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SŁOWNIK SKRÓTÓW
ADCO

−

grupa robocza ds. współpracy administracyjnej (Administrative Co-operation Working
Group)

DNP

−

dyrektywy nowego podejścia1

GUNB, NB

−

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Nadzór Budowlany

GUM

−

Główny Urząd Miar

−

Information and Communication System for Market Surveillance (system informacyjnokomunikacyjny do celów nadzoru rynku; system zarządzany przez KE, służący do wymiany
informacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a KE w zakresie działań
organów nadzoru rynku wobec wyrobów nieżywnościowych podlegających unijnemu
systemowi nadzoru rynku)

IH

−

Inspekcja Handlowa

IMP-MSG

−

podgrupa robocza ds. Nadzoru Rynku (Expert group on the Internal Market for Products –
Market Surveillance Group), która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2013 roku po
przekształceniu jej z dotychczas działającej grupy SOGS-MSG (Senior Officials Group on
Standardization and Conformity Assessment Policy – Market Surveillance Group)

IOŚ

−

Inspekcja Ochrony Środowiska

ITD

−

Inspekcja Transportu Drogowego

KE

−

Komisja Europejska

−

organy wyspecjalizowane w rozumieniu art. 38 uosoz lub organy nadzoru rynku
w rozumieniu art. 58 uosozinr

PIP

−

Państwowa Inspekcja Pracy

PROSAFE

−

Product Safety Forum of Europe (organizacja zrzeszająca ekspertów z organów nadzoru
rynku państw europejskich, której celem jest dzielenie się doświadczeniami i dobrymi
praktykami związanymi z bezpieczeństwem produktów i usług, oraz ułatwienie wymiany
informacji pomiędzy organami kontroli w obszarze nadzoru rynku)

RAPEX

−

Rapid Alert System for non-food consumer products (system zarządzany przez KE, służący
zapewnieniu szybkiej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii
Europejskiej a KE w zakresie zagrożeń stwarzanych przez produkty nieżywnościowe)

UKE

−

Urząd Komunikacji Elektronicznej

UM

−

urzędy morskie

UOKiK

−

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

uosoz

−

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1226)

usozinr

−

ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.
U. z 2017 r, poz. 1398)

UTK

−

Urząd Transportu Kolejowego

WIIH

−

wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej

WIOŚ

−

wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska

WITD

−

wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego

WUG

−

Wyższy Urząd Górniczy

ICSMS

OW

1

Informacje na temat dyrektyw nowego podejścia oraz zharmonizowanych z nimi norm dostępne są pod
adresem: http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/index_en.htm (w jęz. ang.).
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1

Wstęp
System nadzoru rynku ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę

zdrowia oraz życia konsumentów i użytkowników wyrobów nieżywnościowych. Jednocześnie
zadaniem systemu jest zapewnienie prawidłowej realizacji swobodnego przepływu towarów na
jednolitym rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przeciwdziałanie powstawaniu barier
technicznych i stworzenie warunków dla uczciwej konkurencji. Istotą systemu nadzoru rynku jest
przeniesienie odpowiedzialności za spełnianie przez towary wprowadzane do obrotu wymagań
prawno-technicznych na podmioty gospodarcze uczestniczące w obrocie. Jednocześnie organy
kontroli są powołane do weryfikowania czy rzeczywiście wyroby wprowadzone do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej spełniają stosowne wymagania. Ważnym elementem działań OW jest
szacowanie i ocena poziomu zagrożenia dla życia i zdrowia stwarzanego przez wyroby. Pozwala to
na ustalenie priorytetów działań oraz wskazuje jakie środki prawne powinny zostać zastosowane.
OW powinny przede wszystkim kierować się zasadą proporcjonalności 2. Określanie priorytetów
zwiększa efektywność kontroli i wykorzystanie ograniczonych zasobów kadrowych i finansowych.
Działania

są

zatem

najczęściej

podejmowane

w obszarach

wykazujących

wysoki

odsetek

wykrywanych nieprawidłowości, charakteryzujących się możliwością wystąpienia poważnego
zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi oraz środowiska lub mienia oraz obejmujących największy
wolumen wyrobów. Skuteczność podejmowanych działań głównie uzależniona jest od dostępności
środków na badania laboratoryjne. Na państwie ciąży obowiązek zbudowania właściwej struktury
prawno-organizacyjnej i zapewnienie przejrzystości kompetencji przyznanych poszczególnym OW,
jak i zapewnienie wystarczających środków na realizowanie ich zadań.3
Niniejszy raport ma na celu cykliczne przedstawienie funkcjonowania krajowego systemu
nadzoru

rynku.

W

dokumencie

skupiono

się

przede

wszystkim

na

zmianach

prawnych

i organizacyjnych oraz zaprezentowano wybrane dane statystyczne dotyczące działań organów
uczestniczących w tym systemie.
Dokument przedstawia stan na 31 grudnia 2016 r., jednak ze względu na termin przygotowania
raportu, część informacji obejmuje również działania, które rozpoczęły się w 2016 roku a były
realizowane w kolejnym roku kalendarzowym, tj. pierwszej połowie 2017 roku.
Ogółem 10 niezależnych inspekcji przeprowadziło 6 168 kontroli w obszarze objętym
systemem, podczas których skontrolowano łącznie 13 650 wyrobów, kwestionując 4 707 z nich
(34,5 proc.). Łącznie w 2016 roku wszczęto 903 postępowania administracyjne wobec wyrobów
niespełniających wymagań lub stwarzających zagrożenie. Ogółem w 693 przypadkach przedsiębiorcy
podjęli skuteczne działania naprawcze, co pozwoliło na umorzenie postępowań4.
Najwięcej kontroli przeprowadziła IH (1 681 kontroli, co stanowi 27,3 proc. wszystkich kontroli
przeprowadzonych przez OW), która w swoich kompetencjach ma najwięcej DNP i w rezultacie
wykrywa najwięcej nieprawidłowości. W 2016 roku inspektorzy IH najczęściej kwestionowali wyroby

2

Art. 18 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania
produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008 r., str. 30;
dalej: rozporządzenie 765/2008/WE) – mówi wprost, że „państwa członkowskie zapewniają, że organy nadzoru
rynku wykonują swoje uprawnienia zgodnie z zasadą proporcjonalności.”
3
Art. 18 ust. 3 rozporządzenia 765/2008/WE wyraźnie wskazuje, że „państwa członkowskie powierzają
organom nadzoru rynku uprawnienia, zasoby i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania ich
zadań”.
4
Decyzje mogły dotyczyć także wyrobów zakwestionowanych w latach poprzednich.
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objęte wymaganiami w zakresie ekoprojektu (np.: oprawy oświetleniowe), środki ochrony
indywidualnej (np. akcesoria odblaskowe), sprzęt elektryczny (np. lampki choinkowe, sprzęt AGD)
i zabawki, a także proste zbiorniki ciśnieniowe stosowane w kompresorach (gdzie odsetek wykrytych
nieprawidłowości do liczby skontrolowanych wyrobów był największy). Natomiast najwięcej
postępowań administracyjnych w sprawach wyrobów niespełniających wymagań wszczęły organy
nadzoru budowlanego (571 postępowań, co stanowi 63,2 proc. wszystkich postępowań wszczętych
przez OW w 2016 r.).
Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono najważniejsze dane zagregowane dotyczące
systemu nadzoru rynku w Polsce w 2016 roku.
Tabela 1 – Zestawienie działań podjętych przez poszczególne OW w 2016 roku w zakresie DNP
Liczba
postępowań
wszczętych
w 2016 r.

Liczba
przeprowadzonych
kontroli

Liczba
skontrolowanych
wyrobów

Liczba wyrobów
zakwestionowanych

Inspekcja
Handlowa (IH)

1 681

5 449

1 869

162

Organy Nadzoru
Budowlanego
(NB)

1 473

3 657

1 455

571

Państwowa
Inspekcja Pracy
(PIP)

1 296

1 380

809

69

Urząd
Komunikacji
Elektronicznej
(UKE)

1 040

1 062

480

99

Inspekcja
Ochrony
Środowiska (IOŚ)

301

1 125

59

0

Inspekcja
Transportu
Drogowego (ITD)

166

190

0

0

Urząd Transportu
Kolejowego (UTK)

61

282

0

0

Urzędy Morskie
(UM)

57

229

1

1

Główny Urząd
Miar (GUM)

53

146

28

0

Wyższy Urząd
Górniczy (WUG)

40

130

6

1

Organ
wyspecjalizowany

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez OW
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Wykres 1 Zestawienie liczby kontroli i skontrolowanych wyrobów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez OW

Tabela 2 - Zestawienie zagregowanych danych dotyczących kontroli przeprowadzonych przez
OW w 2016 roku w podziale na poszczególne DNP5
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Dyrektywa nowego podejścia
Rozporządzenie
ws.
wyrobów
budowlanych - CPR
Dyrektywa
bezpieczeństwo
zabawek – TOYS
Dyrektywa bezpieczeństwo maszyn
– MD
Dyrektywa niskonapięciowa – LVD
Dyrektywa
ws.
ograniczenia
stosowania
niektórych
niebezpiecznych
substancji
w sprzęcie
elektrycznym
i elektronicznym – RoHS II
Dyrektywa emisja hałasu do
środowiska
przez
urządzenia
używane na zewnątrz pomieszczeń
– NOISE
ochrony

Liczba
skontrolowanych
wyrobów

Liczba wyrobów
zakwestionowanych

3 657

1 455

2 575

817

1 452

769

1 179

600

1 159

392

1 138

69

800

317

537

74

7.

Dyrektywa
środki
indywidualnej – PPE

8.

Dyrektywa
ws.
energetycznego

9.

Dyrektywa
kompatybilność
elektromagnetyczna – EMC

455

198

10.

Dyrektywa urządzenia radiowe
i telekomunikacyjne
urządzenia
końcowe – RED

329

224

11.

Dyrektywa ekoprojekt - ErP

326

119

12.

Dyrektywa ws. transportowych
urządzeń ciśnieniowych – TPED

222

0

etykietowania

5

Liczba skontrolowanych wyrobów przypisanych do poszczególnych DNP z tabeli 2, nie stanowi sumy liczby
skontrolowanych wyrobów przedstawionej w tabeli 1, ze względu na fakt, że jeden wyrób może podlegać
przepisom kilku DNP oraz może nie spełniać różnych wymagań.
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Lp.

Dyrektywa nowego podejścia
Dyrektywa
interoperacyjność
systemu kolei we Wspólnocie
Dyrektywa
ws.
wyposażenia
statków – MED
Dyrektywa łodzie rekreacyjne –
RCD
Dyrektywa przyrządy pomiarowe –
MID
Dyrektywa ws. wprowadzania do
obrotu wyrobów pirotechnicznych PAD
Dyrektywa
koleje
linowe
do
przewozu osób
Dyrektywa urządzenia i systemy
ochronne przeznaczone do użytku
w przestrzeniach
zagrożonych
wybuchem – ATEX
Dyrektywa urządzenia spalające
paliwa gazowe – GAD
Dyrektywa
nieautomatyczne
urządzenia wagowe – NAWI
Dyrektywa urządzenia ciśnieniowe
– PED
Dyrektywa
proste
zbiorniki
ciśnieniowe – SPVD
Dyrektywa materiały wybuchowe
do użytku cywilnego – EXPLOSIVE
Dyrektywa wyroby aerozolowe ADD
Dyrektywa urządzenia dźwigowe –
LIFTS

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Liczba
skontrolowanych
wyrobów

Liczba wyrobów
zakwestionowanych

159

0

116

0

113

1

110

26

96

18

91

0

89

12

81

22

61

5

47

30

12

12

9

0

7

4

2

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez OW

Tabela 3 - Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez OW w 2016 roku w podziale na
poszczególne DNP

Lp.

Tytuł aktu zharmonizowanego

1.

Rozporządzenie ws.
budowlanych - CPR

2.

wyrobów

Liczba decyzji
nakładających
obowiązki

Liczba decyzji
umorzeniowych

124

501

Dyrektywa
kompatybilność
elektromagnetyczna – EMC

20

1

3.

Dyrektywa urządzenia radiowe
i telekomunikacyjne urządzenia
końcowe – RED

11

2

4.

Dyrektywa
bezpieczeństwo
zabawek – TOYS

8

99

5.

Dyrektywa ekoprojekt - ErP

6

0

6.

Dyrektywa niskonapięciowa – LVD

4

27

7.

Dyrektywa
maszyn – MD

2

38

bezpieczeństwo
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Lp.

Liczba decyzji
nakładających
obowiązki

Tytuł aktu zharmonizowanego

8.

Dyrektywa ws.
energetycznego

9.

etykietowania

Liczba decyzji
umorzeniowych
2

0

Dyrektywa łodzie rekreacyjne –
RCD

1

0

10.

Dyrektywa
ws.
ograniczenia
stosowania
niektórych
niebezpiecznych
substancji
w sprzęcie
elektrycznym
i elektronicznym – RoHS II

1

1

11.

Dyrektywa
środki
indywidualnej – PPE

1

22

12.

Dyrektywa urządzenia spalające
paliwa gazowe – GAD

1

1

13.

Dyrektywa ws. wprowadzania do
obrotu wyrobów pirotechnicznych
- PAD

1

3

14.

Dyrektywa
proste
ciśnieniowe - SPVD

0

1

15.

Dyrektywa urządzenia i systemy
ochronne przeznaczone do użytku
w przestrzeniach
zagrożonych
wybuchem – ATEX

0

1

16.

Dyrektywa
ciśnieniowe - PED

0

1

ochrony

zbiorniki

urządzenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez OW

2

Cel dokumentu
Celem dokumentu jest cykliczne przedstawienie stanu funkcjonowania systemu kontroli

wyrobów nieżywnościowych w Polsce, w tym szczególnie najważniejszych zmian prawnych
i organizacyjnych oraz wybranych danych statystycznych dotyczących działań kontrolnych OW.
Zakres

systemu

nadzoru

rynku

obejmuje

towary

podlegające

unijnemu

prawodawstwu

harmonizacyjnemu (głównie oznakowanych CE), ale także informacje dotyczące kontroli etykiet
energetycznych prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów ustawy z dnia 14 września 2012 r.
o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji
programu znakowania urządzeń biurowych6 (akt nie przewidujący oznakowania CE). Natomiast
z raportu wyłączono zagadnienia związane z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym
bezpieczeństwie

produktów7,

które

dotyczą

wyrobów

podlegających

przepisom

niezharmonizowanym (akt nieprzewidujący oznakowania CE). Informacje dotyczące kontroli
i postępowań prowadzonych w obszarze ogólnego bezpieczeństwa produktów można znaleźć

6
7

Dz. U. z 2012 r., poz. 1203 oraz z 2015 r., poz. 1069, oraz z 2016 r., poz. 266, oraz poz. 542
Dz. U. z 2016 r., poz. 2047
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w corocznie przygotowywanych sprawozdaniach z działalności Inspekcji Handlowej i Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów8. Jednocześnie z cząstkowymi informacjami dotyczącymi
realizacji zadań z obszaru nadzoru rynku przez poszczególne OW przedstawionymi w tym raporcie,
z inną działalnością kontrolną poszczególnych OW można zapoznać się w sporządzanych przez nie
dorocznych sprawozdaniach z działalności ustawowej.
Dokument składa się z dwóch części: pierwsza poświęcona jest organizacyjno-prawnym
aspektom funkcjonowania systemu nadzoru rynku w Polsce, a szczególnie zmianom wprowadzonym
w tym zakresie w 2016 roku, zarówno w kraju, jak i na poziomie unijnym (punkty 3-5), druga część
przedstawia szczegółowe dane liczbowe obrazujące działania podejmowane przez OW w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (punkty 6-7).
Raport jest corocznie przedstawiany do akceptacji Komitetowi do Spraw Europejskich Rady
Ministrów, a po zatwierdzeniu publikowany na stronie internetowej UOKiK 9.
Z zakresu analizy i przedstawionych w raporcie danych wyłączono zagadnienia dotyczące
wyrobów i urządzeń medycznych, których nadzorowanie powierzono Prezesowi Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a które ustawowo
wyłączono z systemu nadzoru rynku monitorowanego przez Prezesa UOKiK.10 Ponadto raport nie
obejmuje zagadnień związanych z bezpieczeństwem produktów żywnościowych, które także są
wyłączone z ram objętych systemem nadzoru rynku11.

3

Organizacja systemu nadzoru rynku w Polsce
Od 20 kwietnia 2016 r. system nadzoru rynku w Polsce regulują dwa akty prawne – ustawa z dnia

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku. Obie ustawy określają wymagania dotyczące wyrobów, różnią się jednak
zakresem przedmiotowym. Przepisy uosoz ograniczają się do 11 grup wyrobów lub obszarów
tematycznych badanych w danej grupie produktów (np. występowanie substancji niebezpiecznych
w sprzęcie elektrycznym). Zatem także liczba i rodzaj organów nadzoru rynku (w uosoz dalej zwane
organami wyspecjalizowanymi) zaangażowanych w dany system jest inny.
Zgodnie z art. 38 uosoz, system kontroli wyrobów tworzą Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz organy wyspecjalizowane: Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy,
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, organy Inspekcji Ochrony Środowiska, Prezes Urzędu
Transportu Kolejowego, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego i wojewódzcy inspektorzy transportu
drogowego.
Zgodnie z art. 58 usozinr, system nadzoru rynku tworzą Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz organy nadzoru rynku: Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, organy nadzoru
budowlanego, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektorzy urzędów morskich i wojewódzcy
inspektorzy transportu drogowego. Ponadto wraz z wejściem w życie usozinr, tj. od 20 kwietnia
2016 r., w strukturach systemu nadzoru rynku, rolę organów nadzoru rynku pełnią dyrektorzy
okręgowych urzędów miar oraz Prezes Głównego Urzędu Miar. Oznacza to, że w 2016 roku organy

8

http://uokik.gov.pl/sprawozdania_z_dzialalnosci_urzedu.php
https://uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa_uokik_i_opis_systemu.php#faq2553
10
art. 1 ust. 2 uosoz, art. 1 ust. 5 usozinr
11
art. 15 ust. 4 rozporządzenia 765/2008/WE
9
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administracji miar przejęły kompetencje IH w zakresie kontroli przyrządów pomiarowych, w tym wag
nieautomatycznych, wprowadzanych do obrotu lub oddanych do użytku po ocenie zgodności, czyli
oznakowanych znakiem CE.
Jednocześnie w 2016 roku nastąpiły zmiany w organizacji organów celnych, które stanowią
istotny element systemu nadzoru rynku. Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej12 utworzono wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu
realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności
budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej.
Przepisy weszły w życie 1 marca 2017 r. KAS zapewnia obsługę i wsparcie podatnika oraz płatnika
w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, a także obowiązków celnych 13. W ramach
KAS wyodrębniono Służbę Celno-Skarbową, która obecnie realizuje kontrole wyrobów przywożonych
spoza Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz spełniania wymagań. Ustawa
o KAS nie zmieniła nic w zakresie zasad funkcjonowania organów celnych w systemie nadzoru rynku.
Tryb postępowania nadal regulowany jest przepisami rozdziału 3, sekcji 3 zatytułowanej: „Kontrola
produktów przywożonych do Wspólnoty” rozporządzenia 765/2008.
3.1

Krajowe zmiany legislacyjne w obszarze nadzoru rynku w 2016 roku
Zmiany w ustawodawstwie krajowym wprowadzane w obszarze systemu kontroli wyrobów

nieżywnościowych, wynikają głównie z nowelizacji lub przyjmowania nowych aktów prawnych na
poziomie unijnym i konieczności dostosowywania krajowego środowiska prawnego do tych zmian.
Od 20 kwietnia 2016 r. obowiązuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku, opracowana przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowa ustawa zapewnia spójność polskich przepisów
z systemem europejskim. Wdraża łącznie 13 znowelizowanych, unijnych dyrektyw sektorowych
i obejmuje takie grupy produktów jak np. urządzenia ciśnieniowe, zabawki, sprzęt elektryczny czy
wyroby pirotechniczne. Ze względu na skomplikowaną materię jaką regulują nowe przepisy,
intensywne prace legislacyjne toczyły się na przełomie lat 2015-2016 (w tym czasie odbyło się
szereg posiedzeń komisji prawniczej oraz prace w podkomisjach Sejmu i Senatu). Należy podkreślić,
że dotychczas obowiązujące przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności nadal pozostają w mocy, ale jedynie w odniesieniu do 11 obszarów tematycznych14,
m.in. maszyn, wyrobów aerozolowych, urządzeń spalających paliwa gazowe (np. kuchenki
turystyczne) czy środków ochrony indywidualnej (np. kaski rowerowe, rękawice ochronne).
Najważniejszą zmianą jaką wprowadzają nowe przepisy jest system kar za wprowadzanie do
obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami (rozdział 8 – „Kary pieniężne” uosozinr). Do tej pory
w przypadku stwierdzenia, że produkt nie spełnia wymagań, zastosowanie miały sankcje karne.
O naruszeniu powiadamiane były organy ścigania, które prowadziły postępowanie karne, następnie
o wysokości grzywny decydował sąd powszechny. Na podstawie nowej ustawy, zamiast sankcji
karnych nakładane będą administracyjne kary pieniężne, których wysokość może sięgać 100 tys.
złotych za wprowadzenie do obrotu wyrobu niespełniającego wymagań (art. 88 i n. uosozinr).
Przewidziano także administracyjne kary pieniężne m.in. za brak przeprowadzenia procedury oceny

12
13
14

Dz. U. poz. 1947, ze zm., zwana dalej: „ustawą o KAS”.
art. 1 ust. 2 KAS
Art. 1 ust. 1a uosoz
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zgodności, brak stosownego oznakowania wyrobu (przykładowo brak znaku CE, brak danych
identyfikujących wyrób i danych identyfikujących producenta lub importera) oraz odpowiednich
dokumentów (w zależności od wymagań może to być np. instrukcja obsługi lub montażu w języku
polskim, deklaracja zgodności).
Drugą istotną zmianą w tych przepisach było wprowadzenie konkretnych obowiązków dla
poszczególnych podmiotów gospodarczych biorących udział w obrocie wyrobami podlegającymi
oznakowaniu CE (rozdział 3 – „Obowiązki podmiotów gospodarczych oraz prywatnego importera”
uosozinr). Największy zakres odpowiedzialności za spełnianie przez wprowadzane do obrotu
wyroby ma producent. Przede wszystkim ma on zapewnić, że wyrób został zaprojektowany
i wytworzony zgodnie z wymaganiami, sporządzić dokumentację techniczną i przeprowadzić lub
zlecić przeprowadzenie odpowiedniej procedury oceny zgodności (art. 13 uosozinr). Natomiast
importer ma obowiązek wprowadzać do obrotu wyłącznie wyroby spełniające wymagania
i zapewnić, aby producent wykonał swoje obowiązki (art. 16 uosozinr). Także dla dystrybutora
określono obowiązki. Przede wszystkim ma on działać z należytą starannością przy udostępnianiu
wyrobów na rynku i nie oferować wyrobów, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości
w zakresie spełniania wymagań (art. 17 uosozinr). Wszystkie podmioty gospodarcze, biorące udział
w obrocie, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i spełnianie wymagań przez wyroby,
w granicach roli pełnionej w łańcuchu dostaw. Wszystkie podmioty powinny współpracować
z organami nadzoru rynku w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz udzielając im wszelkich
niezbędnych informacji i udostępniając stosowne dokumenty.
Jednocześnie dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 1 uosoz,
określające wymagania dla wyrobów objętych nowymi przepisami, zachowywały moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 nowej ustawy, nie dłużej
jednak niż 6 miesięcy, czyli do 19 października 2016 r. (chodzi m.in. o następujące grupy wyrobów:
zabawki, sprzęt elektryczny, urządzenia ciśnieniowe). Ponadto w uosozinr określono obowiązki
podmiotów gospodarczych.
Dodatkowo UOKiK przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rejestru
wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie 15, które weszło w życie
15 września 2016 r.
W 2016 roku UOKiK uczestniczył w pracach nad projektem ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r.
o wyposażeniu morskim16, a także ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw17. W związku
z nowelizacją umwuc, stało się również niezbędne wydanie na podstawie jej przepisów
wykonawczych, określających szczegółowo wymagania bezpieczeństwa oraz procedury oceny
zgodności dla wyrobów pirotechnicznych. Na podstawie art. 2g ust. 2 umwuc, wydano
rozporządzenie Ministra Rozwoju18, które weszło w życie 10 czerwca 2016 r. Akt ten określa
wymagania bezpieczeństwa w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów pirotechnicznych,
procedury oceny zgodności, zakres dokumentacji technicznej, wymagania wobec etykiet oraz
wymienia elementy jakie powinna zawierać prawidłowo sporządzona deklaracja zgodności.
15

Dz.U. poz. 1374
Dz. U. poz. 32
17
Dz. U. poz. 544, dalej: umwuc
18
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów
pirotechnicznych (Dz. U. poz. 818)
16
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Ponadto w umwuc, analogicznie jak w uosozinr, określono obowiązki poszczególnych
podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem wyrobami pirotechnicznymi. Kolejnym ważnym
aspektem była zmiana sposobu sankcjonowania naruszeń ustawy.
W związku z wejściem w życie 6 października 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości
granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do
silników

spalinowych

wewnętrznego

spalania

przeznaczonych

do

maszyn

mobilnych

nieporuszających się po drogach, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE)
nr 167/2013 oraz zmieniającego i uchylającego dyrektywę 97/68/WE19, rozpoczęto aktywną
współpracę z Ministerstwem Rozwoju w związku z pracami nad projektem ustawy o systemach
homologacji typu i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do
maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, mającej na celu dostosowanie przepisów
krajowych do tego rozporządzenia. Na dzień sporządzenia raportu nadal trwają intensywne prace
nad projektem ustawy. W ramach ostatniej wersji projektu przewiduje się nałożenie nowych zadań
na wybrane organy nadzoru rynku, tj. kontrolę spełniania wymogów przez silniki oraz wykonywania
przez podmioty gospodarcze i producentów oryginalnego sprzętu obowiązków określonych
w rozporządzeniu 2016/1628 oraz w przyszłych aktach delegowanych, a także prowadzenia
postępowań w tym zakresie i nakładania administracyjnych kar pieniężnych na podmioty
naruszające te przepisy. Na IH oraz Prezesa UOKiK planowane jest nałożenie nowych zadań
w najszerszym zakresie przedmiotowym. Należy wskazać, że rozporządzenie 2016/1628 reguluje
zagadnienia środowiskowe, czyli emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych przez
silniki. Zaś głównym celem tych przepisów jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza
w Europie.
3.2

Rozwój systemu nadzoru rynku na poziomie unijnym
Komisja Europejska przykłada coraz większą wagę do sprawnego funkcjonowania unijnego

systemu nadzoru rynku. System wpływa bowiem bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki,
choćby poprzez sankcjonowanie negatywnych zjawisk rynkowych oraz urzeczywistnienie idei
jednolitego rynku bez granic i barier. Reforma rozpoczęta w 2013 roku została wstrzymana, jednak
KE stale prowadzi prace analityczne zmierzające do włączania do unijnego systemu nadzoru rynku
opartego na rozporządzeniu 765/2008 kolejnych obszarów (np. emisja spalin przez pojazdy
drogowe) czy grup produktowych (np. produkty nawozowe). Ponadto KE dostrzega problem kontroli
bezpieczeństwa i spełniania wymagań przez wyroby oferowane przez internet czy upowszechniania
się technologii „internetu rzeczy” (smart technology) i zachowanie bezpieczeństwa wyrobów, które
mogą komunikować się bez wiedzy użytkowników.
Widoczny jest także coraz większy nacisk KE na współpracę między organami nadzoru rynku
oraz z państwami trzecimi, w których mają siedzibę podmioty wprowadzające niezgodne lub
niebezpieczne wyroby.
W 2016 roku UOKiK uczestniczył w pracach i opiniował projekt rozporządzenia PE i Rady
ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego dyrektywę
2010/30/UE. Ponadto ciągle zwiększa się obszar wyrobów podlegających wymaganiom ekoprojektu
i etykietowania energetycznego.
19

Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016 r., str. 53, dalej: rozporządzenie 2016/1628.
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Od 2016 roku stosuje się następujące rozporządzenia KE w zakresie wymagań ekoprojektu:


od 1 stycznia 2016 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych 20,



od 27 lutego 2016 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015
r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego oraz
rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp
wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych
służących do zasilania takich lamp, oraz uchylającym dyrektywę 2000/55/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp
z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia 21.



od 1 lipca 2016 r. wymagania I etapu rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1095 z dnia
5 maja 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE

w odniesieniu

do

wymogów

dotyczących

ekoprojektu

dla

szaf

chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń
skraplających i agregatów do oziębiania cieczy 22.
Natomiast w zakresie etykietowania energetycznego stosuje się:


od 1 stycznia 2016 r. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 1254/2014 z dnia
11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE
w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych
przeznaczonych do budynków mieszkalnych23



od

1 lipca

2016

r.

stosuje

się

rozporządzenie

delegowane

Komisji

(UE)

nr 2015/1094 z 5 maja 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla szaf
chłodniczych lub mroźniczych, schładzarek lub zamrażarek szokowych, urządzeń
skraplających i agregatów do oziębiania cieczy 24.
W związku z wyżej wymienionymi zmianami prawnymi oraz po przyjęciu przez Parlament
Europejski i Radę aktów prawnych, w 2017 roku i latach następnych konieczne będzie dostosowanie
krajowego systemu nadzoru rynku do tych zmian. Szczególnie konieczne jest przeprowadzenie
pogłębionej analizy mającej na celu włączenie innych organów, niż IH i UKE, do kontroli
wymagań ekoprojektu i etykietowania energetycznego w Polsce. Obecny system kontroli może
w niedługim czasie okazać się niewydolny, szczególnie w świetle przyjmowania przez Komisję
Europejską coraz to nowych aktów wykonawczych i delegowanych, obejmujących wymagania
ekoprojektu

i etykietowania

energetycznego

także

dla

wyrobów

przemysłowych

przeznaczonych do stosowania w miejscach pracy przez profesjonalistów (np. transformatorów
20

Dz. Urz. UE L
Dz. Urz. UE L
22
Dz. Urz. UE L
23
Dz. Urz. UE L
24
Dz. Urz. UE L
21

337 z
224 z
177 z
337 z
177 z

25.11.2014 r., str. 8
27.08.2015 r., str. 1
08.07.2015 r., str. 19
25.11.2014 r., str. 27
08.07.2015 r., str. 2
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elektroenergetycznych

różnej

mocy,

szaf

chłodniczych

lub

mroźniczych 25,

czy

systemów

wentylacyjnych). Jednocześnie należy wskazać, że KE, zgodnie z planem roboczym na lata 20162019, nadal analizuje zasadność włączenia pod wymagania ekoprojektu i etykietowania
energetycznego następujących grup wyrobów: automatyka budynków i systemy sterowania, czajniki
elektryczne, suszarki do rąk, windy, panele słoneczne i falowniki, kontenery chłodnicze, myjki
wysokociśnieniowe.26
Ponadto w 2016 roku UOKiK został włączony przez Ministerstwo Rozwoju do prac nad projektem
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności
produktów i usług (European Accessibility Act – EAA), ze względu na planowane włączenie tych
przepisów do systemu oceny zgodności (oznakowania CE) oraz ustanowienia w tym zakresie nadzoru
rynku. W założeniu projektodawcy dyrektywa EAA ma przede wszystkim stanowić wsparcie działań
państw

członkowskich

zmierzających

do

spełnienia

zobowiązań

dotyczących

dostępności

wynikających z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym
celem dyrektywy ma być przyczynienie się do poprawy właściwego funkcjonowania rynku
wewnętrznego, a także usunięcie barier dla swobodnego przepływu dostępnych produktów i usług
oraz zapobieganie powstawaniu takich barier, które wynikają z niezharmonizowanego w Unii
Europejskiej podejścia do zagadnienia dostępności. W latach następnych konieczne będzie
wdrożenie tych przepisów, szczególnie w części dotyczącej dostępności usług, a także precyzyjne
wskazanie organów nadzoru rynku, które będą realizowały kontrole. Konieczne będzie przyznanie im
stosownych uprawnień i opracowanie systemu kar, szczególnie za naruszenie dostępności usług, co
może wiązać się z koniecznością wydania nowej ustawy oraz nowelizacji ustaw ustrojowych
wybranych organów nadzoru rynku.
Jednocześnie UOKiK przyłączył się do prac prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów
i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, również ze względu na
zaproponowanie w tym akcie przepisów dotyczących systemu nadzoru rynku. Celem projektowanego
rozporządzenia jest rewizja ramowej dyrektywy 2007/46/WE ustanawiającej ramy dla homologacji
pojazdów silnikowych do przewozu pasażerów (kategoria M), towarów (kategoria N) oraz ich
przyczep (kategoria O), szczególnie w zakresie poprawy skuteczności egzekwowania przepisów
dotyczących procedur homologacyjnych oraz zwiększenia skuteczności systemu nadzoru rynku
pojazdów do przewozu pasażerów, towarów i ich przyczep. Wynikiem przyjęcia rozporządzenia ma
być ujednolicenie systemu homologacji UE i nadzoru rynku. W związku z tym będzie konieczne
dostosowanie przepisów krajowych do nowoprzyjętych regulacji, a także niezbędne będzie
wyznaczenie organów nadzoru rynku i przyznanie im stosownych kompetencji do prowadzenia
działań w ramach systemu nadzoru rynku pojazdów drogowych i części objętych procedurami
homologacyjnymi.
25

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1095, „szafa chłodnicza lub mroźnicza” oznacza
izolowane urządzenie chłodnicze łączące przynajmniej jedną komorę dostępną przez przynajmniej jedne drzwi
lub przynajmniej jedną szufladę, zdolne do stałego utrzymywania temperatury środków spożywczych
w przepisanych granicach w temperaturze roboczej chłodzenia lub mrożenia, wykorzystujące cykl sprężania
par i przeznaczone do przechowywania środków spożywczych w środowisku innym niż gospodarstwo
domowe, ale nieprzeznaczone do prezentacji lub udostępniania takich środków klientom.
26
Na podstawie “Communication from the Commission Ecodesign Working Plan 2016-2019” z 30.11.2016 r.
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4

Prezes UOKiK jako organ monitorujący system nadzoru rynku w Polsce

4.1

Realizacja zadań Prezesa UOKiK jako organu monitorującego system nadzoru rynku

4.1.1

Realizacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z aktów unijnych

Prezes UOKiK sporządził we współpracy z OW „Krajowy program nadzoru rynku na rok 2017”.
Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów przyjął ten dokument 20 grudnia 2016 r. Następnie
program został przesłany 22 grudnia 2016 r. drogą elektroniczną do KE i pozostałych państw
członkowskich UE. Na stronie internetowej UOKiK ukazał się 22 grudnia 2016 r.27, natomiast KE
udostępniła ten dokument na swoich stronach 23 grudnia 2016 r.28
Od 2010 roku Prezes UOKiK ma obowiązek sporządzania i przekazywania KE oraz pozostałym
państwom członkowskim raportu w sprawie działań podjętych w zakresie nadzoru rynku nad
wyrobami pirotechnicznymi29. 25 maja 2016 r. Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów
przyjął raport za 2015 rok. Raport po przetłumaczeniu na język angielski został przesłany do KE.
4.1.2

Przepływ informacji o wyrobach niezgodnych z wymaganiami

Liczba kontroli zleconych bezpośrednio IH i OW zależy wprost proporcjonalnie od liczby
uzasadnionych skarg i informacji pochodzących od konsumentów, przedsiębiorców i organizacji
pozarządowych oraz stowarzyszeń branżowych, a także od dostępnych środków finansowych, np. na
przeprowadzenie często kosztownych i czasochłonnych badań laboratoryjnych w laboratoriach
zewnętrznych30.
W 2016 r. do Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK w obszarze nadzoru rynku wpłynęło od
konsumentów, przedsiębiorców i ich stowarzyszeń oraz innych organów administracji publicznej
69 skarg (najczęściej dotyczyły one samochodów, sprzętu elektrycznego i zabawek) oraz
298 zapytań (głównie dotyczyły funkcjonowania systemu, wskazania przepisów i wymagań, które
mają zastosowanie do danego wyrobu). Wszystkie skargi zostały rozpatrzone poprzez podjęcie
czynności wyjaśniających lub zlecenie kontroli, a na zapytania udzielono wyczerpujących
odpowiedzi.
Prezes UOKiK w 2016 r. przekazywał OW informacje na temat wyrobów, które mogły nie spełniać
wymagań na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 2 uosoz i art. 59 ust. 2 pkt 3 usozinr, ponadto na podstawie
art. 64 ust. 1 usozinr, w 2016 roku Prezes UOKiK wnioskował do OW o przeprowadzenie kontroli.
Sprawy te dotyczyły najczęściej wyrobów budowlanych.
W roku

2016

interwencyjnych

32

Prezes

UOKiK

zlecił31

IH

przeprowadzenie

18

dodatkowych

kontroli

w stosunku do wyrobów, co do których istniało uzasadnione podejrzenie, że mogą

nie spełniać wymagań. Zlecenia najczęściej dotyczyły zabawek i sprzętu elektrycznego. W stosunku
do 2015 roku nastąpił spadek o 6 kontroli, co może wynikać z faktu kierowania przez skarżących
27

https://uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa_uokik_i_opis_systemu.php
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation_en
29
art. 38 ust. 3 dyrektywy 2013/29/UE PE i Rady z 12 czerwca 2013 r. ws. harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (Dz. Urz. UE L
178 z 28.06.2013 r., str. 27), który stanowi, że „państwa członkowskie co roku informują Komisję
o prowadzonych przez nie działaniach w zakresie nadzoru rynku” oraz art. 59 ust. 2 pkt 5 uosozinr.
30
Średni koszt badania w laboratorium zewnętrznym poniesiony przez UOKiK w 2016 roku kształtował się na
poziomie 2 700 PLN za pojedynczy wyrób.
31
Podstawą zlecenia jest art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r., poz.
1059, z późn. zm.).
32
Są to kontrole zlecone w związku z otrzymaniem bezpośrednio przez UOKiK uzasadnionych skarg od
konsumentów i przedsiębiorców oraz sygnałów od innych instytucji.
28
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zgłoszeń bezpośrednio do właściwych inspektoratów.
4.1.3

Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie

Na podstawie art. 61 ust. 7 usozinr, Prezes UOKiK prowadzi rejestr wyrobów niezgodnych
z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie. W rejestrze gromadzone są dane umożliwiające
identyfikację wyrobu oraz informacje o rodzaju i zakresie niezgodności wyrobu z wymaganiami,
środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do wyrobu oraz zagrożeniach, jakie może spowodować.
Prezes UOKiK dokonuje wpisu do rejestru niezwłocznie po otrzymaniu od OW kopii decyzji
ostatecznych33 w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych
z wymaganiami, albo po uzyskaniu ostateczności przez wydane przez siebie decyzje nakładające
obowiązki.
Do czasu wejścia w życie usozinr, na podstawie uosoz funkcjonował rejestr wyrobów
niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.
W 2016 roku Prezes UOKiK wpisał do rejestru 81 wyrobów, w tym głównie wyroby budowlane
(35 wyrobów), urządzenia elektryczne (31 wyrobów) i zabawki (11 wyrobów). Potwierdza to
tendencję do występowania niezgodności w tych segmentach rynku konsumenckiego, a także brak
współpracy ze strony przedsiębiorców wprowadzających te wyroby do obrotu i konieczność
zastosowania wobec nich restrykcyjnych środków administracyjnych. W związku ze spełnieniem
ustawowych przesłanek, Prezes UOKiK usunął w 2016 roku z rejestru 16 wyrobów, które zostały
wpisane do rejestru w latach 2010-2016. Na dzień 31 grudnia 2016 r. ogółem w rejestrze znajdowało
się 359 wyrobów.
4.1.4

Informowanie Komisji Europejskiej – funkcjonowanie systemu RAPEX

W 2016 roku Prezes UOKiK przekazał za pomocą systemu RAPEX 53 notyfikacje dotyczące
wyrobów stwarzających poważne zagrożenie dla konsumentów i użytkowników, wykrytych na
terenie Polski (w 2015 r. – 24 notyfikacje).
Najliczniejszą grupą wyrobów notyfikowanych w 2016 roku były, tak jak w latach poprzednich,
zabawki i artykuły dziecięce (25 notyfikacji). Jednocześnie wprowadzono do systemu 106 reakcji
(w 2015 r. – 21), czyli informacji o działaniach podjętych przez polskie organy kontroli wobec
wyrobów zgłoszonych do systemu RAPEX przez inne państwa członkowskie. Należy wspomnieć, że
spośród notyfikacji innych państw członkowskich 47 dotyczyło produktów, które po raz pierwszy na
rynek Unii Europejskiej wprowadziły polskie podmioty (w tym 29 producentów polskich). W związku
z otrzymaniem informacji o polskich produktach stwarzających zagrożenie, punkt kontaktowy RAPEX
zlecił WIIH przeprowadzenie 15 kontroli, które skutkowały później wprowadzaniem reakcji do
systemu RAPEX.
Ponadto PK RAPEX uczestniczył w spotkaniu krajowych punktów kontaktowych systemu RAPEX
w Brukseli 14 października 2016 r., podczas którego omawiano wątpliwości związane z zakresem
wprowadzonych do systemu RAPEX notyfikacji oraz kwestie związane z jego funkcjonowaniem.
Zamieszczone przez polski punkt kontaktowy w systemie notyfikacje zostały zatwierdzone przez
Komisję Europejską bez dalszych uwag. Nie wzbudziły one również wątpliwości pozostałych państw
członkowskich i nie były przedmiotem analizy podczas tego spotkania.

33

W przypadku organów nadzoru budowlanego chodzi o decyzje wydane na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.
2, art. 31 ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570).
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4.1.5

Punkt kontaktowy systemu ICSMS

W 2016 r. do systemu ICSMS UOKiK wprowadzono łącznie 99 notyfikacji (najczęściej
notyfikowano informacje na temat sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zabawek).
Ponadto polski punkt kontaktowy ICSMS uczestniczył 3 czerwca 2016 r. w spotkaniu w Brukseli
unijnej grupy eksperckiej poświęconej systemowi ICSMS, na którym omawiano kierunki rozwoju
systemu

(m.in.

planowane

jest

połączenie

ICSMS

z

RAPEX

oraz

wprowadzenie

nowych

funkcjonalności w systemie ICSMS, tj. elektroniczny obieg dokumentów w ramach procedury klauzuli
ochronnej), a także wyjaśniano wątpliwości dotyczące jego funkcjonowania.
W styczniu 2017 r. został wdrożony i uruchomiony interfejs pomiędzy ICSMS a GRAS-RAPEX.
Rozwiązanie to pozwala wybranym użytkownikom ICSMS generować notyfikacje RAPEX na podstawie
danych już zakodowanych w ICSMS. Wygenerowane w ten sposób notyfikacje zostaną wyświetlone
na liście zadań Krajowych Punktów Kontaktowych RAPEX i będą musiały być przez nie
zweryfikowane i zatwierdzone, zanim zostaną przesłane do zatwierdzenia KE. Uprawienia do
generowania powiadomień RAPEX z ICSMS nadają Krajowi Administratorzy ICSMS.
Przedstawiciel UOKiK uczestniczył w posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. integracji systemów
ICSMS i GRAS-RAPEX w Brukseli 29 listopada 2016 r., podczas którego omawiano dokument „Draft
User Requirements Document”, który ma być podstawą działania zintegrowanej platformy
ICSM/GRAS-RAPEX. Dokument zawiera szereg rozwiązań i propozycji zgłoszonych przez Grupę
Zadaniową, które będą podstawą działania nowej platformy.
4.1.6

Inne działania UOKiK w obszarze nadzoru rynku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności
i nadzoru rynku zorganizowany został cykl szkoleń dla pracowników IH w zakresie nowej regulacji
(kwiecień-maj 2016 r.). Szkolenia były współorganizowane przez wojewódzkich inspektorów IH
i odbyły się w Toruniu, Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Zostały wysoko ocenione przez
uczestników. Łącznie przeszkolono 300 inspektorów oraz wszystkich pracowników Departamentu
Nadzoru Rynku UOKiK zajmujących się zagadnieniami nadzoru rynku.
Ponadto 25 kwietnia 2016 r. w siedzibie Głównego Urzędu Miar pracownicy Departamentu
Nadzoru Rynku UOKiK przeprowadzili szkolenie dla inspektorów administracji miar w zakresie
przepisów usozinr, w związku z włączeniem do systemu nadzoru rynku organów administracji miar.
Zaś 24 października 2016 r. przeprowadzili warsztaty dla członków Polskiego Stowarzyszenia Branży
Zabawek i Artykułów Dziecięcych na temat najnowszych zmian przepisów prawnych w obszarze
zabawek. Prezentacje zostały wysoko ocenione pod kątem merytorycznym przez uczestników
szkolenia.
4.2

Koordynacja współpracy z OW (z wyłączeniem IH)

4.2.1

Komitet Sterujący ds. Nadzoru Rynku

Dla zapewnienia skutecznej współpracy organów tworzących krajowy system nadzoru rynku
działa stały zespół o charakterze opiniodawczo-doradczym pod nazwą Komitet Sterujący do spraw
Nadzoru Rynku. Celem komitetu jest rozwój współpracy pomiędzy organami uczestniczącymi
w krajowym systemie kontroli wyrobów, wymiana doświadczeń i informacji oraz zwiększanie
efektywności krajowego systemu poprzez ujednolicanie procedur. Posiedzenia komitetu odbywają
się od 2004 roku, tj. od momentu wdrożenia systemu oceny zgodności w Polsce.
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Posiedzenie Komitetu odbyło się 13 lipca 2016 r. w siedzibie UOKiK. Obecni byli na nim
przedstawiciele wszystkich organów nadzoru rynku, tworzących krajowy system nadzoru rynku, jak
i przedstawiciele organów celnych, blisko współpracujących w ramach systemu oraz ministerstw
odpowiedzialnych za kwestie legislacyjne dotyczące systemu nadzoru rynku 34. Na posiedzeniu:


wysłuchano prezentacji przedstawicieli Służby Celnej na temat założeń tworzonej
Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (głównym założeniem jest całkowita
cyfryzacja przepływu dokumentów między organami celnymi a organami nadzoru rynku
wydającymi opinie o spełnianiu wymagań przez wyroby zatrzymane na granicy)
i omówiono dotychczasowy przebieg współpracy między organami celnymi a organami
nadzoru rynku oraz korzyści z włączenia do PUESC organów nadzoru rynku,



przedyskutowano wątpliwości prawne, związane ze stosowaniem przepisów usozinr,
szczególnie w związku z utrzymaniem w mocy uosoz i podleganiem danego wyrobu
przepisom dwóch ustaw,



przedstawiono dotychczasowy podział kompetencji w ramach systemu nadzoru rynku
funkcjonującego w Polsce i zasygnalizowano istniejące problemy oraz te, które mogą
pojawić się w przyszłości, w związku z przyjmowaniem przez Komisję Europejską ciągle
nowych

rozporządzeń

regulujących

wymagania

ekoprojektu

i etykietowania

efektywności energetycznej, a także problemów Państwowej Inspekcji Pracy z kontrolą
wymagań dyrektywy dźwigowej,


omówiono dotychczasowe i przyszłe funkcjonowanie w Polsce systemu ICSMS,
szczególnie kwestie jego wykorzystywania i ujednolicenia na poziomie krajowym
wprowadzanych danych.

5

Współpraca między organami celnymi i OW
Skuteczną

i szybką

formą

eliminowania

wyrobów

sprowadzanych

z krajów

trzecich,

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jest zatrzymywanie ich przez organ
celny przed dopuszczeniem do obrotu.
Organy celne, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 27 ust. 3 rozporządzenia
765/2008, mogą zwrócić się do OW o wydanie opinii. Wydanie opinii o potwierdzeniu wymienionych
w rozporządzeniu 765/2008 okoliczności, np. niespełnieniu przez wyrób wymagań, powoduje
niedopuszczenie do swobodnego obrotu. Jednocześnie OW mogą w swoich opiniach wskazać zakres
działań, jaki należy podjąć w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności. W związku z tym, na
wniosek importera, organ celny może wyrazić zgodę na dokonanie stosownych działań mających na
celu wyeliminowanie niezgodności w ramach właściwej procedury celnej. Skuteczne podjęcie przez
importera działań naprawczych oraz spełnienie wszystkich innych wymagań prawa celnego, skutkuje
dopuszczeniem wyrobu do obrotu. Współpraca między organami celnymi a OW odbywa się na
podstawie przepisów sekcji 3 rozporządzenia nr 765/2008/WE – Kontrola produktów przywożonych
do Wspólnoty (art. 27-29), gdzie określono procedurę przepływu informacji, kryteria zawieszenia
dopuszczenia produktów do obrotu na terenie UE przez organy celne oraz środki, w związku
z wykryciem produktów niespełniających wymagań określonych w unijnym prawodawstwie.
Na poniższym wykresie przedstawiono szczegółowe dane statystyczne dot. liczby wniosków

34

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii
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o wydanie opinii przez OW w danym roku sprawozdawczym.
Wykres 3 Liczba wniosków o wydanie opinii przez OW w latach 2010-2016
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez OW

W 2016 roku organy celne zwróciły się o wydanie opinii w 1 240 przypadkach dotyczących
towarów objętych DNP. Względem 2015 roku zanotowano ponad 12 proc. wzrost. W 1 045
przypadkach OW wydały opinie o niezgodności wyrobu z wymaganiami (w 2015 r. wydano 1 013
negatywnych opinii).
Najwięcej opinii, jak przed rokiem, wydał Prezes UKE (głównie wobec urządzeń radiowych
i telekomunikacyjnych). Drugim OW, który wydał w 2016 roku najwięcej opinii, była IH. W tym
przypadku najwięcej opinii dotyczyło sprzętu elektrycznego (116 wyrobów, w tym na zgodność
z przepisami rozporządzenia RoHS).
Szczegółowe dane dotyczące wystąpień organów celnych i opinii OW przedstawiono w poniższej
tabeli.
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Tabela 4 - Liczba wniosków do OW o wydanie opinii i opinii negatywnych w 2016 roku

Lp.

Nazwa OW

Liczba
wniosków
o wydanie
opinii35

Liczba opinii
negatywnych

1.

Prezes UKE

584

526

2.

IH

352

327

3.

PIP

255

153

4.

organy nadzoru budowlanego

35

29

5.

Dyrektorzy UM

12

9

6.

GUM

1

1

7.

Prezes WUG

1

0

8.

Prezes UTK

*

0

0

9.

IOŚ

0

0

10.

WITD

0

0

*
*

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez OW

Wykres 4 Udział OW w liczbie wniosków o wydanie opinii

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez OW

35
*

Jeden wniosek mógł dotyczyć wyrobu objętego więcej niż jedną dyrektywą oraz kilku wyrobów.
Organy celne nie wystąpiły o wydanie opinii nt. wyrobów będących w zakresie kompetencji tego OW.
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6

Współpraca wewnątrzunijna
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej Prezes UOKiK aktywnie uczestniczy w unijnych

inicjatywach

i

międzynarodowych

projektach

kontrolnych

związanych

z

bezpieczeństwem

nieżywnościowych produktów konsumenckich, mając na uwadze, że zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa konsumentów nie jest możliwe bez ścisłej współpracy z partnerami z pozostałych
państw członkowskich.
W 2016 roku zakończono projekt Joint Action 2013 – kontrola bezpieczeństwa zabawek
(rozpoczęcie: styczeń 2014 roku, zakończenie: kwiecień 2016 roku), w ramach projektu Joint Action
2014

kontynuowano

działania

związane

z

realizacją

kontroli

bezpieczeństwa

wyrobów

pirotechnicznych i elektronarzędzi (rozpoczęcie: styczeń 2015 roku, zakończenie: kwiecień 2017
roku) oraz projektem EEPLIANT 2014 (Energy Efficiency Complaint Products 2014 – zakończenie
lipiec 2017 rok). W 2016 roku przystąpiono do projektu Joint Action 2015 – kontrola bezpieczeństwa
zabawek (właściwości chemiczne) oraz działania polegającego na opracowaniu metodologii
szacowania ryzyka. W projekcie uczestniczy rekordowa liczba organów nadzoru rynku (37 z 24
państw, w tym Norwegii i Islandii). Projekt rozpoczął się na początku 2016 roku i potrwa
26 miesięcy.
Ponadto w 2016 roku UOKiK zgłosił się do kolejnego projektu Joint Action 2016 [obejmującego
działania w zakresie kontroli domowego sprzętu elektrycznego, kontroli zabawek elektrycznych,
kontroli elektronarzędzi oraz przegląd systemu nadzoru rynku, mający na celu usprawnienie jego
funkcjonowania, a także wymianę najlepszych praktyk pomiędzy organami (tzw. CIMS – Continuous
Improvement in Market Surveillance)], rozpoczęcie projektu przewidziano na 2017 rok.
UOKiK aktywnie uczestniczy w programie wymiany urzędników w obszarze nadzoru rynku
i bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych finansowanego przez Komisję Europejską. W 2016
roku przyjęto przedstawicieli Luksemburga (czerwiec 2016 r.) i Bułgarii (listopad 2016 r.) oraz
wysłano przedstawicieli UOKiK i IH do instytucji zajmujących się nadzorem rynku na Malcie (maj
2016 r.) i w Słowenii (wrzesień 2016 r.). W wizytach studyjnych w państwach członkowskich
uczestniczyli także przedstawiciele WIIH.
Przedstawiciele UOKiK uczestniczyli w spotkaniach grup ADCO w zakresie następujących
dyrektyw: bezpieczeństwo zabawek, bezpieczeństwo sprzętu elektrycznego i bezpieczeństwo
wyrobów pirotechnicznych. Wraz z początkiem 2017 roku UOKiK zakończył przewodniczenie grupie
ADCO Wyroby pirotechniczne w ramach 2-letniej kadencji. Ponadto w grudniu 2016 roku wzięto
udział w cyklicznych posiedzeniach horyzontalnej grupy roboczej przewodniczących grup ds.
współpracy administracyjnej (tzw. the Horizontal ADCO-Chair – w związku z pełnieniem roli
przewodniczącego grupy ADCO Wyroby Pirotechniczne). Przedstawiciele UOKiK uczestniczyli także
w cyklicznych posiedzeniach grupy roboczej ekspertów ds. nadzoru rynku w ramach grupy ds. rynku
wewnętrznego produktów (Expert Group on the Internal Market for Products – Market Surveillance
Group – IMP-MSG).
W dniach 19-21 października 2016 r. w Poroninie odbyło się robocze spotkanie organów celnych
i organów nadzoru rynku państw Grupy Wyszehradzkiej poświęcone wymianie doświadczeń
związanych z kontrolą w zakresie zgodności i bezpieczeństwa produktów importowanych towarów
oraz możliwości wzmocnienia regionalnej współpracy poprzez zainicjowanie wspólnej akcji
kontrolnej. Projekt zainicjowało Ministerstwo Finansów, zapraszając UOKiK i IH do współpracy. MF
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planuje uzyskać wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej na prowadzenie tego projektu.
Prawdopodobnie projekt zakończy się na początku 2018 roku.

7

Działania podejmowane przez OW, w tym realizacja zadań Prezesa UOKiK jako
organu nadzoru rynku
Zapewnianie bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia i życia konsumentów i użytkowników jest

procesem ciągłym. Realizując powierzone zadania, w miarę posiadanych zasobów, OW podejmują
działania mające skutecznie wyeliminować z obrotu produkty potencjalnie stwarzające poważne
zagrożenie, przede wszystkim ze względu na niespełnianie wymagań technicznych określonych
w obowiązujących przepisach krajowych i unijnych, a także normach zharmonizowanych.
Należy jednak pamiętać, że każda z instytucji zaangażowanych w system (OW oraz UOKiK)
wykonuje równocześnie inne zadania, do których została powołana, np. inspektorzy pracy kontrolują
przestrzeganie prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, zaś
inspektorzy IH, oprócz działań w nadzorze rynku, m.in. kontrolują jakość żywności oferowanej
w sklepach i usług świadczonych konsumentom oraz legalność prowadzenia działalności przez
podmioty gospodarcze.
Przy ograniczanych zasobach (finansowych i kadrowych), OW co roku, na podstawie analizy
ryzyka, ustalają priorytety kontroli. Starają skupiać się na prowadzeniu regularnych działań
kontrolnych w obszarach obejmujących masowo oferowany towar lub przeznaczonych dla
szczególnie wrażliwych grup odbiorców, albo w sektorach, gdzie w latach poprzednich często
stwierdzano występowanie poważnych niezgodności oraz w obszarach nowo uregulowanych,
wymagających dopiero rozpoznania. Jednocześnie należy mieć na względzie, że stale ograniczane
środki finansowe niepozwalające na zwiększanie liczby badań laboratoryjnych, hamują poprawę
skuteczności wykrywania nieprawidłowości i eliminowania z obrotu potencjalnie niebezpiecznych
wyrobów.
Obszary, w których nie prowadzono działań kontrolnych w 2016 roku, obejmują wyroby, co do
których w poprzednich latach nie stwierdzano poważnych uchybień. Jednocześnie kontrole wyrobów
na zgodność z wymaganiami tych przepisów są prowadzone w miarę napływających od konsumentów
czy

przedsiębiorców

zgłoszeń

o wypadkach

lub

sygnałów

o występowaniu

potencjalnych

nieprawidłowości.
Szczegółowe dane dotyczące kontroli i postępowań administracyjnych w podziale na
poszczególne obszary przedstawiono poniżej36. Analizując poniższe dane, należy brać pod uwagę
następujące założenia:
a)

wyrób może jednocześnie podlegać wymaganiom kilku DNP, zatem niezgodność dotycząca
takiego wyrobu została wykazana w każdej z nich oraz mogła zajść sytuacja, że wyrób
jednocześnie nie spełniał kilku wymagań;

b)

liczba kontroli może nie sumować się, ze względu na fakt, że jedna kontrola mogła dotyczyć
wyrobów objętych przepisami kilku DNP.

7.1

Inspekcja Handlowa i Prezes UOKiK
Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 1 usozinr, WIIH prowadzą kontrole spełniania przez wyroby wymagań

36

Dane uszeregowano ze względu na liczbę przeprowadzonych kontroli w danym obszarze, w układzie
malejącym.
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lub kontrole w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, ponadto zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 1
uosoz, prowadzą kontrole spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych
wymagań. Natomiast Prezes UOKiK prowadzi postępowania zgodnie z art. 58 ust. 3 pkt 1 usozinr
w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami
oraz zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 1 uosoz, w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów
niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.
Kontrole
W 2016 roku inspektorzy Inspekcji Handlowej przeprowadzili 1 681 kontroli (w 2015 r. – 2 125,
spadek o 20,9 proc.), podczas których łącznie skontrolowali 5 449 wyrobów (w 2015 r. – 8 440,
spadek o 35,4 proc.). W 2016 r. na zlecenie Prezesa UOKiK przeprowadzono 6 kontroli dodatkowych,
w ramach których przeprowadzono badania laboratoryjne. Objęto nimi czajniki elektryczne,
spawarki

inwertorowe,

ładowarki,

okulary

przeciwsłoneczne,

kompresory

do

użytku

nieprofesjonalnego i przedłużacze.
Stwierdzone nieprawidłowości
Łącznie zakwestionowano 1 869 wyrobów (w 2015 r. – 3 137), w tym: 1 445 w zakresie
wymagań zasadniczych, 717 w zakresie deklaracji zgodności37 i 568 w pozostałych zakresach38.
Największy odsetek wyrobów niezgodnych z wymaganiami dotyczącymi oznakowania, instrukcji,
ostrzeżeń itp. stwierdzono w przypadku środków ochrony indywidualnej39 (131 wyrobów – 41,1 proc.
skontrolowanych), prostych zbiorników ciśnieniowych (3 wyroby – 33,3 proc. skontrolowanych),
sprzętu elektrycznego40 (299 wyrobów – 31,7 proc. skontrolowanych) i zabawek (506 wyrobów – 19,7
proc. skontrolowanych). W 2015 r. największy odsetek wyrobów niezgodnych z zasadniczymi
wymaganiami dotyczącymi oznakowania, instrukcji, ostrzeżeń itp. również stwierdzono w przypadku
środków ochrony indywidualnej (264 wyroby – 63,3 proc. skontrolowanych), prostych zbiorników
ciśnieniowych (13 wyrobów – 38,3 proc. skontrolowanych), urządzeń ciśnieniowych (4 wyroby – 36,4
proc. skontrolowanych) i sprzętu elektrycznego (426 wyrobów – 22,5 proc. skontrolowanych).
Największą liczbę wyrobów niezgodnych z wymaganiami o charakterze konstrukcyjnym
stwierdzono w przypadku sprzętu elektrycznego (205 wyrobów – 21,8 proc. skontrolowanych
wyrobów) i zabawek (158 wyrobów – 6,1 proc. skontrolowanych wyrobów).
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami
W 2016 roku Prezes UOKiK otrzymał od wojewódzkich inspektorów IH akta kontroli dotyczące
41

577

wyrobów.

Z uwagi na podjęcie przez przedsiębiorców w toku prowadzonego przez Prezesa UOKiK
postępowania administracyjnego dobrowolnych działań naprawczych (dobrowolne wycofanie
wyrobu

z

obrotu

lub

usunięcie

stwierdzonych

nieprawidłowości),

wydano

128

decyzji

umarzających. Jednocześnie w 2016 roku Prezes UOKiK wydał 16 decyzji nakazujących wycofanie
z obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami (największa liczba decyzji dotyczyła zabawek – 8).
37

Sporządzając deklarację zgodności WE, producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu
z wymaganiami.
38
Brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE, brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie procedury
oceny zgodności, inne nieprawidłowości wynikające z rozporządzeń implementujących dyrektywy nowego
podejścia.
39
M.in. odzież ochronna, okulary przeciwsłoneczne, kaski ochronne.
40
M.in. lampki choinkowe, przedłużacze, zasilacze.
41
Przekazanie akt kontroli przez WIIH nie oznacza wszczęcia postępowania. Postępowania są wszczynane
dopiero po analizie akt i uznaniu zasadności wniosku o wszczęcie.
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Ponadto decyzje nakazujące wycofanie wyrobów nakładały również na stronę postępowania
obowiązek powiadomienia konsumentów o wprowadzeniu do obrotu niezgodnych wyrobów w formie
ogłoszenia w środkach masowego przekazu, wliczając internet.
Kontrole przeprowadzone przez IH w 2016 roku w podziale na DNP
Dyrektywa dot. bezpieczeństwa zabawek (TOYS)
Liczba przeprowadzonych kontroli
Liczba skontrolowanych wyrobów
Liczba zakwestionowanych wyrobów
Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami
Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

504
2 575
817
1 758
Dane

Liczba przeprowadzonych kontroli

468

Liczba skontrolowanych wyrobów

942

Liczba zakwestionowanych wyrobów

451

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

491

Dyrektywa dot. niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(RoHS II)
Liczba przeprowadzonych kontroli
Liczba skontrolowanych wyrobów

420
1 159

Liczba zakwestionowanych wyrobów

392

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

767

Dyrektywa dot. środków ochrony indywidualnej (PPE)
Liczba przeprowadzonych kontroli

178

Liczba skontrolowanych wyrobów

319

Liczba zakwestionowanych wyrobów

163

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

156

Dyrektywa dot. bezpieczeństwa maszyn (MD)
Liczba przeprowadzonych kontroli

156

Liczba skontrolowanych wyrobów

494

Liczba zakwestionowanych wyrobów

136

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

358

Dyrektywa dot. etykietowania energetycznego
Liczba przeprowadzonych kontroli

134

Liczba skontrolowanych wyrobów

450
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Liczba zakwestionowanych wyrobów
Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

65
385

Dyrektywa Ekoprojekt (ErP)
Liczba przeprowadzonych kontroli

62

Liczba skontrolowanych wyrobów

106

Liczba zakwestionowanych wyrobów

70

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

36

Dyrektywa dot. urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD)
Liczba przeprowadzonych kontroli

46

Liczba skontrolowanych wyrobów

81

Liczba zakwestionowanych wyrobów

22

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

59

Dyrektywa dot. wyrobów pirotechnicznych (PAD)
Liczba przeprowadzonych kontroli

34

Liczba skontrolowanych wyrobów

95

Liczba zakwestionowanych wyrobów

17

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

78

Dyrektywa dot. prostych zbiorników ciśnieniowych (SPV)
Liczba przeprowadzonych kontroli

8

Liczba skontrolowanych wyrobów

9

Liczba zakwestionowanych wyrobów

9

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

0

Dyrektywa dot. nieautomatycznych urządzeń wagowych (NAWI)
Liczba przeprowadzonych kontroli

6

Liczba skontrolowanych wyrobów

21

Liczba zakwestionowanych wyrobów
Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

3
18

Dyrektywa dot. przyrządów pomiarowych (MID)
Liczba przeprowadzonych kontroli

4

Liczba skontrolowanych wyrobów

4

Liczba zakwestionowanych wyrobów

0
25/36

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

4

Dyrektywa dot. wyrobów aerozolowych (ADD)
Liczba przeprowadzonych kontroli

3

Liczba skontrolowanych wyrobów

7

Liczba zakwestionowanych wyrobów

4

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez WIIH

7.2

Państwowa Inspekcja Pracy
Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 2 usozinr, inspektorzy pracy prowadzą kontrole spełniania przez

wyroby wymagań lub kontrole w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, ponadto zgodnie
z art. 38 ust. 2 pkt 2 uosoz prowadzą kontrole spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych
lub innych wymagań. Natomiast okręgowi inspektorzy pracy prowadzą postępowania, zgodnie
z art. 58 ust. 3 pkt 2 usozinr w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów
niezgodnych z wymaganiami oraz zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 2 uosoz, w zakresie wprowadzonych do
obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.
Kontrole
Łącznie w 2016 roku przeprowadzono 1 296 kontroli (w 2015 r. – 1 271, wzrost o 1,9 proc.),
działaniami kontrolnymi w zakresie DNP objęto 1 380 wyrobów (w 2015 r. – 1 365, wzrost o 1,1
proc.).
Stwierdzone nieprawidłowości
Najczęściej występujące nieprawidłowości to: brak lub nieprawidłowe oznakowanie znakiem
CE, brak lub nieprawidłowo sporządzona dokumentacja techniczna oraz niezgodności z zasadniczymi
wymaganiami m.in. w zakresie instrukcji użytkowania, oznaczeń na wyrobach, wyposażenia maszyn
w urządzenia ochronne.
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami
Okręgowi inspektorzy pracy wszczęli w 2016 roku 69 postępowań administracyjnych, w tym
w trakcie 49 postępowań przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze, czyli zakończyły się decyzjami
umorzeniowymi. Wydano również 2 decyzje nakazowe dotyczące maszyn.
Kontrole przeprowadzone przez PIP w 2016 roku w podziale na DNP
Dyrektywa dot. bezpieczeństwa maszyn (MD)

Dane

Liczba przeprowadzonych kontroli

721

Liczba skontrolowanych wyrobów

889

Liczba zakwestionowanych wyrobów

632

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

257
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Dyrektywa dot. środków ochrony indywidualnej (PPE)
Liczba przeprowadzonych kontroli

415

Liczba skontrolowanych wyrobów

476

Liczba zakwestionowanych wyrobów

154

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

322

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Liczba przeprowadzonych kontroli

196

Liczba skontrolowanych wyrobów

221

Liczba zakwestionowanych wyrobów

149

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

72

Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych (PED)
Liczba przeprowadzonych kontroli

32

Liczba skontrolowanych wyrobów

35

Liczba zakwestionowanych wyrobów

30

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

5

Dyrektywa dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz
pomieszczeń (NOISE)
Liczba przeprowadzonych kontroli

11

Liczba skontrolowanych wyrobów

13

Liczba zakwestionowanych wyrobów

10

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

3

Dyrektywa dot. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)
Liczba przeprowadzonych kontroli

7

Liczba skontrolowanych wyrobów

7

Liczba zakwestionowanych wyrobów

7

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

0

Dyrektywa dot. prostych zbiorników ciśnieniowych (SPV)
Liczba przeprowadzonych kontroli

3

Liczba skontrolowanych wyrobów

3

Liczba zakwestionowanych wyrobów

3

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

0
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Dyrektywa dot. urządzeń dźwigowych (LIFTS)
Liczba przeprowadzonych kontroli

2

Liczba skontrolowanych wyrobów

2

Liczba zakwestionowanych wyrobów

1

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

1

Dyrektywa dot. wyrobów pirotechnicznych (PAD)
Liczba przeprowadzonych kontroli

1

Liczba skontrolowanych wyrobów

1

Liczba zakwestionowanych wyrobów

1

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Głównego Inspektora Pracy

7.3

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 3 usozinr, Prezes UKE prowadzi kontrole spełniania przez wyroby

wymagań lub kontrole w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, ponadto zgodnie z art. 38
ust. 2 pkt 3 uosoz prowadzi kontrole spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub
innych wymagań. Natomiast Prezes UKE prowadzi postępowania zgodnie z art. 58 ust. 3 pkt 3
usozinr w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych
z wymaganiami oraz zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 3 uosoz, w zakresie wprowadzonych do obrotu
wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.
Kontrole
Łącznie w 2016 roku przeprowadzono 1 040 kontroli (w 2015 r. – 720, wzrost o 44,4 proc.),
działaniami kontrolnymi w zakresie DNP objęto 1 062 wyrobów (w 2015 r. – 1 608, spadek o 34
proc.).
Stwierdzone nieprawidłowości
Zakwestionowano zgodność 480 wyrobów. Najczęściej występujące nieprawidłowości to: brak
lub nieprawidłowe oznakowanie znakiem CE oraz niezgodności z zasadniczymi lub innymi
wymaganiami.
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami
Wszczęto 99 postępowań administracyjnych i wydano 14 decyzji umorzeniowych oraz 39
decyzji nakazowych42.
Kontrole przeprowadzone przez UKE w 2016 roku w podziale na DNP
Dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

42

Dane

Liczba przeprowadzonych kontroli

428

Liczba skontrolowanych wyrobów

428

Decyzje mogły dotyczyć wyrobów zakwestionowanych w latach poprzednich.
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Liczba zakwestionowanych wyrobów

198

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

230

Dyrektywa dot. urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (RED)
Liczba przeprowadzonych kontroli

329

Liczba skontrolowanych wyrobów

329

Liczba zakwestionowanych wyrobów

224

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

105

Dyrektywa Ekoprojekt (ErP)
Liczba przeprowadzonych kontroli

218

Liczba skontrolowanych wyrobów

218

Liczba zakwestionowanych wyrobów
Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

49
169

Dyrektywa dot. etykietowania energetycznego
Liczba przeprowadzonych kontroli

65

Liczba skontrolowanych wyrobów

87

Liczba zakwestionowanych wyrobów
Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

9
78

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Prezesa UKE

7.4

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska
Zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 4 uosoz, organy IOŚ prowadzą kontrole spełniania przez wyroby

zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, natomiast stosownie do art. 38 ust. 3 pkt 4
uosoz, WIOŚ prowadzą postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych
z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.
Kontrole
W 2016 roku przeprowadzono ogółem 301 kontroli (w 2015 r. – 394, spadek o 21,1 proc.),
działania kontrolne w zakresie DNP objęły 1 125 wyrobów (w 2015 r. – 1 402, spadek o 19,8 proc.).
Stwierdzone nieprawidłowości
Zakwestionowano 59 wyrobów. Najczęściej występujące nieprawidłowości to: nieprawidłowo
sporządzona deklaracja zgodności WE oraz nieprawidłowe oznakowanie wyrobów.
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami
Nie wszczęto postępowań.
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Kontrole przeprowadzone przez IOŚ w 2016 roku w podziale na DNP
Dyrektywa dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na
zewnątrz pomieszczeń (NOISE)
Liczba przeprowadzonych kontroli
Liczba skontrolowanych wyrobów
Liczba zakwestionowanych wyrobów
Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

Dane
301
1 125
59
1 066

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

7.5

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 4 usozinr, Prezes UTK prowadzi kontrole spełniania przez wyroby

wymagań lub kontrole w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, ponadto zgodnie z art. 38
ust. 2 pkt 5 uosoz prowadzi kontrole spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub
innych wymagań. Natomiast Prezes UTK prowadzi postępowania zgodnie z art. 58 ust. 3 pkt 4
usozinr w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych
z wymaganiami oraz zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 5 uosoz, w zakresie wprowadzonych do obrotu
wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.
Kontrole
W 2016 roku łącznie przeprowadzono 61 kontroli w zakresie niżej wymienionych DNP (w 2015 r.
– 8, wzrost o 662,5 proc.), ogółem obejmując działaniami kontrolnymi 282 wyroby (w 2015 r. – 25,
wzrost o 1 028 proc.). Zwiększenie intensywności działań kontrolnych wynika z tendencji
wzrostowej w liczbie wyrobów kolejowych, głównie składników interoperacyjności dopuszczanych
na podstawie deklaracji zgodności WEz lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności
przed wprowadzeniem go do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wzrost liczby kontroli
w omawianym zakresie był również skutkiem wprowadzonego w IV kwartale 2016 r. programu
zakładającego intensyfikację nadzoru nad: wyrobami spełniającymi wymogi interoperacyjności
systemu kolei, kolejami linowymi oraz transportowymi urządzeniami ciśnieniowymi.
Stwierdzone nieprawidłowości
Podczas kontroli przeprowadzonych w 2016 roku nie stwierdzono nieprawidłowości.
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami
Nie wszczęto postępowań.
Kontrole przeprowadzone przez UTK w 2016 roku w podziale na DNP
Dyrektywa dot. interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie
Liczba przeprowadzonych kontroli

29

Liczba skontrolowanych wyrobów

159

Liczba zakwestionowanych wyrobów
Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

0
159
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Dyrektywa dot. kolei linowych do przewozu osób

Dane

Liczba przeprowadzonych kontroli

19

Liczba skontrolowanych wyrobów

91

Liczba zakwestionowanych wyrobów
Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

0
91

Dyrektywa dot. transportowych urządzeń ciśnieniowych (TPED)
Liczba przeprowadzonych kontroli

13

Liczba skontrolowanych wyrobów

32

Liczba zakwestionowanych wyrobów
Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

0
32

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Prezesa UTK

7.6

Organy nadzoru budowlanego
Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 5 usozinr, organy nadzoru budowlanego prowadzą kontrole

spełniania przez wyroby wymagań lub kontrole w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia.
Natomiast organy nadzoru budowlanego prowadzą postępowania zgodnie z art. 58 ust. 3 pkt 5
usozinr w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych
z wymaganiami.
Szczegółowe zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady
działania organów nadzoru budowlanego w zakresie systemu nadzoru rynku określają przepisy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, która została dostosowana do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG43.
Kontrole
W 2016 roku organy nadzoru budowlanego przeprowadziły łącznie 1 473 kontrole obejmujące
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w systemie europejskim 44 (w 2015 r. – 1 242, wzrost
o 18,6 proc.), w trakcie których skontrolowano 3 657 wyrobów budowlanych (w 2015 r. – 3 201,
wzrost o 14,2 proc.).
Stwierdzone nieprawidłowości
Zakwestionowano zgodność 1 455 wyrobów. Najczęściej występujące nieprawidłowości
dotyczyły informacji towarzyszących oznakowaniu CE oraz braku lub niewłaściwego sporządzenia
deklaracji właściwości użytkowych.
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami
W zakresie wyrobów oznakowanych CE wszczęto 571 postępowań administracyjnych i wydano

43
44

Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5—43
Wyroby objęte oznakowaniem zgodności CE.

31/36

124 decyzje nakazowe oraz 501 decyzji umorzeniowych45.
Kontrole przeprowadzone przez organy nadzoru budowlanego w 2016 roku
Rozporządzenie Wyroby budowlane (CPR)

Dane

Liczba przeprowadzonych kontroli

1 473

Liczba skontrolowanych wyrobów

3 657

Liczba zakwestionowanych wyrobów

1 455

Liczba wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
Liczba wyrobów, odnośnie których nie stwierdzono nieprawidłowości

222
2 202

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego

7.7

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 6 usozinr, Prezes WUG prowadzi kontrole spełniania przez wyroby

wymagań lub kontrole w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, ponadto zgodnie z art. 38
ust. 2 pkt 7 uosoz prowadzi kontrole spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub
innych wymagań. Natomiast Prezes WUG prowadzi postępowania zgodnie z art. 58 ust. 3 pkt 6
usozinr w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych
z wymaganiami oraz zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 7 uosoz, w zakresie wprowadzonych do obrotu
wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.
Kontrole
W 2016 roku przeprowadzono w sumie 40 kontroli (w 2015 r. – 33, wzrost o 21,2 proc.),
w trakcie których skontrolowano ogółem 130 wyrobów (w 2015 r. – 111, wzrost o 17,1 proc.).
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami
Wszczęto 1 postępowanie administracyjne i wydano 1 decyzję umorzeniową.
Kontrole przeprowadzone przez WUG w 2016 roku w podziale na DNP46, 47
Dyrektywa dot. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX)
Liczba skontrolowanych wyrobów
Liczba zakwestionowanych wyrobów
Liczba wyrobów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami

Dane
82
5
81

Dyrektywa dot. bezpieczeństwa maszyn (MD)
Liczba skontrolowanych wyrobów
Liczba zakwestionowanych wyrobów

69
1

45

Decyzje mogły dotyczyć wyrobów zakwestionowanych w latach poprzednich.
Ze względu na specyfikę pracy WUG polegającą na sprawdzaniu podczas jednej kontroli wyrobu zgodności
z wymaganiami kilku dyrektyw, dane w tej tabeli odbiegają od przedstawianych na początku raportu. Liczba
ogółem skontrolowanych wyrobów nie stanowi sumy pozycji z tabeli.
47
Uwaga do danych przedstawionych w poniższej tabeli: suma wyrobów zakwestionowanych i zgodnych
z wymaganiami nie jest równa liczbie skontrolowanych wyrobów, gdyż część nieprawidłowości o charakterze
formalnym nie jest traktowana jako niezgodność z zasadniczymi wymaganiami.
46
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Liczba wyrobów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami

69

Dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Liczba skontrolowanych wyrobów

27

Liczba zakwestionowanych wyrobów

0

Liczba wyrobów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami

27

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Liczba skontrolowanych wyrobów

16

Liczba zakwestionowanych wyrobów

0

Liczba wyrobów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami

16

Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych (PED)
Liczba skontrolowanych wyrobów

12

Liczba zakwestionowanych wyrobów

0

Liczba wyrobów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami

12

Dyrektywa materiałów wybuchowych do użytku cywilnego (Explosive)
Liczba skontrolowanych wyrobów

9

Liczba zakwestionowanych wyrobów

0

Liczba wyrobów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami

9

Dyrektywa dot. środków ochrony indywidualnej (PPE)
Liczba skontrolowanych wyrobów

5

Liczba zakwestionowanych wyrobów

0

Liczba wyrobów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami

5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Prezesa WUG

7.8

Dyrektorzy urzędów morskich
Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 7 usozinr, dyrektorzy UM (z siedzibą w Gdyni, Słupsku i Szczecinie)

prowadzą kontrole spełniania przez wyroby wymagań lub kontrole w zakresie stwarzania przez
wyroby zagrożenia, ponadto prowadzą postępowania zgodnie z art. 58 ust. 3 pkt 7 usozinr
w sprawie

wprowadzonych

do

obrotu

lub

oddanych

do

użytku

wyrobów

niezgodnych

z wymaganiami.
Kontrole
W 2016 roku Dyrektorzy UM przeprowadzili w sumie 57 kontroli (w 2015 r. – 61, spadek o 6,6
proc.), obejmując kontrolą ogółem 229 wyrobów (w 2015 r. – 196, wzrost o 16,8 proc.).
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami
Wszczęto 1 postępowanie administracyjne i wydano 1 decyzję nakazową.
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Kontrole przeprowadzone przez Dyrektorów UM w 2016 roku w podziale na DNP
Dyrektywa dot. łodzi rekreacyjnych (RCD)

Dane

Liczba przeprowadzonych kontroli

38

Liczba skontrolowanych wyrobów

113

Liczba zakwestionowanych wyrobów

1

Liczba wyrobów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami

112

Dyrektywa dot. wyposażenia statków (MED)
Liczba przeprowadzonych kontroli

19

Liczba skontrolowanych wyrobów

116

Liczba zakwestionowanych wyrobów

0

Liczba wyrobów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami

116

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów urzędów morskich

7.9

Inspekcja Transportu Drogowego
Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 8 usozinr, WITD prowadzą kontrole spełniania przez wyroby

wymagań lub kontrole w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, ponadto prowadzą
postępowania zgodnie z art. 58 ust. 3 pkt 8 usozinr w sprawie wprowadzonych do obrotu lub
oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami, z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych,
gdzie WITD prowadzą jedynie kontrole bezpieczeństwa przewozu tych wyrobów na zasadach
określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 48, podczas
wykonywania rutynowych kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne.
Kontrole
W 2016 roku łącznie 16 WITD przeprowadziło łącznie 166 kontroli (w 2015 r. – 158, wzrost
o 5,1 proc.), obejmując działaniami kontrolnymi 190 wyrobów (w 2015 r. – 190, bez zmian).
Kontrole WITD w zakresie tej dyrektywy obejmują jedynie transportowe urządzenia ciśnieniowe
wykorzystywane w transporcie drogowym do przewożenia substancji niebezpiecznych.
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami
Nie wykryto nieprawidłowości i nie wszczęto postępowań administracyjnych.
Kontrole przeprowadzone przez 16 WITD w 2016 roku
Dyrektywa dot. transportowych urządzeń ciśnieniowych (TPED)
Liczba przeprowadzonych kontroli

166

Liczba skontrolowanych wyrobów

190

Liczba zakwestionowanych wyrobów

48

Dane

0

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.
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Liczba wyrobów zgodnych z zasadniczymi wymaganiami

190

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez wojewódzkich inspektorów transportu
drogowego

7.10 Administracja Miar
Zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 9 usozinr, dyrektorzy okręgowych urzędów miar prowadzą kontrole
spełniania przez wyroby wymagań lub kontrole w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia,
natomiast Prezes GUM prowadzi postępowania zgodnie z art. 58 ust. 3 pkt 9 usozinr w sprawie
wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami.
Kontrole
W II połowie 2016 roku dyrektorzy okręgowych urzędów miar przeprowadzili łącznie 53
kontrole, obejmując działaniami kontrolnymi 146 wyrobów. W 2015 roku administracja miar nie
była częścią systemu nadzoru rynku, zatem nie jest możliwe porównanie danych statystycznych.
Stwierdzone nieprawidłowości
Zakwestionowano 28 wyrobów. Najczęściej występujące nieprawidłowości to: nieprawidłowo
sporządzona deklaracja zgodności oraz nieprawidłowe oznakowanie wyrobów.
Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami
Nie wszczęto postępowań.
Kontrole przeprowadzone przez administrację miar w 2016 roku
Dyrektywa dot. nieautomatycznych urządzeń wagowych (NAWI)
Liczba przeprowadzonych kontroli

27

Liczba skontrolowanych wyrobów

40

Liczba zakwestionowanych wyrobów
Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

2
38

Dyrektywa dot. przyrządów pomiarowych (MID)
Liczba przeprowadzonych kontroli

26

Liczba skontrolowanych wyrobów

106

Liczba zakwestionowanych wyrobów

26

Liczba wyrobów zgodnych z wymaganiami

80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez administrację miar

8

Podsumowanie
W 2016 roku najwięcej kontroli przeprowadziła IH oraz organy nadzoru budowlanego. IH objęła

kontrolami największą liczbę wyrobów (39,9 proc. wszystkich wyrobów skontrolowanych przez OW),
kolejne były organy nadzoru budowlanego (26,8 proc. wszystkich wyrobów skontrolowanych przez
OW), zaś trzecia w kolejności PIP (10,1 proc. wszystkich wyrobów skontrolowanych przez OW). Te
same organy wykryły również największy odsetek nieprawidłowości w skontrolowanych wyrobach,
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odpowiednio: IH – 39,7 proc., organy nadzoru budowlanego – 30,9 proc. i PIP – 17,2 proc.
Kwestie efektywnego funkcjonowania systemu nadzoru rynku stają się coraz bardziej istotne
dla Unii Europejskiej. Sprawny system wzmacnia zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw, a także
ma wpływ na konkurencyjność gospodarki. Głównym celem jaki stawia przed sobą KE jest
urzeczywistnienie idei jednolitego rynku, co pozwoli konsumentom i przedsiębiorstwom na pełne
korzystanie z jednej z podstawowych swobód Unii Europejskiej, to jest swobody przepływu
towarów. Dzięki systemowi oceny zgodności i nadzoru rynku, konsumenci i przedsiębiorcy mogą
kupować i sprzedawać towary w całej UE z równą łatwością, co na rynku lokalnym.
Obecnie KE planuje gruntowny przegląd funkcjonowania unijnego systemu nadzoru rynku
opartego na rozporządzeniu 765/2008 i przygotowanie kolejnej propozycji aktu prawnego.
Reforma rozpoczęta przyjęciem przez Kolegium Komisarzy KE 13 lutego 2013 r. pakietu dotyczącego
bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku została wstrzymana. Ponadto KE dostrzega problem
kontroli bezpieczeństwa i spełniania wymagań przez wyroby oferowane przez internet. Jest to
zagadnienie, z którym obecnie większość państw członkowskich ma problem, dlatego KE pracuje
nad wytycznymi w tym zakresie. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed organami nadzoru rynku i KE
jest coraz większa powszechność technologii smart i zachowanie bezpieczeństwa wyrobów
korzystających z niej (np. lodówek czy pralek, z którymi można łączyć się za pomocą sieci Wi-Fi
z aplikacji na smartfonie).
Przy ograniczonych środkach finansowych wyzwaniem jest utrzymanie stałego poziomu
kontroli i zwiększenie liczby badanych laboratoryjnie wyrobów oraz dbanie o jednolite
podejście organów nadzoru rynku. Ponadto nacisk powinien być położony na poprawę współpracy
z organami nadzoru rynku innych państw członkowskich oraz państw trzecich, w których mają
siedzibę producenci niezgodnych wyrobów.
W związku ze stałym zwiększaniem obszaru kompetencyjnego (np. kolejne rozporządzenia
wykonawcze

dotyczące

wymagań

ekoprojektu

i

rozporządzenia

delegowane

dotyczące

etykietowania energetycznego, ustanawiające wymagania dla szeregu nowych grup produktów
związanych z energią lub połączenie systemu nadzoru rynku z systemem homologacji, w przypadku
emisji spalin z silników montowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach)
i jednoczesnym brakiem wsparcia finansowo-kadrowego na realizowanie nowych zadań na poziomie
krajowym, zachowanie obecnego poziomu skuteczności OW może być poważnie zagrożone
Tworzenie ram prawnych jest ważnym elementem poprawy skuteczności systemu, jednak bez
przygotowania odpowiedniego zaplecza do ich egzekwowania, uzyskanie zadowalającego
poziomu skuteczności OW nie będzie możliwe.

Maciej Kucharczuk
Gł. spec.
DNR
18.08.2017

36/36

