w tym obszarze. Od 2010 roku przedstawiciel UOKiK zasiada
w Zarządzie organizacji PROSAFE a UOKiK wraz z IH regularnie biorą udział
w projektach wspólnych kontroli zarządzanych przez PROSAFE.
Jednocześnie przedstawiciele organów nadzoru rynku uczestniczą w spotkaniach
grup ds. współpracy administracyjnej (ADCO) w zakresie dyrektyw będących w ich
obszarach kompetencyjnych. Przedstawiciele UOKiK, jako organu monitorującego, biorą
udział w spotkaniach grupy roboczej ds. rynku wewnętrznego produktów - podgrupa
robocza ds. nadzoru rynku (IMP-MSG).
Co roku IH i UOKiK uczestniczą w programie wymiany urzędników w obszarze
nadzoru rynku i bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych finansowanym przez
Komisję Europejską, zarówno przyjmując delegacje zagraniczne, jak i odwiedzając
organy nadzoru rynku w innych państwach członkowskich.
1.8. Ocena działań w zakresie nadzoru rynku i sprawozdawczość
Działania kontrolne są najczęściej podejmowane w obszarach wykazujących wysoki
odsetek wykrywanych nieprawidłowości i charakteryzujących się poważnym,
bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
Organy nadzoru rynku starają skupiać się na prowadzeniu regularnych działań
kontrolnych w obszarach obejmujących masowo oferowane wyroby lub przeznaczonych
dla szczególnie wrażliwych grup odbiorców, tam, gdzie w latach poprzednich często
stwierdzano
występowanie
poważnych
niezgodności
oraz
w obszarach
nowouregulowanych, wymagających dopiero rozpoznania. Działania kontrolne
przeprowadzane są, w miarę możliwości, u producentów, importerów oraz sprzedawców
hurtowych, aby objąć kontrolą jak najwyższy poziom łańcucha dystrybucyjnego.
Szczegółowo badane są również placówki detaliczne najszerzej dostępne dla
konsumentów. Typowanie podmiotów do kontroli przeważnie odbywa się losowo.
Jednak podczas doboru brane są także pod uwagę placówki, w których ujawniono w toku
poprzednich kontroli nieprawidłowości, lub na działanie których wpłynęły skargi.
W przypadku skarg wpływających bezpośrednio do poszczególnych organów,
przeprowadzane są kontrole interwencyjne lub wykorzystywane są w trakcie planowania
działań własnych.
Ponadto systematyczna współpraca organów nadzoru rynku ze Służbą Celną
przyczynia się do rosnącej skuteczności systemu. Współdziałanie to pozwala na
wykrywanie nieprawidłowości jeszcze przed wprowadzeniem wyrobów na wspólny
rynek unijny. Działania Służby Celnej koncentrują się w tych obszarach, w których
w latach poprzednich zidentyfikowano najwięcej nieprawidłowości.
Efektywność systemu jest monitorowana na bieżąco oraz przedstawiana w corocznych
raportach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu nadzoru rynku
przygotowywanych przez Prezesa UOKiK. Miernikami są dane statystyczne dot. działań
i środków podejmowanych przez krajowe organy nadzoru rynku oraz Służbę Celną.
Jednocześnie efektywność krajowego systemu nadzoru rynku omawiana jest co roku na
posiedzeniach Komitetu Sterującego ds. Nadzoru Rynku.
1.9. Działania horyzontalne planowane na dany okres
W 2017 roku UOKiK będzie kontynuował działania w ramach Joint Action 2014 –
kontrola wyrobów pirotechnicznych i kontrola elektronarzędzi, a także projekt
EEPLIANT 2014. W 2016 roku przystąpiono do projektu Joint Action 2015 – kontrola
bezpieczeństwa zabawek (właściwości chemiczne) oraz opracowanie metodologii
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szacowania ryzyka. UOKiK planuje także przystąpić do JA2016 (działania dot.
bezpieczeństwa: zabawek elektrycznych, elektronarzędzi dla konsumentów, domowego
sprzętu elektrycznego, a także działanie mające na celu przegląd systemu działającego
w danym państwie, usprawnienie jego funkcjonowania i wymianę najlepszych praktyk
pomiędzy organami nadzoru rynku – tzw. CIMS – Continuous Improvement in Market
Surveillance). Przedstawiciele następujących organów nadzoru rynku będą uczestniczyć
w 2017 roku w spotkaniach grup ADCO w następujących zakresach:
1) UOKiK: bezpieczeństwo zabawek, bezpieczeństwo sprzętu elektrycznego,
bezpieczeństwo wyrobów pirotechnicznych, ekoprojekt i etykietowanie
energetyczne.
2) UKE: kompatybilność elektromagnetyczna, urządzenia radiowe.
3) PIP: maszyny, urządzenia dźwigowe, środki ochrony indywidualnej oraz
urządzenia ciśnieniowe i proste zbiorniki ciśnieniowe.
4) GINB: wyroby budowlane.
5) WUG: materiały wybuchowe, maszyny.
6) GIOŚ: Hałas.
2.

NADZÓR RYNKU W OKREŚLONYCH SEKTORACH

2.1. Sektor 1 - Wyroby medyczne (w tym wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
i aktywne wyroby medyczne do implantacji)
2.1.1. Organ odpowiedzialny i dane kontaktowe
Nadzór nad wyrobami medycznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.
Dane kontaktowe:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 4921554
Faks: +48 22 4921129
E-mail: incydenty@urpl.gov.pl
www.urpl.gov.pl
2.1.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Prezes URPL planuje i realizuje działania zgodnie z programem nadzoru rynku
wyrobów medycznych, stosując przepisy ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych.
Za priorytetowe w 2017 r. uznano podjęcie działań w obszarze wyrobów
medycznych, których nazwy, oznakowania, instrukcje używania, materiały promocyjne
lub prezentacje mogą wprowadzać w błąd co do właściwości i działania wyrobu poprzez
przypisanie wyrobowi właściwości, funkcji i działań, których nie posiada lub przez
fałszywe sugerowanie zastosowania, lub właściwości innych niż deklarowane przy
przeprowadzeniu procedury oceny zgodności. Ponadto URPL zwróci szczególną uwagę
podczas prowadzonych kontroli na wyroby, które błędnie zostały uznane za wyroby
medyczne, chociaż powinny zostać uznane za produkty lecznicze, albo które zawierają,
jako integralną część, substancję, która stosowana oddzielnie byłaby produktem
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leczniczym i która może działać na organizm ludzki pomocniczo względem wyrobu
medycznego, a które błędnie nie zostały uznane za wyroby medyczne klasy III na
podstawie reguły 13 określonej w załączniku IX do dyrektywy 93/42/EWG5.
2.1.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
Do 25 listopada 2016 r. Prezes URPL w ramach nadzoru rynku wyrobów
medycznych:
- wszczął 63 postępowania administracyjne,
- wydał 59 decyzji administracyjnych,
- wydał 25 opinii dla organów celnych w sprawie spełnienia przez wyroby
medyczne określonych dla nich wymagań,
- przesłał do policji i prokuratur 5 powiadomień o podejrzeniu popełnienia
przestępstw w związku z obrotem wyrobami medycznymi niespełniającymi
wymagań.
2.2. Sektor 2 - Kosmetyki
2.2.1. Organ odpowiedzialny i dane kontaktowe
W zakresie produktów kosmetycznych działania nadzoru rynku są wykonywane
przez Głównego Inspektora Sanitarną oraz - w zakresie znakowania, zafałszowań
i prawidłowości obrotu – organy Inspekcji Handlowej, podlegającej Prezesowi UOKiK.
Dane kontaktowe:
Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa
Tel.: +48 22 536 13 00,
Faks: +48 22 635 61 94
E-mail: inpektorat@gis.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Inspekcji Handlowej
Tel.: +48 22 55 60 176
Faks: +48 22 826 91 31
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dih@uokik.gov.pl
2.2.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Działania prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 475).
Państwowa Inspekcja Sanitarna
W roku 2017 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uwzględnią w swoich
działaniach kontrolę dokumentacji produktów kosmetycznych, w szczególności
produktów ze specjalnym odniesieniem do stosowania substancji w formie nano-, będą
pobierać produkty do badań laboratoryjnych w zakresie analizy chemicznej
i mikrobiologicznej, a także obejmą kontrolą wybielacze do zębów oraz sprawdzą
5

Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.U. L 169
z 12.7.1993, str. 1)
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przestrzeganie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1198 z dnia 22 lipca 2016
r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz.U. L 198 z 23.7.2016, str. 10).
Inspekcja Handlowa
Inspekcja Handlowa w ramach kontroli kosmetyków zleca badania produktów
w Specjalistycznym Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej
w Bydgoszczy, znajdującym się w strukturach Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Badania laboratoryjne kosmetyków prowadzone będą głównie
w zakresie zawartości masy netto i jej zgodności z deklaracją producenta.
2.2.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Informacje odnoszące się do działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przeprowadzanych w danym roku kalendarzowym znajdują się w publikowanym
corocznie dokumencie p.n. „Stan sanitarny kraju”, umieszczonym na stronie Głównego
Inspektoratu Sanitarnego (http://gis.gov.pl/, zakładka Publikacje i opracowania).
Inspekcja Handlowa
W I kwartale 2016 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła na terenie całego kraju
kontrolę prawidłowości obrotu i oznakowania produktów kosmetycznych. Objęto nią
producentów, importerów, sprzedawców hurtowych i detalicznych w szczególności
sprzedających towar na wagę. Badano również deklaracje marketingowe, tzw. claims.
W zakresie tym sprawdzono 403 partii kwestionując 30 z nich, tj. 7,4 proc.
Ogółem skontrolowano 73 przedsiębiorców oferujących produkty kosmetyczne.
Kontrolą objęto 410 partii produktów. Zakwestionowano 63 partie skontrolowanych
wyrobów, tj. 15,4 proc. wszystkich skontrolowanych.
2.3. Sektor 3 - Zabawki
2.3.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe:
W zakresie zabawek działania nadzoru rynku są wykonywane przez organy
Inspekcji Handlowej, podlegającej Prezesowi UOKiK.
Dane kontaktowe:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Nadzoru Rynku
Tel.: +48 22 55 60 390
Faks: +48 22 827 03 04
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dnr@uokik.gov.pl
2.3.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Plan kontroli na 2017 rok przewiduje objęcie kontrolą zabawek ze wszystkich
kategorii, ze szczególnym uwzględnieniem zabawek dla dzieci poniżej 36 m-cy oraz
wykonanych z plastiku pod kątem występowania w nich niedozwolonych substancji.
Ponadto zaplanowano badania laboratoryjne zabawek, które będą realizowane przez
Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie oraz Specjalistyczne
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Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi, znajdujące
się w strukturach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2.3.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Do 1 grudnia 2016 r. wszczęto 86 postępowań administracyjnych dotyczących
zabawek niespełniających zasadniczych wymagań. Wydano 6 decyzji nakładających
obowiązki na podmioty wprowadzające do obrotu zabawki niespełniające wymagań
(wycofanie zabawek z obrotu). Do systemu RAPEX wprowadzono 20 notyfikacji
dotyczących zabawek stwarzających poważne zagrożenie, ponadto informacje o 5
zabawkach wprowadzono do krajowego rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami
lub stwarzających zagrożenie.
2.4. Sektor 4 - Środki ochrony indywidualnej
2.4.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe:
W zakresie środków ochrony indywidualnej działania nadzoru rynku są
wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wyrobów
przeznaczonych do stosowania u pracodawców, organy Inspekcji Handlowej,
podlegającej Prezesowi UOKiK w zakresie wyrobów przeznaczonych dla konsumentów
oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie wyrobów przeznaczonych do
stosowania w zakładach górniczych.
Dane kontaktowe:
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Departament Nadzoru i Kontroli
Tel.: +48 22 391 82 15
Faks: +48 22 391 82 14
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Nadzoru Rynku
Tel.: +48 22 55 60 390
Faks: +48 22 827 03 04
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dnr@uokik.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Departament Energomechaniczny
Tel.: +48 32 736 17 00
Faks: +48 32 251 48 84
E-mail: wug@wug.gov.pl
2.4.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Państwowa Inspekcja Pracy
W 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzenie kontroli:
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a) proaktywnych wybranej grupy środków ochrony indywidualnej na podstawie
oceny ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Kontrolami takimi
szczególnie zostaną objęte środki ochrony układu oddechowego,
b) reaktywnych - kontrole prowadzone będą po otrzymaniu skarg i informacji
wskazujących, że na krajowym rynku znajdują się środki ochrony indywidualnej
stosowane w miejscu pracy, które mogą nie spełniać wymagań przepisów.
Inspekcja Handlowa
Plan kontroli na 2017 rok przewiduje objęcie kontrolą wybranych środków ochrony
indywidualnej - odzieży ostrzegawczej, ochronników słuchu, kasków i gogli
narciarskich. Ponadto zaplanowano przeprowadzenie badań laboratoryjnych
w akredytowanych laboratoriach zewnętrznych.
Wyższy Urząd Górniczy
Prezes WUG stosuje procedury określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze.
W trakcie kontroli w zakładach górniczych prowadzone będą oględziny wyrobów,
sprawdzane będą dokumenty towarzyszące danemu wyrobowi oraz w przypadkach
budzących podejrzenie, w których wyrób może nie spełniać wymagań, przeprowadzana
będzie ocena ryzyka. Działania będą podejmowane zgodnie z procedurą w przypadku
wykrycia wyrobu niespełniającego wymagań w ruchu zakładu górniczego.
2.4.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Państwowa Inspekcja Pracy
Informacje dotyczące kontroli w danym roku kalendarzowym znajdują się
w publikowanym corocznie „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy”
(https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci).
Inspekcja Handlowa
Do 1 grudnia 2016 r. wyniki przeprowadzonych kontroli dały podstawę do
wszczęcia 15 postępowań administracyjnych w sprawie sprzętu ochrony indywidualnej
niespełniającego zasadniczych wymagań. Nie wydawano decyzji nakładających
obowiązki na podmioty wprowadzające wyroby do obrotu.
Wyższy Urząd Górniczy
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
2.5. Sektor 5 - Wyroby budowlane
2.5.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe:
Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych są Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego oraz 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.
Dane kontaktowe:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
Departament Wyrobów Budowlanych
Faks: +48 22 661 81 42
E-mail: esp@gunb.gov.pl, dwb@gunb.gov.pl
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2.5.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
W 2017 roku planuje się skoncentrowanie kontroli na wyrobach wytypowanych na
podstawie oceny ryzyka, w szczególności w zakresie ich wpływu na bezpieczeństwo
obiektów budowlanych, ochronę środowiska oraz energooszczędność, jak również tych,
których potrzeba skontrolowania wynika z rozeznania lokalnego rynku wyrobów
budowlanych w poszczególnych województwach.
2.5.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
Do 15 listopada 2016 przeprowadzono ogółem 1 358 kontroli, podczas których
skontrolowano 3 736 wyrobów budowlanych.
Nieprawidłowości stwierdzono w 38 proc. skontrolowanych wyrobów. W rezultacie
wszczęto 583 postępowania administracyjne, skutkujące m.in. wydaniem 226 orzeczeń
ograniczających obrót zakwestionowanymi wyrobami.
W 2016 roku organy nadzoru budowlanego wydały dla organów celnych 29 opinii,
w tym 23 negatywne.
2.7. Sektor 7 - Proste zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia ciśnieniowe
2.7.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie prostych zbiorników ciśnieniowych i urządzeń ciśnieniowych działania
nadzoru rynku są wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie
wyrobów przeznaczonych do stosowania u pracodawców, Inspekcję Handlową,
podlegającą Prezesowi UOKiK w zakresie wyrobów przeznaczonych dla konsumentów
oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie wyrobów przeznaczonych do
stosowania w zakładach górniczych.
Dane kontaktowe:
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Departament Nadzoru i Kontroli
Tel.: +48 22 391 82 15
Faks: +48 22 391 82 14
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Departament Energomechaniczny
Tel.: +48 32 736 17 00
Faks: +48 32 251 48 84
E-mail: wug@wug.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Nadzoru Rynku
Tel.: +48 22 55 60 390
Faks: +48 22 827 03 04
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dnr@uokik.gov.pl
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2.7.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Państwowa Inspekcja Pracy
W roku 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy zaplanowała przeprowadzenie kontroli
wytypowanych prostych zbiorników ciśnieniowych i urządzeń ciśnieniowych. Kontrole
w przedmiotowym obszarze prowadzone będą w szczególności po otrzymaniu skarg
i informacji wskazujących, że na krajowym rynku znajdują się wyroby stosowane
w miejscu pracy, które mogą nie spełniać wymagań.
Wyższy Urząd Górniczy
Prezes WUG stosuje procedury określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze.
Inspekcja Handlowa
W 2017 roku nie zaplanowano działań w tym zakresie. Dopuszcza się prowadzenie
działań interwencyjnych, np. po otrzymaniu skarg.
2.7.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Państwowa Inspekcja Pracy
Informacje dotyczące kontroli w danym roku kalendarzowym znajdują się
w publikowanym corocznie „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy”
(https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci).
Wyższy Urząd Górniczy
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
Inspekcja Handlowa
Do 1 grudnia 2016 r. wyniki przeprowadzonych kontroli nie dały podstaw do
wszczęcia postępowań administracyjnych dotyczących wyrobów niespełniających
wymagań.
2.8. Sektor 8 - Ciśnieniowe urządzenia transportowe
2.8.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie ciśnieniowych urządzeń transportowych działania nadzoru rynku są
wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz wojewódzkich
inspektorów transportu drogowego.
Dane kontaktowe:
Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Departament Nadzoru
Tel.: +48 22 749 14 00
Faks: +48 22 749 14 01
E-mail: utk@utk.gov.pl
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
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Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
Tel.: +48 22 22 04 000
Faks: +48 22 22 04 899
E-mail: info@gitd.gov.pl
2.8.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Urząd Transportu Kolejowego
Za działania priorytetowe do realizacji w 2017 r. Prezes UTK uznał wzmocnienie
procesu nadzoru nad poziomem bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce poprzez
zintensyfikowanie działań audytowych i kontrolnych związanych z funkcjonowaniem
tego systemu. Na rok 2017 planowane jest przeprowadzenie 21 kontroli transportowych
urządzeń ciśnieniowych.
Inspekcja Transportu Drogowego
Zasady kontroli, na podstawie których swoje działania prowadzi Inspekcja
Transportu Drogowego przedstawione są w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Umowie europejskiej dotyczącej
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Powyższe
zadania wykonuje się podczas prowadzenia rutynowych kontroli pojazdów
przewożących towary niebezpieczne oraz kontroli przeprowadzanych w siedzibie
przedsiębiorstw wykonujących przewozy drogowe towarów niebezpiecznych.
2.8.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
Urząd Transportu Kolejowego
Przeprowadzono 1 kontrolę, podczas której objęto sprawdzeniem 5 wyrobów,
wszystkie były zgodne z wymaganiami.
Inspekcja Transportu Drogowego
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
2.9. Sektor 9 – Maszyny
2.9.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie maszyn działania nadzoru rynku są wykonywane przez Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania
w zakładach górniczych, organy Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wyrobów
przeznaczonych do stosowania u pracodawców oraz organy Inspekcji Handlowej,
podlegającej Prezesowi UOKiK w zakresie wyrobów przeznaczonych dla konsumentów.
Dane kontaktowe:
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Departament Nadzoru i Kontroli
Tel.: +48 22 391 82 15
Faks: +48 22 391 82 14
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Nadzoru Rynku
Tel.: +48 22 55 60 390
Faks: +48 22 827 03 04
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dnr@uokik.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Departament Energomechaniczny
Tel.: +48 32 736 17 00
Faks: +48 32 251 48 84
E-mail: wug@wug.gov.pl
2.9.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Państwowa Inspekcja Pracy
W 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzenie kontroli:
a) proaktywnych wybranej grupy maszyn generujących poważne ryzyko wypadków,
w szczególności kontrole obejmą maszyny do obróbki drewna.
b) reaktywnych - kontrole prowadzone będą po otrzymaniu skarg i informacji
wskazujących, że na krajowym rynku znajdują się maszyny użytkowane
w miejscu pracy, które mogą nie spełniać wymagań przepisów.
Inspekcja Handlowa
Plan kontroli na 2017 rok przewiduje objęcie kontrolą elektronarzędzi, narzędzi
spalinowych oraz maszyn ogrodniczych przeznaczonych dla konsumentów.
Wyższy Urząd Górniczy
Prezes WUG przygotowuje i realizuje działania zgodnie z rocznym planem kontroli,
stosując procedury określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze.
2.9.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Państwowa Inspekcja Pracy
Informacje dotyczące kontroli w danym roku kalendarzowym znajdują się
w publikowanym corocznie „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy”
(https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci).
Inspekcja Handlowa
Do 1 grudnia 2016 r. wszczęto 2 postępowania administracyjne dotyczące maszyn
niespełniających wymagań, zostały one umorzone. Do systemu RAPEX wprowadzono 2
notyfikacje dotyczące maszyn stwarzających poważne zagrożenie.
Wyższy Urząd Górniczy
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
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2.10. Sektor 10 - Dźwigi
2.10.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie urządzeń dźwigowych działania nadzoru rynku są wykonywane przez
organy Państwowej Inspekcji Pracy.
Dane kontaktowe:
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Departament Nadzoru i Kontroli
Tel.: +48 22 391 82 15
Faks: +48 22 391 82 14
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
2.10.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
W roku 2017 Państwowa Inspekcja Pracy prowadzić będzie kontrole wytypowanych
dźwigów eksploatowanych w miejscu pracy. Kontrole w przedmiotowym obszarze
prowadzone będą w szczególności po otrzymaniu skarg i informacji wskazujących, że na
krajowym rynku znajdują się ww. wyroby, które mogą nie spełniać wymagań przepisów.
2.10.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
Informacje dotyczące kontroli w danym roku kalendarzowym znajdują się
w publikowanym corocznie „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy”
(https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci).
2.11. Sektor 11 - Koleje linowe
2.11.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie kolei linowych działania nadzoru rynku są wykonywane przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego.
Dane kontaktowe:
Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Departament Nadzoru
Tel.: +48 22 749 14 00
Faks: +48 22 749 14 01
E-mail: utk@utk.gov.pl
2.11.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Do zagadnień objętych szczególnym nadzorem Prezesa UTK należy wzmocnienie
procesu nadzoru nad poziomem bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce poprzez
zintensyfikowanie działań audytowych i kontrolnych w obszarze funkcjonowania tego
sytemu. Na rok 2017 planowane jest przeprowadzenie 40 kontroli kolei linowych.
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2.11.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2016 roku przeprowadzono 3 kontrole, podczas których objęto sprawdzeniem 3
wyroby. Wszystkie były zgodne z wymaganiami.
2.12. Sektor 12 – Emisja hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz
2.12.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz działania nadzoru
rynku są wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wyrobów
przeznaczonych do stosowania u pracodawców, organy Inspekcji Ochrony Środowiska
oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie wyrobów przeznaczonych do
stosowania w zakładach górniczych.
Dane kontaktowe:
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Departament Nadzoru i Kontroli
Tel.: +48 22 391 82 15
Faks: +48 22 391 82 14
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Departament Kontroli Rynku
Tel.: +48 22 369 22 08
Faks.: +48 22 825 04 65
E-mail: gios@gios.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Departament Energomechaniczny
Tel.: +48 32 736 17 00
Faks: +48 32 251 48 84
E-mail: wug@wug.gov.pl
2.12.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Państwowa Inspekcja Pracy
W roku 2017 Państwowa Inspekcja Pracy prowadzić będzie kontrole w zakresie
emisji hałasu przez wytypowane maszyny i urządzenia użytkowane na zewnątrz
pomieszczeń. Kontrole maszyn i urządzeń eksploatowanych w miejscu pracy
prowadzone będą w szczególności po otrzymaniu skarg i informacji o wyrobach, które
mogą nie spełniać wymagań przepisów.
Inspekcja Ochrony Środowiska
W 2017 roku Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzić będzie kontrole urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń (konsumenckich i profesjonalnych) m.in.: kosiarek
do trawników, przycinarek do trawników, przycinarek do żywopłotu, kos
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mechanicznych, pilarek łańcuchowych, agregatów prądotwórczych, agregatów
sprężarkowych, dmuchaw do liści, betoniarek, wysokociśnieniowych maszyn wodnostrumieniowych.
Wyższy Urząd Górniczy
Prezes WUG stosuje procedury określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze.
2.12.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Państwowa Inspekcja Pracy
Informacje dotyczące kontroli w danym roku kalendarzowym znajdują się
w publikowanym corocznie „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy”
(https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci).
Inspekcja Ochrony Środowiska
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
Wyższy Urząd Górniczy
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
2.13. Sektor 13 – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
2.13.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem działania nadzoru rynku są wykonywane
u pracodawców, poza zakładami górniczymi – przez organy Państwowej Inspekcji Pracy,
a w zakładach górniczych – przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie
wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych.
Dane kontaktowe:
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Departament Nadzoru i Kontroli
Tel.: +48 22 391 82 15
Faks: +48 22 391 82 14
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Departament Energomechaniczny
Tel.: +48 32 736 17 00
Faks: +48 32 251 48 84
E-mail: wug@wug.gov.pl
2.13.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
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Państwowa Inspekcja Pracy
W roku 2017 Państwowa Inspekcja Pracy prowadzić będzie kontrole wytypowanych
maszyn, sprzętu i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem. Kontrole wyrobów eksploatowanych w miejscu pracy
prowadzone będą w szczególności po otrzymaniu skarg i informacji o wyrobach, które
mogą nie spełniać wymagań przepisów.
Wyższy Urząd Górniczy
Prezes WUG przygotowuje i realizuje działania zgodnie z rocznym planem kontroli,
stosując procedury określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze.
2.13.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Państwowa Inspekcja Pracy
Informacje dotyczące kontroli w danym roku kalendarzowym znajdują się
w publikowanym corocznie „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy”
(https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci).
Wyższy Urząd Górniczy
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
2.14. Sektor 14 - Wyroby pirotechniczne
2.14.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie wyrobów pirotechnicznych działania nadzoru rynku są wykonywane
przez organy Inspekcji Handlowej, podlegającej Prezesowi UOKiK (wyroby
pirotechniczne klas F1-F4) oraz organy Państwowej Inspekcji Pracy (wyroby
pirotechniczne klas F4, P1, P2, T1 i T2).
Dane kontaktowe:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Nadzoru Rynku
Tel.: +48 22 55 60 390
Faks: +48 22 827 03 04
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dnr@uokik.gov.pl
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Departament Nadzoru i Kontroli
Tel.: +48 22 391 82 15
Faks: +48 22 391 82 14
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
2.14.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
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Inspekcja Handlowa
W 2017 roku przewiduje się objęcie kontrolą wyroby pirotechniczne widowiskowe
najczęściej oferowanych konsumentom.
Państwowa Inspekcja Pracy
W roku 2017 Państwowa Inspekcja Pracy prowadzić będzie kontrole wyrobów
pirotechnicznych klasy: T1, T2, P1, P2 oraz F4 po otrzymaniu skarg i informacji
o wyrobach, które mogą nie spełniać wymagań przepisów.
2.14.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Państwowa Inspekcja Pracy
Informacje dotyczące kontroli w danym roku kalendarzowym znajdują się
w publikowanym corocznie „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy”
(https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci).
Inspekcja Handlowa
Do 1 grudnia 2016 r. wszczęto 5 postępowań administracyjnych dotyczących
wyrobów pirotechnicznych, 3 z nich zostały umorzone. Do systemu RAPEX
wprowadzono 1 notyfikację dotyczącą wyrobu stwarzającego poważne zagrożenie.
2.15. Sektor 15 – Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
2.15.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
działania nadzoru rynku są wykonywane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych oraz
Państwową Inspekcję Pracy w zakresie wyrobów stosowanych poza górnictwem.
Dane kontaktowe:
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Departament Energomechaniczny
Tel.: +48 32 736 17 00
Faks: +48 32 251 48 84
E-mail: wug@wug.gov.pl
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Departament Nadzoru i Kontroli
Tel.: +48 22 391 82 15
Faks: +48 22 391 82 14
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
2.15.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
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Wyższy Urząd Górniczy
Prezes WUG przygotowuje i realizuje działania zgodnie z rocznym planem kontroli,
stosując procedury określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze.
Państwowa Inspekcja Pracy
W roku 2017 Państwowa Inspekcja Pracy prowadzić będzie kontrole materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego stosowanych poza górnictwem po
otrzymaniu skarg i informacji o wyrobach, które mogą nie spełniać wymagań przepisów.
2.15.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Wyższy Urząd Górniczy
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
Państwowa Inspekcja Pracy
Informacje dotyczące kontroli w danym roku kalendarzowym znajdują się
w publikowanym corocznie „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy”
(https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci).
2.16. Sektor 16 - Urządzenia spalające paliwa gazowe
2.16.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie urządzeń spalających paliwa gazowe działania nadzoru rynku są
wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wyrobów
przeznaczonych do stosowania u pracodawców oraz organy Inspekcji Handlowej,
podlegającej Prezesowi UOKiK w zakresie wyrobów przeznaczonych dla konsumentów.
Dane kontaktowe:
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Departament Nadzoru i Kontroli
Tel.: +48 22 391 82 15
Faks: +48 22 391 82 14
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Nadzoru Rynku
Tel.: +48 22 55 60 390
Faks: +48 22 827 03 04
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dnr@uokik.gov.pl
2.16.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Państwowa Inspekcja Pracy
W 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzić będzie kontrole wytypowanych
urządzeń spalających paliwa gazowe. Kontrole wyrobów eksploatowanych w miejscu
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pracy prowadzone będą w szczególności po otrzymaniu skarg i informacji o wyrobach,
które mogą nie spełniać wymagań przepisów.
Inspekcja Handlowa
Plan kontroli na 2017 rok przewiduje objęcie kontrolą promienników ciepła.
2.16.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Państwowa Inspekcja Pracy
Informacje dotyczące kontroli w danym roku kalendarzowym znajdują się
w publikowanym corocznie „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy”
(https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci).
Inspekcja Handlowa
Do 1 grudnia 2016 r. wszczęto 2 postępowania administracyjne dotyczące urządzeń
spalających paliwa gazowe niespełniających zasadniczych wymagań. Wydano 1 decyzję
nakładającą obowiązki na podmiot wprowadzający niespełniający wymagań wyrób do
obrotu.
2.17. Sektor 17 – Przyrządy pomiarowe, wagi nieautomatyczne i produkty
w opakowaniach jednostkowych
2.17.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie przyrządów pomiarowych, wag nieautomatycznych i produktów
w opakowaniach jednostkowych działania nadzoru rynku są wykonywane przez Prezesa
Głównego Urzędu Miar i dyrektorów Okręgowych Urzędów Miar oraz Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania
w zakładach górniczych.
Dane kontaktowe:
Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa
Biuro Nadzoru
tel.: 22 581 93 99, 22 620 02 41
fax: 22 581 93 92
E-mail: gum@gum.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Departament Energomechaniczny
Tel.: +48 32 736 17 00
Faks: +48 32 251 48 84
E-mail: wug@wug.gov.pl
2.17.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.

28

Wyższy Urząd Górniczy
Prezes WUG przygotowuje i realizuje działania zgodnie z rocznym planem kontroli,
stosując procedury określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze.
Główny Urząd Miar
W roku 2017 ograny administracji miar planują wykonać 159 kontroli w obszarze
nadzoru rynku – z uwzględnieniem kontroli wag nieautomatycznych o udźwigu powyżej
3 000 kg.
2.17.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Wyższy Urząd Górniczy
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
2.18. Sektor 18 – Urządzenia elektryczne objęte dyrektywą w sprawie
kompatybilności elektromagnetycznej
2.18.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie urządzeń elektrycznych objętych dyrektywą w sprawie kompatybilności
elektromagnetycznej działania nadzoru rynku są wykonywane przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej oraz w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania
w zakładach górniczych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Dane kontaktowe:
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Departament Energomechaniczny
Tel.: +48 32 736 17 00
Faks: +48 32 251 48 84
E-mail: wug@wug.gov.pl
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
Departament Kontroli
Tel.: +48 22 534 94 83
Faks: +48 22 534 93 10
E-mail: uke@uke.gov.pl
2.18.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Wyższy Urząd Górniczy
Prezes WUG przygotowuje i realizuje działania zgodnie z rocznym planem kontroli,
stosując procedury określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
W 2017 r. działania Prezesa UKE w obszarze wyrobów podlegających wymaganiom
kompatybilności elektromagnetycznej obejmą: zasilacze, ładowarki, przetwornice
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napięcia, urządzenia i systemy oświetleniowe wykorzystujące technologię LED,
elektronarzędzia, małe AGD i transformatory elektroniczne.
2.18.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Wyższy Urząd Górniczy
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Do 30 września 2016 r. kontrolą objęto 325 wyrobów, z czego zakwestionowano
152. Dla organów celnych wydano 169 opinii. Wszczęto 48 postępowań
administracyjnych.
2.19. Sektor 19 - Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne objęte dyrektywą
w sprawie końcowych urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych
2.19.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe:
W zakresie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych objętych dyrektywą
w sprawie końcowych urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych działania nadzoru
rynku są wykonywane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Dane kontaktowe:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
Departament Kontroli
Tel.: +48 22 534 94 83
Faks: +48 22 534 93 10
E-mail: uke@uke.gov.pl
2.19.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
W 2017 r. w tym obszarze Prezes UKE przewiduje działania głownie wobec:
wzmacniaczy GSM (repeatery), dronów i zabawek sterowanych radiem, odbiorników
radiowych i telewizyjnych, kamer bezprzewodowych do monitorowania obiektów
i wideodomofonów, telefonów komórkowych i smartfonów, elektronicznych niani,
radiobudzików i stacji pogody, anten ze wzmacniaczem i wzmacniaczy antenowych
i telewizorów.
2.19.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Do 30 września 2016 r. kontrolą objęto 237 wyrobów, z czego zakwestionowano
130. Dla organów celnych wydano 253 opinie. Wszczęto 11 postępowań
administracyjnych.
2.20. Sektor 20 – Sprzęt elektryczny i urządzenia elektryczne objęte przepisami
dyrektywy niskonapięciowej
2.20.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie sprzętu elektrycznego i urządzeń elektrycznych działania nadzoru rynku
są wykonywane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie wyrobów
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przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, organy Państwowej Inspekcji
Pracy w zakresie wyrobów przeznaczonych do stosowania u pracodawców oraz organy
Inspekcji Handlowej, podlegającej Prezesowi UOKiK w zakresie wyrobów
przeznaczonych dla konsumentów.
Dane kontaktowe:
Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice
Departament Energomechaniczny
Tel.: +48 32 736 17 00
Faks: +48 32 251 48 84
E-mail: wug@wug.gov.pl
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa
Departament Nadzoru i Kontroli
Tel.: +48 22 391 82 15
Faks: +48 22 391 82 14
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Nadzoru Rynku
Tel.: +48 22 55 60 390
Faks: +48 22 827 03 04
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dnr@uokik.gov.pl
2.20.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Wyższy Urząd Górniczy
Prezes WUG przygotowuje i realizuje działania zgodnie z rocznym planem kontroli,
stosując procedury określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze.
Państwowa Inspekcja Pracy
W 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzić będzie kontrole wytypowanych
maszyn i urządzeń przeznaczonych do stosowania w niektórych granicach napięcia.
Kontrole wyrobów eksploatowanych w miejscu pracy prowadzone będą w szczególności
po otrzymaniu skarg i informacji o wyrobach, które mogą nie spełniać wymagań
przepisów.
Inspekcja Handlowa
Plan kontroli na 2017 rok jako priorytetowe grupy wyrobów przewiduje wyłączniki
nadprądowe i różnicowo-prądowe, a także oprawy oświetleniowe (w tym lampki
choinkowe, girlandy i węże świetlne LED).
2.20.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Wyższy Urząd Górniczy
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
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Państwowa Inspekcja Pracy
Informacje dotyczące kontroli w danym roku kalendarzowym znajdują się
w publikowanym corocznie „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy”
(https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci).
Inspekcja Handlowa
Do 1 grudnia 2016 r. wszczęto 24 postępowania administracyjne dotyczące urządzeń
elektrycznych niespełniających wymagań. Wydano 3 decyzje nakładające obowiązek
wycofania wyrobów niespełniających wymagań z obrotu. Do systemu RAPEX
wprowadzono 5 notyfikacji dotyczących wyrobów stwarzających poważne zagrożenie.
2.21. Sektor 21 – Sprzęt elektryczny i urządzenia elektryczne objęte przepisami
dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji,
dyrektywy WEEE i dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów
2.21.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie sprzętu elektrycznego i urządzeń elektrycznych objętych przepisami
dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji6, dyrektywy
WEEE i dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów działania nadzoru rynku są
wykonywane przez Inspekcję Handlową, podlegającą Prezesowi UOKiK.
Dane kontaktowe:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Inspekcji Handlowej
Tel.: +48 22 55 60 176
Faks: +48 22 826 91 31
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dih@uokik.gov.pl
2.21.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Inspekcja Handlowa jest organem odpowiedzialnym za prowadzenie nadzoru rynku
w zakresie obowiązków nałożonych na sprzedawcę detalicznego i hurtowego baterii
przenośnych lub akumulatorów przenośnych oraz przedsiębiorcę świadczącego usługi
w zakresie wymiany zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
Inspekcja Handlowa, w ramach kontroli baterii i akumulatorów, zleca również
badania tych produktów Specjalistycznemu Laboratorium Produktów Włókienniczych,
Analizy Instrumentalnej w Łodzi, znajdującemu się w strukturach Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. W trakcie badań sprawdzany jest poziom zawartości
kadmu, ołowiu i rtęci w bateriach i akumulatorach.

6

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dn. 8 czerwca 2011 r.
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88) została implementowana do prawa
krajowego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 547).
32

Plan kontroli na 2017 rok przewiduje kontrole drobnego sprzętu AGD pod katem
wymagań rozporządzenia RoHS II.
2.21.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2016 roku Inspekcja Handlowa prowadziła całoroczną kontrolę prawidłowości
obrotu akumulatorami i bateriami. Do końca roku planowane jest skontrolowanie co
najmniej 540 partii baterii lub akumulatorów u 170 przedsiębiorców. Przewidziano
również badania w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych, Analizy
Instrumentalnej w Łodzi (84 próbki).
Ponadto Inspekcja Handlowa prowadzi kontrole sprzętu elektrycznego pod katem
wymagań rozporządzenia RoHS II - zostanie skontrolowanych co najmniej 430 wyrobów
u 135 przedsiębiorców. Do 1 grudnia 2016 r. wszczęto 2 postępowania administracyjne
dotyczące wyrobów niespełniających wymagań w tym zakresie.
2.22/A Sektor 22A - Substancje chemiczne objęte rozporządzeniem REACH
i rozporządzeniem o klasyfikacji i oznakowaniu
2.22/A.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie substancji chemicznych objętych rozporządzeniem REACH 7
i rozporządzeniem o klasyfikacji i oznakowaniu działania nadzoru rynku są wykonywane
przez Inspekcję Handlową, podlegającą Prezesowi UOKiK.
Dane kontaktowe:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Inspekcji Handlowej
Tel.: +48 22 55 60 176
Faks: +48 22 826 91 31
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dih@uokik.gov.pl
2.22/A.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Inspekcja Handlowa jest organem odpowiedzialnym za prowadzenie nadzoru rynku
w zakresie art. 67 rozporządzenia REACH oraz rozdziału III i IV rozporządzenia CLP8
dotyczącego prawidłowości oznakowania wyrobu i jego opakowania.
Organ prowadzi kontrole w powyższym zakresie na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy
z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1203).

7

REACH - Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylające 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
(opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku
oraz sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 136 z 29 maja 2007 r.).
8
CLP - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
L 353 z 31 grudnia 2008 r.).
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Inspekcja Handlowa zleca badania wyrobów pod kątem poziomu zawartości
niedozwolonych substancji chemicznych Specjalistycznemu Laboratorium Produktów
Włókienniczych, Analizy Instrumentalnej w Łodzi, znajdującemu się w strukturach
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Badania prowadzone są w zakresie
zawartości substancji takich jak: aminy aromatyczne w wyrobach skórzanych i wyrobach
włókienniczych, kadm w biżuterii, biżuterii sztucznej, akcesoriach do włosów oraz
w wyrobach z tworzyw sztucznych, nikiel w akcesoriach krawieckich w wyrobach
włókienniczych i w biżuterii, fumaran dimetylu w wyrobach skórzanych, ftalany oraz
ołów w biżuterii, biżuterii sztucznej w szczególności z elementami niemetalowymi.
2.22/A.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2016 roku Inspekcja Handlowa prowadzi całoroczną kontrolę towarów w zakresie
zawartości niektórych substancji chemicznych. Kontrolą zostanie objętych co najmniej
138 partii u 138 przedsiębiorców. Będą one również poddane badaniom laboratoryjnym
w zakresie zawartości wybranych substancji chemicznych.
2.22/B Sektor 22B - Inne chemikalia (detergenty, farby, trwałe zanieczyszczenie
organiczne, fluorowane gazy cieplarniane, substancje zubożające warstwę ozonową
itp.)
2.22/B.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie innych chemikaliów (detergenty, farby, trwałe zanieczyszczenie
organiczne, fluorowane gazy cieplarniane, substancje zubożające warstwę ozonową itp.)
działania nadzoru rynku są wykonywane przez Inspekcję Handlową, podlegającą
Prezesowi UOKiK.
Dane kontaktowe:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Inspekcji Handlowej
Tel.: +48 22 55 60 176
Faks: +48 22 826 91 31
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dih@uokik.gov.pl
2.22/B.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
IH prowadzi kontrole na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, 1c i 6 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej oraz art. 29 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
Inspekcja Handlowa zleca badania detergentów w Specjalistycznym Laboratorium
Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy w zakresie m.in.
prawidłowości masy netto, pH, zdolności emulgowania tłuszczy, zdolności myjącej,
obecności wybielaczy optycznych, zawartość aktywnego tlenu oraz zawartości związków
anionowoczynnych
oraz
w
ramach
sprawdzania
zawartości
metanolu
w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych, Analizy Instrumentalnej
w Łodzi.
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2.22/B.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2016 roku Inspekcja Handlowa prowadziła na terenie całego kraju kontrolę
oznakowania detergentów. Kontrolą zostanie objętych co najmniej 120 partii u 40
przedsiębiorców.
2.23. Sektor 23 - Ekoprojekt i etykietowanie energetyczne; wymogi sprawności dla
kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym
2.23.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe:
W zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego działania nadzoru rynku są
wykonywane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz organy Inspekcji
Handlowej, podlegającej Prezesowi UOKiK w zakresie wyrobów przeznaczonych dla
konsumentów.
Dane kontaktowe:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
Tel.: +48 22 534 94 83
Faks: +48 22 534 93 10
E-mail: uke@uke.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Nadzoru Rynku
Tel.: +48 22 55 60 390
Faks: +48 22 827 03 04
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dnr@uokik.gov.pl
2.23.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Kompetencje Prezesa UKE dotyczą wyrobów z zakresu:
- rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez
elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia
biurowe w trybie czuwania i wyłączenia (Dz. Urz. UE L 339 z 18.12.2008 r., str.
45);
- rozporządzenia Komisji (WE) nr 107/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top
boksów (Dz. Urz. UE L 36 z 05.02.2009 r., str. 8);
- rozporządzenia Komisji (WE) nr 278/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu w zakresie zużycia energii
elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich średniej
sprawności podczas pracy (Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009 r., str. 3);
- rozporządzenia Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (Dz. Urz.
UE L 191 z 23.07.2009 r., str. 42);
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-

rozporządzenia delegowanego Komisji UE nr 1062/2010 (Dz. Urz. UE L 314
z 2010 r., str. 64) z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności
energetycznej dla telewizorów.

Działania nadzoru rynku w zakresie pozostałych wyrobów leżą w kompetencjach IH.
Inspekcja Handlowa
Plan kontroli na 2017 rok przewiduje kontrole wymagań ekoprojektu dla źródeł
oświetlenia oraz etykiet energetycznych dla odkurzaczy i opraw oświetleniowych.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
W 2017 r. Prezes UKE przewiduje zintensyfikowane działania w zakresie spełniania
wymagań ekoprojektu i etykietowania energetycznego dla urządzeń technologii
informatycznej przeznaczone głównie do użytku w środowisku domowym, zasilaczy
i ładowarek, małych urządzeń AGD, urządzeń do nagrywania i odtwarzania dźwięku lub
obrazów, komputerów i serwerów.
2.23.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Inspekcja Handlowa
Do 1 grudnia 2016 r. wyniki przeprowadzonych kontroli nie dały podstaw do
wszczęcia postępowań administracyjnych dotyczących wyrobów niespełniających
wymagań.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Do 30 września 2016 r. kontrolą w zakresie ekoprojektu objęto 177 wyrobów,
z czego zakwestionowano 34. Wszczęto 7 postępowań administracyjnych.
W ramach kontroli etykietowania sprawdzono 53 wyroby. Wszczęto 2 postępowania
administracyjne i wydano 1 decyzję administracyjną.
2.24. Sektor 24 - Etykietowanie opon
2.24.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie etykietowania opon działania nadzoru rynku są wykonywane przez
organy Inspekcji Handlowej, podlegającej Prezesowi UOKiK.
Dane kontaktowe:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Inspekcji Handlowej
Tel.: +48 22 55 60 176
Faks: +48 22 826 91 31
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dih@uokik.gov.pl
2.24.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Inspekcja Handlowa jest organem odpowiedzialnym za prowadzenie nadzoru rynku
w zakresie artykułów 4, 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem
efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz. Urz. UE L Nr 342
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z dnia 22.12.2009 r., str. 46), dotyczących określonych obowiązków nałożonych na
dostawców opon, którzy powinni zapewnić, aby opony dostarczane dystrybutorom lub
użytkownikom końcowym posiadały stosowne naklejki oraz etykiety wskazujące klasę
efektywności paliwowej, klasę i wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia oraz
w stosownych przypadkach, klasę przyczepności na mokrej nawierzchni.
2.24.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2016 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła na terenie całego kraju kontrole
prawidłowości etykietowania opon pod kątem spełniania parametrów określonych
w rozporządzeniu Nr 1222/2009. Kontrolą objęto 58 przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży opon oraz pojazdów, w tym 3 dostawców
opon (importerów), 51 dystrybutorów opon oraz 4 dostawców i dystrybutorów pojazdów,
w których mogą zostać zamontowane opony wybrane przez konsumentów. Ocenie
poddano 262 partie oferowanych do sprzedaży opon, kwestionując 5 partii u dwóch
przedsiębiorców (dystrybutorów opon).
2.25. Sektor 25 - Rekreacyjne jednostki pływające
2.25.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie rekreacyjnych jednostek pływających działania nadzoru rynku są
wykonywane przez Dyrektorów Urzędów Morskich.
Dane kontaktowe:
Urząd Morski w Słupsku
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
Tel.: +48 59 847 42 56, 847 42 57
Faks: +48 59 847 42 55
E-mail: sekretariat@umsl.gov.pl
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Tel. +48 58 355 33 33
Faks: +48 58 620 67 43, 621 72 31
E-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
Urząd Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
Tel.: +48 91 44 03 319
Faks: +48 91 44 03 353
E-mail: kancelaria@ums.gov.pl
2.25.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Ze względu na specyfikę tego segmentu rynku, planowanie kontroli jest trudne
i może w trakcie roku zmieniać się, przede wszystkim ze względu na oświadczanie
producentów o zamknięciu/zawieszeniu działalności gospodarczej lub o innym profilu
działalności niż wskazywany był w źródłach wykorzystanych do sporządzenia planów
(Internet, prasa branżowa itp.).
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2.25.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
2.26. Sektor 26 - Wyposażenie statków
2.26.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie wyposażenia statków działania nadzoru rynku są wykonywane przez
Dyrektorów Urzędów Morskich.
Dane kontaktowe:
Urząd Morski w Słupsku
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
Tel.: +48 59 847 42 56, 847 42 57
Faks: +48 59 847 42 55
E-mail: sekretariat@umsl.gov.pl
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Tel. +48 58 355 33 33
Faks: +48 58 620 67 43, 621 72 31
E-mail: umgdy@umgdy.gov.pl
Urząd Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
Tel.: +48 91 44 03 319
Faks: +48 91 44 03 353
E-mail: kancelaria@ums.gov.pl
2.26.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Ze względu na specyfikę tego segmentu rynku, planowanie kontroli jest trudne
i może w trakcie roku zmieniać się, przede wszystkim ze względu na oświadczanie
producentów o zamknięciu/zawieszeniu działalności gospodarczej lub o innym profilu
działalności niż wskazywany był w źródłach wykorzystanych do sporządzenia planów
(Internet, prasa branżowa itp.).
2.26.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
Założenia obowiązującego planu kontroli realizowane są na bieżąco.
2.27. Sektor 27 - Pojazdy mechaniczne
2.27.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie artykułu 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2007/46/WE9 dotyczącym obowiązków
producentów oraz artykułu 9 ust.1 dyrektywy 2002/24/WE10 dotyczącym obowiązków
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Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy
dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów
technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, str. 1)
38

producenta pojazdów mechanicznych, działania nadzoru rynku są wykonywane przez
organy Inspekcji Handlowej, podlegającej Prezesowi UOKiK.
Dane kontaktowe:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Inspekcji Handlowej
Tel.: +48 22 55 60 176
Faks: +48 22 826 91 31
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dih@uokik.gov.pl
2.27.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
IH prowadzi kontrole na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1e ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r o Inspekcji Handlowej, odwołujących się do stosownych przepisów art. 70c
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137,
z późn. zm.), kontrolując prawidłowość wprowadzania do obrotu przedmiotów
wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów, podlegających obowiązkowi
uzyskania świadectwa homologacji.
2.27.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2016 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę prawidłowości
wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla
konsumentów, podlegających obowiązkowi uzyskania świadectwa homologacji.
Kontrole prowadziły wszystkie wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej,
obejmując nią 115 przedsiębiorców, ocenie poddano 370 partii wprowadzonych do
obrotu wyrobów.
2.29. Sektor 29 - Nawozy
2.29.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie nawozów działania nadzoru rynku są wykonywane przez Głównego
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Dane kontaktowe:
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Tel. + 48 22 623-29-00
Tel. + 48 22 623-29-01
Faks + 48 22 623-29-98
Faks + 48 22 623-29-99
E-mail: sekretariat@ijhars.gov.pl
2.29.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Nadzór nad rynkiem nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin
prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j.
Dz. U. z 2015 roku, poz. 625).
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Dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie
homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylająca dyrektywę Rady
92/61/EWG (Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1)
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Inspekcja JHARS przeprowadza co roku kontrolę prawidłowości wprowadzania do
obrotu oraz znakowania nawozów mineralnych, oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”
zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.U. UE L 304 z 21.11.2003, str. 1,
z późn. zm.) oraz środków wspomagających uprawę roślin, pod kątem zgodności
z obowiązującymi przepisami.
2.29.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
Do 15 listopada 2016 r. przeprowadzono 115 kontroli.
2.31. Sektor 31 - Produkty biobójcze
2.31.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie artykułu 69 rozporządzenia Nr 528/2012 dotyczącego klasyfikacji,
pakowania i oznakowania produktów biobójczych działania nadzoru rynku są
wykonywane przez organy Inspekcji Handlowej, podlegającej Prezesowi UOKiK.
Dane kontaktowe:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Inspekcji Handlowej
Tel.: +48 22 55 60 176
Faks: +48 22 826 91 31
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dih@uokik.gov.pl
2.31.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Kompetencje organu do prowadzenia kontroli wynikają z art. 39 pkt 6 ustawy z dnia
20 listopada 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1926).
2.31.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2016 roku Inspekcja Handlowa przeprowadziła na terenie całego kraju kontrolę
oznakowania produktów biobójczych. Objęto nią przedsiębiorców prowadzących
sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Ogółem skontrolowano 44 przedsiębiorców
oferujących różnego rodzaju produkty biobójcze. Kontrolą objęto 180 partii produktów.
Zakwestionowano 17 partii skontrolowanych wyrobów, tj. 9,4 proc. wszystkich
skontrolowanych.
2.32. Sektor 32 - Etykietowanie wyrobów włókienniczych
2.32.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie art. 14, 15 i 18 rozporządzenia 1007/201111 dotyczących oznakowania
wyrobów włókienniczych oraz zgodności deklaracji w zakresie składu surowcowego
działania nadzoru rynku są wykonywane przez organy Inspekcji Handlowej, podlegającej
Prezesowi UOKiK.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie
nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowania składu surowcowego wyrobów
włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE.L 272 z 18.10.2011 r., s.1 )
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Dane kontaktowe:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00–950 Warszawa
Departament Inspekcji Handlowej
Tel.: +48 22 55 60 176
Faks: +48 22 826 91 31
E-mail: uokik@uokik.gov.pl, dih@uokik.gov.pl
2.32.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Organ prowadzi kontrole na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r o Inspekcji Handlowej.
Inspekcja Handlowa w ramach kontroli wyrobów włókienniczych zleca badania
produktów Specjalistycznemu Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy
Instrumentalnej w Łodzi. Badania prowadzone będą w zakresie zgodności składu
surowcowego z deklarowanym przez producenta.
2.32.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2016 r. na terenie całego kraju Inspekcja Handlowa prowadzi kontrolę
prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych. Zakłada się, że
zostanie skontrolowanych co najmniej 1350 partii wyrobów włókienniczych u 300
przedsiębiorców. Badaniom laboratoryjnym w zakresie składu surowcowego zostanie
poddanych 256 partii wyrobów w Specjalistycznym Laboratorium Produktów
Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi.
2.34. Sektor 34 - Interoperacyjność kolei
2.34.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie Interoperacyjności kolei działania nadzoru rynku są wykonywane przez
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Dane kontaktowe:
Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Departament Nadzoru
Tel.: +48 22 749 14 00
Faks: +48 22 749 14 01
E-mail: utk@utk.gov.pl
2.34.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
Dane w zakresie przepisów kompetencyjnych podano w rozdziale 1.1. Identyfikacja
i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku.
Za działania priorytetowe do realizacji w 2017 r. w tym obszarze, Prezes UTK uznał
wzmocnienie procesu nadzoru nad poziomem bezpieczeństwa systemu kolejowego
w Polsce poprzez zintensyfikowanie działań audytowych i kontrolnych związanych
z funkcjonowaniem tego systemu. Na rok 2017 planowane jest przeprowadzenie 70
kontroli w zakresie interoperacyjności kolei.
2.34.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
Przeprowadzono 4 kontrole, podczas których objęto sprawdzeniem 17 wyrobów.
Stwierdzono, że wszystkie wyroby były zgodne z wymaganiami.
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