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1. ORGANIZACJA I INFRASTRUKTURA SYSTEMU NADZORU RYNKU
1.1. Identyfikacja i zakres odpowiedzialności krajowych organów nadzoru rynku
Krajowy system nadzoru rynku funkcjonuje na zasadach określonych przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące
się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie
(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008 r., str. 30), dalej „rozporządzenie
765/2008/WE” oraz od kwietnia 2016 r. dwóch ustaw krajowych: ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1398, ze zm., dalej: usozinr) i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1226, ze zm., dalej uosoz).
Obowiązywanie dwóch ustaw krajowych regulujących kwestie funkcjonowania
systemu nadzoru rynku w Polsce wynika z dostosowania tylko części aktów unijnych do
nowych ram prawnych (NLF). Obie ustawy regulują kwestie procedur kontroli, zasad
współpracy organów, kwestie akredytacji i obowiązków jednostek notyfikowanych oraz
wysokość sankcji. Podstawowym aktem prawnym jest uosozinr, która wdraża łącznie 13
unijnych dyrektyw sektorowych w części dotyczącej procedur kontroli, obowiązków
podmiotów gospodarczych, działania jednostek notyfikowanych i współpracy organów
nadzoru rynku, ponadto ustawa służy stosowaniu 3 rozporządzeń Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) – dotyczących urządzeń kolei linowych, środków ochrony
indywidualnej oraz urządzeń spalających paliwa gazowe.
Dotychczas obowiązujące przepisy uosoz nadal pozostają w mocy w odniesieniu do
m.in. maszyn i wyrobów aerozolowych.
Z zakresu krajowego systemu nadzoru rynku monitorowanego przez Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyłączone są:
- wyroby medyczne, których nadzorowanie w tym zakresie 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,
- etykietowanie opon, etykietowanie wyrobów włókienniczych, których
nadzorowanie powierzono Inspekcji Handlowej,
- substancje chemiczne, chemikalia i produkty biobójcze, których kontrolę
w zakresie oznakowania powierzono Inspekcji Handlowej, natomiast w zakresie
bezpieczeństwa egzekwowanie tych przepisów realizują organy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
Dla wyżej wymienionych obszarów zadania kontrolne są realizowane zgodnie
z zasadami określonymi w ustawach kompetencyjnych ww. organów. Natomiast wyroby
konsumenckie objęte przepisami niezharmonizowanymi podlegają przepisom ustawy
z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2047, z późn. zm.).
Przepisy regulujące powyższe obszary wskazano w części 2. Nadzór rynku
w określonych sektorach.
Kompetencje poszczególnych organów nadzoru rynku w ramach systemu określają
niżej wymienione odrębne przepisy kompetencyjne:
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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)
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)

Akt prawny
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o Inspekcji Handlowej
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1930)

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 623, ze zm.)
ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954)
ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1471, ze zm.)
- ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2117.)
- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
169)
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 2017 r., poz. 2126, ze zm.)
-

ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 2214, ze zm.)
- ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu
morskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 32, ze zm.)
ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów
niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 169)

Prezes Głównego Urzędu Miar
oraz dyrektorzy Okręgowych
Urzędów Miar

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.
U. z 2018 r., poz. 376)

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 2017 r., poz. 211)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2018 r., poz.
2164, ze zm.)
ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261, ze 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.
Ze względu na wykonywanie 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), wyodrębnienie danych o zasobach, którymi dysponują krajowe organy
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nadzoru rynku (szczególnie budżetu i dokładnej liczby etatów) jest utrudnione.
Szacunkowy budżet przeznaczony na działanie organów nadzoru rynku za rok 2017
wyniósł 14 290 353 EUR1, natomiast łączna liczba etatów, którymi dysponowały te
organy w 2017 r. wyniosła 1 1402.
W dokumencie przedstawiono informacje dotyczące planowanych działań od
1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Działania podejmowane przez wszystkie organy
nadzoru rynku obejmują swoim zakresem geograficznym obszar całego kraju.
Przedstawione w części 2 informacje na temat działań przeprowadzonych
w poprzednim okresie planowania dotyczą 2017 r., dane za 2018 r. zostaną podane
w Planie na 2020 r.
Krajowy Program Nadzoru Rynku na rok 2018, po zatwierdzeniu przez Komitet
Rady Ministrów do Spraw Europejskich (KSE), został przekazany drogą elektroniczną
KE i pozostałym państwom członkowskim 2 stycznia 2018 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
w zakresie określonym w dwóch ww. ustawach krajowych (zgodnie z art. 18 ust. 1
rozporządzenia 765/2008/WE) oraz organem nadzoru rynku prowadzącym postępowania
administracyjne, w ramach których nakładane są obowiązki na podmioty gospodarcze
wprowadzające do obrotu wyroby konsumenckie stwarzające zagrożenie lub
niespełniające wymagań objętych przepisami dotyczącymi 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 z organami celnymi 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 i organizacji przedsiębiorców
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.
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 raz w roku. W spotkaniach komitetu biorą udział
przedstawiciele organów nadzoru rynku3 oraz przedstawiciele instytucji
odpowiedzialnych za kwestie legislacyjne w krajowym systemie nadzoru rynku
(Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo

Nie przekazano danych z Urzędów Morskich, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2
Nie podano danych dla Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
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
1
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Finansów - reprezentujące organy celno-skarbowe). Ostatnie posiedzenie miało miejsce
13 grudnia 2018 r., w siedzibie UOKiK.
Organy nadzoru rynku corocznie sporządzają i przekazują Prezesowi UOKiK
sprawozdania z przeprowadzanych działań. 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.
1.3. Współpraca między krajowymi organami nadzoru rynku a służbami celnymi
Tryb postępowania organów celnych w związku z egzekwowaniem przepisów
rozporządzenia 765/2008 określają art. 27-29 tego rozporządzenia. Organy celne stosują
wprost ww. przepisy. Jednocześnie tryb postępowania pośrednio regulowany jest przez
krajowe przepisy (art. 43a uosoz i art. 87 usozinr).
Współpraca między organami celnymi a organami nadzoru rynku odbywa się na
poziomie centralnym, jak również na poziomie lokalnym (ze strony Krajowej
Administracji Skarbowej obowiązek takiej współpracy został nałożony na tzw.
koordynatorów ds. bezpieczeństwa produktów, którzy zostali wyznaczeni w każdej z 16
Izb Administracji Skarbowej).
Działania te obejmują:
 przekazywanie informacji na zasadzie ad hoc dotyczących zidentyfikowanych
przez organy nadzoru rynku nowych zagrożeń, czy obszarów, które wymagają
podjęcia wzmożonych działań,
 współpraca przy opracowywaniu stanowiska Polski w związku z nowymi
unijnymi propozycjami legislacyjnymi w obszarze nadzoru rynku,
 wspólne działania, które obejmują najczęściej wspólne włączanie się w działania
międzynarodowe (np. projekty finansowane przez Komisję Europejską),
 wymianę doświadczeń.
Ponadto organy celno-skarbowe otrzymują pomoc od organów nadzoru rynku
w następujących obszarach:
 przeprowadzania szkoleń dla funkcjonariuszy celnych,
 przygotowywania nowych lub uaktualniania list kontrolnych dla poszczególnych
grup wyrobów,
 włączania się w prace grupy PARCS, prowadzonej przez DG TAXUD Komisji
Europejskiej.
W 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa będzie kontynuowała działania
w ramach nadzoru rynku. Sektorowe obszary działań organów celnych, będą uzależnione
od priorytetów określonych przez poszczególne organy nadzoru rynku (np. zabawki,
elektryczne urządzenia do pielęgnacji włosów) oraz w ramach regionalnej współpracy
z Krajami Grupy Wyszehradzkiej (do ustalenia podczas spotkania, które odbędzie się
w maju 2019 r.) i Państw Bałtyckich (wyroby medyczne, ładowarki do telefonów, środki
ochrony indywidualnej – ochrona przed utonięciem i ochrona słuchu, zabawki).
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
powiadomienia o akcjach naprawczych), jak i od innych krajowych organów nadzoru
rynku (środki prawne zastosowane wobec wyrobów stwarzających poważne zagrożenie).
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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 organy
celne 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 lub wyjaśniając okoliczności wystąpienia
niezgodności. Liczba zleceń zależy od liczby notyfikacji zgłaszanych przez organy
innych państw członkowskich. Natomiast liczba notyfikacji przegotowywanych przez
PPK RAPEX zależy od wyników kontroli inspektorów IH oraz rezultatów projektów
międzynarodowych, w których bierze udział Polska.
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).
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. Liczba reakcji w systemie ICSMS
zależy od liczby notyfikacji zgłaszanych przez organy innych państw członkowskich,
które dotyczyć będą polskich przedsiębiorców. Natomiast liczba notyfikacji
przegotowywanych przez polskie organy nadzoru rynku zależy od ich aktywności, w tym
wyników kontroli planowych i rezultatów projektów międzynarodowych, w których
bierze udział Polska.
1.6. Ogólny opis działań w zakresie nadzoru rynku oraz odpowiednich procedur
Zapewnianie bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia i życia konsumentów oraz
użytkowników jest procesem ciągłym. Realizując powierzone zadania, organy nadzoru
rynku podejmują działania, których celem jest skuteczne wyeliminowanie z obrotu
wyrobów potencjalnie stwarzających poważne zagrożenie oraz niezgodnych
z obowiązującymi wymaganiami. Należy podkreślić, że poszczególne organy w swoich
działaniach kierują się analizą ryzyka i wpływem naruszenia na bezpieczeństwo
i zdrowie użytkowników (art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 rozporządzenia 765/2008) oraz
dostępnością zasobów finansowych i kadrowych. Wyroby podlegające przepisom
nieujętym w planowanych działaniach w danym roku są także kontrolowane,
w przypadku otrzymania przez organ uzasadnionych 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
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z rocznymi planami kontroli przygotowywanymi przez poszczególne organy nadzoru
rynku.
Organy nadzoru rynku działają na podstawie własnych programów operacyjnych
i w danym roku realizują wskazane w nich priorytety. Odbywają się również kontrole
w ramach działań interwencyjnych, w związku ze zgłoszeniami otrzymanymi od
konsumentów lub informacjami uzyskanymi z mediów czy od organizacji branżowych.
Dodatkowo organy mogą podejmować działania własne w zależności od potrzeb
i specyfiki regionu, na którym działają, np. na podstawie skargi bezpośrednio
skierowanej do organu.
W trakcie kontroli organy nadzoru rynku mogą nieodpłatnie pobierać próbki do
badań laboratoryjnych. Inspektorzy są uprawnieni 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
organu upoważnionego do prowadzenia postępowania z wnioskiem o wszczęcie
postępowania (art. 75 ust. 4. usozinr lub art. 40k ust. 3 uosoz)4.
19 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy
o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1338). Nowelizacja wprowadziła pojęcie
„niezgodności formalnych” (art. 4 pkt 12a usozinr – przez niezgodności formalne należy
rozumieć niezgodności polegające na naruszeniu przez podmiot gospodarczy
obowiązków, o których mowa w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, art. 16 pkt 2 i 4-6 oraz art. 17 pkt 2
i 3), które wprowadzają nowy rodzaj kontroli – kontrole w zakresie niezgodności
formalnych.
Zgodnie z art. 75 ust. 3 usozinr, w przypadku gdy w wyniku kontroli stwierdzono
niezgodności formalne, a nie stwierdzono, aby wyrób był niezgodny z wymaganiami lub
stwarzał zagrożenie, organ nadzoru rynku wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia
niezgodności formalnych oraz przedstawienia, w określonym terminie, dowodów
potwierdzających ich usunięcie. Jeżeli podmiot gospodarczy nie przedstawił dowodów
na usunięcie niezgodności formalnych, akta sprawy przekazuje się w celu wszczęcia
postępowania, o którym mowa w art. 76 ust. 1a usozinr. W przypadku wykrycia
wyłącznie niezgodności formalnych, organ nadzoru rynku ma obowiązek wezwać
podmiot gospodarczy do usunięcia tych niezgodności.
W przypadku wyrobów podlegających przepisom usozinr, zgodnie z art. 84 ust. 2.
usozinr, jeżeli stwierdzono, że wyrób nie spełnia wymagań , a także w przypadku gdy
stwierdzono niezgodności formalne, a strona postępowania nie przedstawiła dowodów
potwierdzających usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami, 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.
4

W odniesieniu do organu nadzoru budowlanego zastosowanie ma ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
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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, jeśli
spełnione są przesłanki określone przez Komisję Europejską, 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
celem jest dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami związanymi
z nadzorem rynku, w tym szczególnie ułatwienie wymiany informacji pomiędzy
organami kontroli w tym obszarze. UOKiK wraz z IH regularnie biorą udział
w projektach wspólnych kontroli zarządzanych przez PROSAFE. Obecnie jest to projekt
JA2016 (umowa grantowa – 739851 – rozpoczęcie 1 września 2017 r., zakończenie
planowane na listopad 2019 r.).
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).
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.
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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 informacje te wykorzystywane są
w trakcie planowania działań własnych.
Ponadto systematyczna współpraca organów nadzoru rynku z organami celnoskarbowymi przyczynia się do rosnącej skuteczności systemu. Współdziałanie to
pozwala na wykrywanie nieprawidłowości jeszcze przed wprowadzeniem wyrobów na
wspólny rynek unijny. Działania organów celno-skarbowych koncentrują się w tych
obszarach, w których w latach poprzednich zidentyfikowano najwięcej
nieprawidłowości, a także priorytetach uzgodnionych w ramach międzynarodowych
inicjatyw i na poziomie krajowym.
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 organy celnoskarbowe. 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 przystąpiono do projektu Joint Action 2016 (działania dot.
bezpieczeństwa: zabawek elektrycznych, elektronarzędzi dla konsumentów, urządzeń
elektrycznych do pielęgnacji włosów, 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 2019
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.
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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 2019 r. uznano kontrole i postępowania dotyczące wyrobów
medycznych, 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 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
W 2017 r. Prezes URPL zrealizował plan zgodnie z założeniami i w ramach nadzoru
rynku wyrobów medycznych:
- wszczął 42 postępowania administracyjne,
- wydał 56 decyzji administracyjnych,
- wydał 66 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.
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

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, ze zm.)
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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.
Od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały przepisy ustawy z dnia 4 października
2018 r. o produktach kosmetycznych (ustawa nie została jeszcze opublikowana), która
uchyli ustawę z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r., poz. 475).
Państwowa Inspekcja Sanitarna
W roku 2019 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają kontynuować działania
zaplanowane na rok 2018, w szczególności uwzględnić kontrolę dokumentacji
produktów kosmetycznych ze specjalnym odniesieniem do stosowania substancji
w formie nano-, badania laboratoryjnie (analizy chemiczne i mikrobiologiczne), kontrolę
wybielaczy do zębów oraz kontrolę przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) nr
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 Laboratorium UOKiK w Bydgoszczy. 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 2017 roku Inspekcja Handlowa zrealizowała plan zgodnie z założeniami
i przeprowadziła kontrole 81 przedsiębiorców oferujących produkty kosmetyczne,
kontrolą objęto 351 partii produktów, zakwestionowano 57 z nich.
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
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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 2019 rok przewiduje całoroczne działania oraz objęcie kontrolą
zabawek ze wszystkich kategorii. Ponadto zaplanowano badania laboratoryjne zabawek,
które będą realizowane przez Laboratoriach UOKiK w Lublinie oraz w Łodzi.
2.3.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 617 kontroli,
podczas których sprawdzeniem objęto 3 273 wyroby, zakwestionowano 863 z nich.
Prowadzono również badania laboratoryjne.
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
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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 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzenie kontroli środków
ochrony głowy. Ponadto w odniesieniu do innych środków ochrony indywidualnej
przewidziane są kontrole bieżące, w tym po otrzymaniu skarg i informacji
wskazujących, że wyroby użytkowane w miejscu pracy mogą nie spełniać wymagań
przepisów lub wskutek analizy czynników, które spowodowały wypadek.
Inspekcja Handlowa
Plan kontroli na 2019 rok przewiduje objęcie kontrolą wybranych środków ochrony
indywidualnej - ochronników słuchu i indywidualnych urządzeń wypornościowych.
Ponadto zaplanowano przeprowadzenie badań laboratoryjnych w akredytowanych
laboratoriach zewnętrznych. Liczba badań uzależniona jest od dostępnych zasobów
finansowych poszczególnych inspektoratów IH.
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
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 397 kontroli,
podczas których sprawdzeniem objęto 442 wyroby, zakwestionowano 98 z nich.
Inspekcja Handlowa
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 149 kontroli,
podczas których sprawdzeniem objęto 265 wyrobów, zakwestionowano 113 z nich.
Prowadzono również badania laboratoryjne w laboratoriach zewnętrznych.
Wyższy Urząd Górniczy
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i sprawdzeniem objęto 15
wyrobów, nie stwierdzając nieprawidłowości.
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
17

Tel.: +48 32 661 80 68
Faks: +48 22 661 81 42
E-mail: dwb@gunb.gov.pl
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 2019 roku planuje się skoncentrowanie kontroli na wyrobach wytypowanych na
podstawie analizy ryzyka uwzględniającej m.in. wyniki kontroli z lat ubiegłych,
zawiadomienia o nieprawidłowościach dotyczących wyrobów budowlanych, a także
wyniki badań próbek zleconych przez organy nadzoru budowlanego w 2018 roku.
2.5.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 1 418
kontrole, podczas których sprawdzeniem objęto 3 629 wyrobów, zakwestionowano 1 335
z nich. Prowadzono również badania laboratoryjne.
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
Program działania PIP na 2019 r. przewiduje kontrole 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 użytkowane w miejscu pracy, które mogą nie
spełniać wymagań przepisów lub wskutek analizy czynników, które spowodowały
wypadek.
Wyższy Urząd Górniczy
Prezes WUG stosuje procedury określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i górnicze.
Inspekcja Handlowa
Plan kontroli na 2019 rok przewiduje objęcie kontrolą wybranych prostych
zbiorników ciśnieniowych stosowanych w kompresorach i hydroforach. Ponadto
zaplanowano przeprowadzenie badań laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach
zewnętrznych.
2.7.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Państwowa Inspekcja Pracy
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 11 kontroli,
podczas których sprawdzeniem objęto 11 wyrobów, zakwestionowano 2 z nich.
Wyższy Urząd Górniczy
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i sprawdzeniem objęto 3
wyroby, nie stwierdzając nieprawidłowości.
Inspekcja Handlowa
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 10 kontroli,
podczas których sprawdzeniem objęto 20 wyrobów, zakwestionowano 13 z nich.
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 Planowania i Nadzoru
Tel.: +48 22 749 14 00
Faks: +48 22 749 14 01
E-mail: utk@utk.gov.pl
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Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
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
W Planie Nadzoru Prezesa UTK na rok 2019 uwzględnionych zostanie 14
dedykowanych działań nadzorczych. Nie wyklucza to jednak podejmowania w tym
zakresie działań doraźnych, w przypadku pozyskania informacji o możliwości
wystąpienia nieprawidłowości czy zagrożeniu bezpieczeństwa w tym obszarze.
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
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 21 kontroli,
podczas których sprawdzeniem objęto 21 wyrobów, nie stwierdzając nieprawidłowości.
Inspekcja Transportu Drogowego
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 348 kontroli,
podczas których sprawdzeniem objęto 350 wyrobów, nie stwierdzając nieprawidłowości.
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
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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
2.9.2. 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 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzenie szczegółowych
kontroli maszyn do robót ziemnych i drogowych. Ponadto w odniesieniu do innych
maszyn przewidziane są kontrole bieżące, w tym po otrzymaniu skarg i informacji
wskazujących, że na krajowym rynku znajdują się wyroby użytkowane w miejscu pracy,
które mogą nie spełniać wymagań przepisów lub wskutek analizy czynników, które
spowodowały wypadek.
Inspekcja Handlowa
Plan kontroli na 2019 rok przewiduje objęcie kontrolą elektronarzędzi oraz
elektrycznych środków transportu niedrogowego (np. deskorolki elektryczne,
monocykle, hulajnogi elektryczne).
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
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 794 kontrole,
podczas których sprawdzeniem objęto 879 wyrobów, zakwestionowano 544 z nich.
Inspekcja Handlowa
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 170 kontroli,
podczas których sprawdzeniem objęto 458 wyrobów, zakwestionowano 135 z nich.
Prowadzono również badania laboratoryjne.
Wyższy Urząd Górniczy
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i sprawdzeniem objęto 45
wyrobów, nie stwierdzając nieprawidłowości.
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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.
Program działania PIP na 2019 r. przewiduje kontrole wytypowanych dźwigów.
Kontrole w przedmiotowym obszarze prowadzone będą w szczególności po otrzymaniu
skarg i informacji wskazujących, że na krajowym rynku znajdują się wyroby
eksploatowane w miejscu pracy, mogące nie spełniać wymagań przepisów lub wskutek
analizy czynników, które spowodowały wypadek.
2.10.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 r. zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 2 kontrole,
podczas których sprawdzeniem objęto i zakwestionowano 2 wyroby.
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 Planowania i 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.
W Planie Nadzoru Prezesa UTK na rok 2019 uwzględnionych zostanie 14
dedykowanych działań nadzorczych. Nie wyklucza to jednak podejmowania w tym
zakresie działań doraźnych, w przypadku pozyskania informacji o możliwości
wystąpienia nieprawidłowości czy zagrożeniu bezpieczeństwa w tym obszarze.
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2.11.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 40
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 40 wyrobów, nie stwierdzając
nieprawidłowości.
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 Inspekcji
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
Program działania PIP na 2019 r. przewiduje kontrole w zakresie emisji hałasu do
środowiska przez wytypowane maszyny i urządzenia użytkowane na zewnątrz
pomieszczeń. Kontrole w przedmiotowym obszarze prowadzone będą w szczególności
po otrzymaniu skarg i informacji wskazujących, że na krajowym rynku znajdują się
wyroby eksploatowane w miejscu pracy, mogące nie spełniać wymagań przepisów.
Inspekcja Ochrony Środowiska
W 2019 roku Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzić będzie kontrole urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń o niewielkich rozmiarach m. in.: kosiarki do
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trawników, przycinarki do trawników, przycinarki do żywopłotu, kosy mechaniczne,
przenośne pilarki łańcuchowe, agregaty prądotwórcze, agregaty sprężarkowe, dmuchawy
do liści, betoniarki oraz wysokociśnieniowe maszyny wodnostrumieniowe. Zaplanowano
przeprowadzenie 247 kontroli i objęcie sprawdzeniem 900 wyrobów.
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
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 23
kontrole, podczas których objęto sprawdzeniem 26 wyrobów, zakwestionowano 9 z nich.
Inspekcja Ochrony Środowiska
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 286
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 1 087 wyrobów, zakwestionowano 56
z nich.
Wyższy Urząd Górniczy
W 2017 roku nie prowadzono kontroli w przedmiotowym obszarze.
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
Program działania PIP na 2019 r. przewiduje kontrole wytypowanych maszyn,
sprzętu i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem. Kontrole wyrobów w przedmiotowym obszarze prowadzone będą
w szczególności po otrzymaniu skarg i informacji o wyrobach, które mogą nie spełniać
wymagań przepisów lub wskutek analizy czynników, które spowodowały wypadek.
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
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 2
kontrole, podczas których objęto sprawdzeniem i zakwestionowano 2 wyroby.
Wyższy Urząd Górniczy
W 2017 roku objęto sprawdzeniem 37 wyrobów, nie stwierdzając nieprawidłowości.
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 T1 i P1) 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. Ponadto UOKiK co roku
przygotowuje odrębny raport dla Komisji Europejskiej w sprawie działań podjętych
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Inspekcja Handlowa
W 2019 roku przewiduje się objęcie kontrolą wyrobów pirotechnicznych
widowiskowych klas F1-F3 najczęściej oferowanych konsumentom.
Państwowa Inspekcja Pracy
Program działania PIP na 2019 r. przewiduje przeprowadzenie kontroli 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
W 2017 r. Państwowa Inspekcja Pracy nie prowadziła kontroli w przedmiotowym
obszarze.
Inspekcja Handlowa
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 48
kontrole, podczas których objęto sprawdzeniem 196 wyrobów, zakwestionowano 95
z nich.
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
Program działania PIP na 2019 r. przewiduje przeprowadzenie kontroli 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
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i objęto sprawdzeniem 3
wyroby, nie stwierdzając nieprawidłowości.
Państwowa Inspekcja Pracy
W 2017 roku nie prowadzono kontroli w przedmiotowym obszarze.
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
Program działania PIP na 2019 r. przewiduje kontrole wytypowanych urządzeń
spalających paliwa gazowe. Kontrole w przedmiotowym obszarze prowadzone będą w
szczególności po otrzymaniu skarg i informacji wskazujących, że na krajowym rynku
27

znajdują się wyroby eksploatowane w miejscu pracy, mogące nie spełniać wymagań
przepisów lub wskutek analizy czynników, które spowodowały wypadek.
Inspekcja Handlowa
W 2019 roku nie zaplanowano działań w tym zakresie. Dopuszcza się prowadzenie
działań interwencyjnych, np. po otrzymaniu skarg.
2.16.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Państwowa Inspekcja Pracy
W 2017 roku przeprowadzono 1 kontrolę, podczas której sprawdzeniem objęto
i zakwestionowano 1 wyrób.
Inspekcja Handlowa
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 36
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 44 wyrobów, zakwestionowano 19
z nich.
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 Służby Miar
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.
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.
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Główny Urząd Miar
W roku 2019 ograny administracji miar planują przeprowadzenie 203 kontroli wag
nieautomatycznych i przyrządów pomiarowych.
2.17.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Wyższy Urząd Górniczy
W 2017 roku nie prowadzono kontroli w przedmiotowym obszarze.
Główny Urząd Miar
W 2017 roku przeprowadzono 157 kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem
309 wyrobów, zakwestionowano 26 z nich.
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. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
Departament Kontroli
Tel.: +48 22 534 91 58
Faks: +48 22 534 93 06
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 2019 r. działania Prezesa UKE w obszarze wyrobów podlegających wymaganiom
kompatybilności elektromagnetycznej obejmą: urządzenia zasilające, domowe
urządzenia i systemy oświetleniowe wykorzystujące technologię LED, urządzenia AGD
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do przygotowywania posiłków, elektronarzędzia, urządzenia sieciowe (switch, router,
modem, telefon), urządzenia PLC “power line communication”.
2.18.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Wyższy Urząd Górniczy
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i objęto sprawdzeniem 24
wyroby, nie stwierdzając nieprawidłowości.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 388
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 388 wyrobów, zakwestionowano 152
z nich. Prowadzono również badania laboratoryjne.
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. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
Departament Kontroli
Tel.: +48 22 534 91 58
Faks: +48 22 534 93 06
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 2019 r. w tym obszarze Prezes UKE przewiduje działania głównie wobec:
dronów i zabawek sterowanych radiem, urządzeń informatycznych i biurowych,
urządzeń radiowych bliskiego zasięgu, dużych urządzeń AGD z funkcjonalnością
internetu rzeczy, telefonów komórkowych, smartfonów, wzmacniaczy GSM, CB radia,
urządzeń PLC “power line communication”.
2.19.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 260
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 260 wyrobów, zakwestionowano 136
z nich. Prowadzono również badania laboratoryjne.
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
Program działania PIP na 2019 r. przewiduje kontrole wytypowanych maszyn
i urządzeń objętych przepisami dyrektywy o niskim napięciu. Kontrole
w przedmiotowym obszarze prowadzone będą w szczególności po otrzymaniu skarg
i informacji wskazujących, że na krajowym rynku znajdują się wyroby eksploatowane
w miejscu pracy, mogące nie spełniać wymagań przepisów lub wskutek analizy
czynników, które spowodowały wypadek.
Inspekcja Handlowa
W 2019 roku przewiduje się objęcie kontrolą ładowarek, spełniania wymagań
formalnych przez urządzenia AGD i RTV, opraw oświetleniowych i spawarek
inwertorowych.
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2.20.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Wyższy Urząd Górniczy
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i objęto sprawdzeniem 15
wyrobów, nie stwierdzając nieprawidłowości.
Państwowa Inspekcja Pracy
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 191
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 205 wyrobów, zakwestionowano 117
z nich.
Inspekcja Handlowa
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 294
kontrole, podczas których objęto sprawdzeniem 620 wyrobów, zakwestionowano 367
z nich. Prowadzono również badania laboratoryjne.
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 substancji, 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
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
2.21.2. 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.
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Inspekcja Handlowa, w ramach kontroli baterii i akumulatorów, zleca badania tych
produktów Laboratorium UOKiK w Łodzi. W trakcie badań sprawdzany jest poziom
zawartości kadmu, ołowiu i rtęci w bateriach i akumulatorach.
2.21.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 116
kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami i bateriami, podczas których objęto
sprawdzeniem 429 wyrobów, zakwestionowano 33 z nich.
Ponadto w 2017 roku przeprowadzono 103 kontrole pod katem wymagań
rozporządzenia RoHS II, podczas których objęto sprawdzeniem 321 wyrobów,
zakwestionowano 186 z nich. Ponadto wydano 299 opinii dla organów celnych.
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 6
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 CLP7
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 (Dz. U.
z 2018 r., poz. 143 z późn. zm.).
Inspekcja Handlowa zleca badania wyrobów pod kątem poziomu zawartości
niedozwolonych substancji chemicznych Laboratorium UOKiK w Łodzi. Badania
prowadzone są w zakresie zawartości substancji takich jak: aminy aromatyczne
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.).
7
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.).
6
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w wyrobach skórzanych i wyrobach włókienniczych, kadm w biżuterii i 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 (z wyłączeniem zabawek) oraz ołów w biżuterii
i biżuterii sztucznej, w szczególności z elementami niemetalowymi.
2.22/A.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 118
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 112 wyrobów, zakwestionowano 16
z nich.
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 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 Laboratorium UOKiK
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 Laboratorium UOKiK w Łodzi.
2.22/B.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 63
kontrole, podczas których objęto sprawdzeniem 219 wyrobów, zakwestionowano 35
z nich.
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
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Handlowej, podlegającej Prezesowi UOKiK, w zakresie wyrobów przeznaczonych dla
konsumentów.
Dane kontaktowe:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
Tel.: +48 22 534 91 58
Faks: +48 22 534 93 06
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 w obszarze ekoprojektu i etykietowania energetycznego
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);
- rozporządzenia delegowanego Komisji UE nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013
r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla
komputerów i serwerów (Dz. Urz. UE L 314z 2010 r., str. 64),
- rozporządzenia delegowanego Komisji UE nr 1062/2010 z dnia 28 września
2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w
odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE
L 314 z 2010 r., str. 64).
Działania nadzoru rynku w zakresie pozostałych kategorii wyrobów leżą
w kompetencjach IH.
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Inspekcja Handlowa
Plan kontroli na 2019 rok przewiduje kontrole etykiet energetycznych dla opraw
oświetleniowych.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
W 2019 r. Prezes UKE przewiduje zintensyfikowane działania w zakresie spełniania
wymagań ekoprojektu i etykietowania energetycznego dla prostownic i suszarek do
włosów, urządzeń zasilających z gniazdem USB, czajników bezprzewodowych, drukarek
i skanerów oraz notebooków.
2.23.3. Sprawozdania z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania.
Inspekcja Handlowa
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 229
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 387 wyrobów, zakwestionowano 80
z nich.
Urząd Komunikacji Elektronicznej
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 110
kontrole, podczas których objęto sprawdzeniem 110 wyrobów, zakwestionowano 27
z nich.
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
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. Kontrole mają
również na celu sprawdzenie, czy ww. parametry są obecne w technicznych materiałach
promocyjnych, sprzedaży internetowej, czy rachunkach dołączanych do towarów.
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2.24.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 158
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 1 163 partie wyrobów, zakwestionowano
44 z nich.
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.).
2.25.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 35
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 133 wyrobów, zakwestionowano 29
z nich.
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.
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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
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 17
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 77 wyrobów, zakwestionowano 1 z nich.
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/WE8 dotyczącym obowiązków
producentów oraz artykułu 9 ust.1 dyrektywy 2002/24/WE9 dotyczącym obowiązków
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
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)
9
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)
8
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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 2018 r., poz. 1990,
ze 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 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 121
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 351 wyrobów, zakwestionowano 11
z nich.
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 (Dz.
U. 2018 poz. 1259).
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,
ze zm.) oraz środków wspomagających uprawę roślin, pod kątem zgodności
z obowiązującymi przepisami.
2.29.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 150
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 271 wyrobów.
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2.30. Sektor 30 - Inne produkty konsumpcyjne objęte dyrektywą GPSD
2.30.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W przedmiotowym sektorze działania 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
2.30.2. Procedury i strategia w zakresie nadzoru rynku
W 2019 roku przewiduje się objęcie kontrolą zimowego sprzętu sportowego, sprzętu
sportowo-rekreacyjnego, naczyń żaroodpornych, rowerów dziecięcych i fotelików
rowerowych, wysokich krzesełek dla dzieci i artykułów dla dzieci (z wyłączeniem
zabawek).
2.30.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 1 012
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 4 378 partii wyrobów, zakwestionowano
1 210 z nich. Prowadzono również badania laboratoryjne.
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 2018 r. poz. 122 z późn. zm.).
2.31.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 53
kontrole, podczas których objęto sprawdzeniem 172 partie wyrobów, zakwestionowano
16 z nich.
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2.32. Sektor 32 - Etykietowanie wyrobów włókienniczych
2.32.1. Odpowiedzialny organ i dane kontaktowe
W zakresie art. 14, 15 i 18 rozporządzenia 1007/201110 dotyczących oznakowania
wyrobów włókienniczych oraz zgodności deklaracji w zakresie składu surowcowego
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
2.32.2. 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 Laboratorium UOKiK 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 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 375
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 2 549 partii wyrobów, zakwestionowano
810 z nich.
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.
10

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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W Planie Nadzoru Prezesa UTK na rok 2019 uwzględnionych zostanie 42
dedykowanych działań nadzorczych. Nie wyklucza to jednak podejmowania w tym
zakresie działań doraźnych, w przypadku pozyskania informacji o możliwości
wystąpienia nieprawidłowości czy zagrożeniu bezpieczeństwa w tym obszarze.
2.34.3. Sprawozdanie z działań przeprowadzonych w poprzednim okresie planowania
W 2017 roku zrealizowano plan zgodnie z założeniami i przeprowadzono 70
kontroli, podczas których objęto sprawdzeniem 70 wyrobów, nie stwierdzając
nieprawidłowości.
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