
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 18 marca 2016 r. 

 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

 

(druk nr 118) 

 

U S T A W A   z dnia  21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. 

poz. 266) 

 

Art. 42. 

 1. Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej 

związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym niniejszą ustawą i innymi 

ustawami. 

2. W szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy: 

1)   bezpieczeństwa żeglugi morskiej; 

1a)  ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem 

zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności 

zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń; 

2)   korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich; 

3)   (uchylony); 

4)   bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego; 

5)   ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z 

morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym 

przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

6)   ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i 

przystaniach; 

10)  
(66)

 uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń 

na budowę dla obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich, pasie 

technicznym, pasie ochronnym oraz portach i przystaniach morskich; 

10a)  (uchylony); 

11)  budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień 

ochronnych w pasie technicznym; 

11a)  
(67)

 użytkowania lasów będących własnością Skarbu Państwa położonych w pasie 

technicznym; 
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11b)  
(68)

 nadzoru nad zapewnieniem ochrony przed powodzią od strony wód morskich w 

tym poprzez budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli hydrotechnicznych oraz 

umocnień brzegowych w pasie technicznym; 

12)  wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności; 

12a)  
(69)

 wykonywania i nadzorowania pomiarów hydrograficznych; 

12b)  
(70)

 prowadzenia zasobów danych hydrograficznych dla obszaru kompetencji 

właściwego terytorialnie dyrektora urzędu morskiego; 

13)  
(71)

 oznakowania nawigacyjnego w polskich obszarach morskich; 

14)  nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie 

przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 

15)  wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków; 

16)  sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej; 

[17)  wykonywania kontroli w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi 

wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów 

wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;] 

<17) wykonywania kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami wprowadzonych 

do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego, 

rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych;> 

18)  nadawania nazw statkom morskim; 

19)  organizacji pilotażu morskiego; 

20)  
(72)

 budowy i utrzymania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i 

przystani morskich, z wyłączeniem infrastruktury dostępu służącej wyłącznie na 

użytek morskich portów wojennych, o których mowa w art. 45 ust. 2a; 

21)  zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki 

narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu 

zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179), w zakresie przewidzianym 

w tych przepisach; 

22)  planowania rozwoju portów i przystani morskich, o których mowa w pkt 21; 

23)  monitorowania i informowania o ruchu statków; 

24)  ewidencji ładunków i pasażerów; 

[25)  nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku wyrobami 

wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi, o którym mowa 

w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 

2010 r.Nr 138, poz. 935, z późn. zm.);] 

<25) nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku wyrobami 

wyposażenia morskiego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.);> 

<25a) nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku 

rekreacyjnymi jednostkami pływającymi i skuterami wodnymi, o którym mowa 
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w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku (Dz. U. poz. …);> 

26)  zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad 

gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

26a)  wykonywania zadań w dziedzinie ochrony środowiska morskiego i ochrony przed 

powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

27)  kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki; 

28)  
(73)

 związane z wykonywaniem zadań organu krajowego, o którym mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 

listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną 

śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 

334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010", 

w zakresie usług przewozu drogą morską, z tym że rozpatrywanie skarg, o których 

mowa w art. 25 ust. 3 tego rozporządzenia, należy do zadań dyrektora urzędu 

morskiego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 43a ust. 5; 

29)  
(74)

 kwalifikacji członków załóg statków morskich i pilotów morskich; 

30)  
(75)

 nadzoru nad obszarami Natura 2000 wyznaczonymi na polskich obszarach 

morskich i sporządzania projektów planów ochrony tych obszarów w trybie przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

31)  
(76)

 opiniowania i uzgadniania: 

a)  dokumentów dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

b)  realizacji przedsięwzięć dotyczących obszarów morskich w ramach postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar 

Natura 2000 

-   o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko; 

32)  
(77)

 ochrony i opieki nad zabytkami znajdującymi się w polskich obszarach morskich 

w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.). 

3. Do organów administracji morskiej należy także wykonywanie zadań w dziedzinie 

współpracy międzynarodowej w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2. 

4. Wydawanie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, następuje po 

zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu terytorialnego. 

5. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczego. 

6. W celu wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, organy 

administracji morskiej odbywają regularne spotkania, a w wyjątkowych okolicznościach 

odbywają także spotkania doraźne. 
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U S T A W A   z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 i 

1101 oraz z 2015 r. poz. 277, 1069 i 1688) 

 

Art. 3. 

1. Do zadań Inspekcji należy: 

1)   kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług; 

[1a)  kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi lub 

innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem produktów 

podlegających nadzorowi innych właściwych organów;] 

<1a) kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów zasadniczych, 

szczegółowych lub innych wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.), z wyłączeniem 

wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów;> 

<1aa) kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów wymagań lub 

kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. …), 

z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów;> 

1b)  kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) w zakresie spełniania 

ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa; 

1c)  kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych 

dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach; 

1d)  
(1)

 kontrola produktów wykorzystujących energię wprowadzonych do obrotu lub 

oddanych do użytku, o których mowa w aktach delegowanych określonych w wykazie 

ogłaszanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o 

zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji 

programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2015 r. poz. 1069) z 

wyłączeniem produktów wykorzystujących energię, o których mowa w rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 

efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64). 

1e)  kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla 

konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia wymagań 

technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 

2)   kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do 

wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie oznakowania i 

zafałszowań, oraz kontrola usług; 
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2a)  
(2)

 kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688); 

2b)  kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, 

poz. 666, z późn. zm.); 

2c)  kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży 

odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o 

wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153, poz. 903 oraz z 2012 r. poz. 

1456); 

2d)  
(3)

 przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.); 

2e)  
(4)

 kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w rozumieniu 

ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2015 

r. poz. 277), przeznaczonych dla konsumentów, w tym pobieranie próbek i badanie 

próbek tych produktów w celu identyfikacji w tych produktach organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych; 

2f)  
(5)

 kontrola znakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań 

określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. 

Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 

32, str. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów 

paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i 

zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), w obrocie 

detalicznym, w tym pobieranie i badanie próbek żywności w celu identyfikacji w niej 

organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 

3)   podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów; 

4)   organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich; 

5)   prowadzenie poradnictwa konsumenckiego; 

6)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków 

spożywczych określonych w przepisach odrębnych. 
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U S T A W A   z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069 oraz z 

2015 r. poz. 978) 

Art. 8. 

 1. Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane: 

1)   w ochronie zdrowia, życia i środowiska, 

2)   w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

3)   w ochronie praw konsumenta, 

4)   przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu 

opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i 

ustalaniu podobnych należności i świadczeń, 

5)   przy dokonywaniu kontroli celnej, 

6)   w obrocie 

- i są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają prawnej kontroli 

metrologicznej. 

2. Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez: 

1)   zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu - przed 

wprowadzeniem typu przyrządu pomiarowego do obrotu lub 

2)   legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową - przed wprowadzeniem danego 

egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania, a także 

3)   legalizację ponowną - w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do 

obrotu lub użytkowania. 

[2a. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub do użytkowania po dokonaniu oceny 

zgodności z zasadniczymi wymaganiami, zwanej dalej "oceną zgodności", na podstawie 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, 

poz. 935, z późn. zm.), które są stosowane w dziedzinach, o których mowa w ust. 1, i 

zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają w użytkowaniu 

prawnej kontroli metrologicznej.] 

<2a. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu 

oceny zgodności w rozumieniu art. 2 pkt 12 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, str. 30), zwanej dalej „oceną zgodności”, 

które są stosowane w dziedzinach, o których mowa w ust. 1, i zostały określone w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają w użytkowaniu prawnej 

kontroli metrologicznej.> 

3. Legalizacja jednostkowa jest legalizacją pierwotną przyrządu pomiarowego w wykonaniu 

jednostkowym, skonstruowanego dla określonego, szczególnego zastosowania. 

4. (uchylony). 

4a. Legalizacja ponowna urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - 

tachografów samochodowych jest wykonywana wyłącznie po naprawie. 
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5. Zakres prawnej kontroli metrologicznej w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego 

może obejmować: 

1)   zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową oraz 

legalizację ponowną; 

2)   zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową; 

3)   wyłącznie zatwierdzenie typu; 

4)   legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową i legalizację ponowną; 

5)   wyłącznie legalizację ponowną, w przypadku przyrządów pomiarowych, o których 

mowa w ust. 2a. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej 

kontroli w stosunku do danego rodzaju przyrządów, mając na względzie niezbędność, z 

punktu widzenia obszarów zastosowań, objęcia określonych przyrządów pomiarowych 

prawną kontrolą metrologiczną, zakres ilościowy tych zastosowań, dziedziny pomiarowe, 

w których są one stosowane, oraz zobowiązania wynikające z wiążących Rzeczpospolitą 

Polską umów międzynarodowych. 

 

Art. 16. 

 Do zakresu działania Prezesa w sprawach miar należy: 

1)   budowa, utrzymywanie i modernizacja państwowych wzorców jednostek miar, 

przechowywanych i stosowanych w Urzędzie, oraz prowadzenie prac rozwojowych w tym 

zakresie; 

2)   informowanie, w drodze obwieszczenia, o spełnieniu przez wzorce jednostek miar 

warunków określonych dla państwowych wzorców jednostek miar; 

3)   zapewnienie, w drodze porównań, powiązania państwowych wzorców jednostek miar z 

międzynarodowymi wzorcami jednostek miar lub wzorcami jednostek miar w innych 

krajach; 

4)   zapewnienie przekazywania wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców 

jednostek miar do przyrządów pomiarowych; 

5)   sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i laboratoriów spoza 

administracji miar, będących właścicielami państwowych wzorców jednostek miar, 

utrzymujących i udostępniających te wzorce; 

6)   zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych na podstawie wyników 

przeprowadzonych badań i nadawanie znaków zatwierdzenia typu, w drodze decyzji, jak 

również cofanie decyzji zatwierdzenia typu; 

7)   wydawanie certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji 

Metrologii Prawnej; 

8)   wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej oraz uznawanie za równoważną prawnej 

kontroli metrologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniej kontroli wykonanej 

przez właściwe zagraniczne instytucje metrologiczne; 

9)   udzielanie i cofanie, w drodze decyzji, upoważnień do legalizacji pierwotnej lub 

legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych; 
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10)  wydawanie, odmowa wydania i cofanie, w drodze decyzji, zezwoleń na prowadzenie 

działalności w zakresie wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania określonych 

rodzajów przyrządów pomiarowych; 

11)  sprawowanie nadzoru nad jednostkami, o których mowa w pkt 9 i 10, w zakresie 

działalności wynikającej z udzielonych im upoważnień i zezwoleń; 

<11a) wykonywanie zadań organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 18 

marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. …) w 

zakresie prowadzenia postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub 

oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających 

zagrożenie, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych;> 

12)  reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w metrologicznych organizacjach 

międzynarodowych i regionalnych oraz współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi 

instytucjami prowadzącymi działania w zakresie miar; 

13)  prowadzenie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych; 

14)  wydawanie Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Miar; 

15)  wydawanie publikacji popularyzujących i promujących zagadnienia miar; 

16)  szkolenie specjalistyczne w dziedzinie miar; 

17)  przygotowywanie projektów rozporządzeń, wydawanych przez organy administracji 

rządowej, w sprawach należących do jego zakresu działania; 

18)  opiniowanie nadsyłanych do Urzędu projektów aktów prawnych; 

19)  inicjowanie prac legislacyjnych w sprawach miar; 

20)  inicjowanie prac normalizacyjnych w sprawach miar; 

21)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach lub powierzonych 

przez Prezesa Rady Ministrów. 

 

Art. 20. 

 1. Do zakresu działania dyrektorów i naczelników, stosownie do właściwości terytorialnej 

podległych im urzędów, należy: 

1)   badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, a w szczególności legalizacja przyrządów pomiarowych; 

1a)  realizowanie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o 

towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740, z późn. zm.); 

2)   realizowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów 

ustawy oraz współdziałanie z administracją publiczną w tym zakresie; 

3)   wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa. 

<1a. Dyrektor wykonuje zadania organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 18 

marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w zakresie 

przeprowadzania kontroli spełniania przez wyroby wymagań, w odniesieniu do 

przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych.> 

2. Okręgowe i obwodowe urzędy miar mogą wykonywać inne prace metrologiczne, zgodnie z 

kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie i ekspertyzy 

przyrządów pomiarowych. 
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U S T A W A   z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1645, z późn. zm.) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1)   zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi 

wymaganiami dotyczącymi wyrobów; 

[2)   szczegółowe warunki i tryb udzielania akredytacji;] 

3)   zasady i tryb autoryzacji jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz laboratoriów, 

a także sposób zgłaszania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii 

Europejskiej autoryzowanych jednostek i laboratoriów; 

[4)   zadania Polskiego Centrum Akredytacji jako krajowej jednostki akredytującej w 

rozumieniu art. 2 pkt 11 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, str. 

30), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 765/2008";] 

5)   zasady działania systemu kontroli wyrobów zgodnie z ramami nadzoru rynku 

ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008. 

<1a. Przepisy ustawy stosuje się do następujących rodzajów wyrobów: 

1) kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób; 

2) wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi; 

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

środowiska; 

4) środków ochrony indywidualnej; 

5) urządzeń spalających paliwa gazowe; 

6) wyrobów ze szkła kryształowego; 

7) maszyn; 

8) wyrobów aerozolowych; 

9) sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zakresie ograniczenia stosowania 

niektórych substancji niebezpiecznych; 

10) silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i 

cząstek stałych przez te silniki; 

11) wyrobów wykorzystujących energię, dla których określono wymagania w aktach 

wykonawczych do art. 15 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady 

ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z 

energią (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 10, z późn. zm.).> 

[2. 
(2)

 Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów 

medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 
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2015 r. poz. 876 i 1918), z zastrzeżeniem art. 24-25a ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych.] 

<2. Przepisy ustawy stosuje się do wyrobów medycznych, o których mowa w art. 24 i art. 

25 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 

1918) i w zakresie tam określonym, oraz do: 

1) wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, 

2) wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i wyposażenia wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro 

– w zakresie, w jakim do tych wyrobów mają zastosowanie wymagania dotyczące 

ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym.> 

2a. (uchylony). 

3. (uchylony). 

[3a. Kontrola ciśnieniowych urządzeń transportowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1671, z późn. zm.)
(3)

 prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(4)

, z 

uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów rozdziału 6 niniejszej ustawy.] 

[4. Do oceny zgodności wyrobów będących wyposażeniem morskim w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899 oraz z 2011 r. 

Nr 228, poz. 1368), akredytacji, autoryzacji oraz notyfikacji, kontroli spełniania przez 

wyposażenie morskie wymagań i postępowania w zakresie wyposażenia morskiego 

niezgodnego z wymaganiami stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 5 pkt 1, 2, 4-13 i 

15-17, art. 6 ust. 3, art. 15-36 i art. 38-44 ustawy, z zastrzeżeniem zmian wynikających z 

ustawy o wyposażeniu morskim.] 

<4. Do oceny zgodności wyrobów będących wyposażeniem morskim w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. poz. 899 oraz z 

2011 r. poz. 1368), akredytacji, autoryzacji oraz notyfikacji, kontroli spełniania 

przez wyposażenie morskie wymagań i postępowania w zakresie wyposażenia 

morskiego niezgodnego z wymaganiami stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 

5 pkt 1, 2, 4–13 i 15–17, art. 6 ust. 3, art. 19–24, art. 38, art. 39, art. 39c–41c i art. 

43a–44, z zastrzeżeniem zmian wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

wyposażeniu morskim.> 

[5. Kontrola ciśnieniowych urządzeń transportowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

19 sierpnia z 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 

244, poz. 1454) prowadzona jest zgodnie z przepisami tej ustawy, z uwzględnieniem zmian 

wynikających z przepisów rozdziału 6 ustawy. 

6. 
(5)

 Zasady i tryb akredytacji weryfikatorów, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 

o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223), 

określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w 

sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów 

dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 
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2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181 z 12.07.2012, str. 1) 

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

cieplarnianych. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 

600/2012 dotyczącym składu krajowych jednostek akredytujących lub działań i wymogów 

związanych z akredytacją stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i 

niniejszej ustawy.] 

Rozdział 3 

[Akredytacja, autoryzacja oraz notyfikacja] 

<Autoryzacja i notyfikacja > 

 

[Art. 15. 

1. Akredytacja jest udzielana, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia (WE) nr 

765/2008, przez Polskie Centrum Akredytacji, zwane dalej "Centrum Akredytacji", na 

wniosek jednostki oceniającej zgodność. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 

1)   oznaczenie jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o akredytację, wskazanie 

jej siedziby i adresu; 

2)   numer w rejestrze właściwym dla jednostki oceniającej zgodność; 

3)   określenie zakresu akredytacji; 

4)   wykaz dokumentów opisujących system zarządzania w jednostce oceniającej 

zgodność. 

3. Do wniosku dołącza się oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, albo kopie 

poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki oceniającej 

zgodność. 

4. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których 

mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1422). Jednostka oceniająca zgodność może uzgodnić z Centrum Akredytacji 

inny sposób udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4. 

5. Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinien być opatrzony 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Centrum Akredytacji, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o 

udzielenie akredytacji, jest obowiązane do zawiadomienia wnioskującej jednostki 

oceniającej zgodność o udzieleniu albo odmowie udzielenia akredytacji. 

6a. 
(7)

 Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114). 

7. Odmowa udzielenia akredytacji następuje po stwierdzeniu, że jednostka oceniająca 

zgodność nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 

765/2008. 
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Art. 16. 

1. Dokumentem potwierdzającym udzielenie akredytacji jest certyfikat akredytacji. 

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 

1)   oznaczenie jednostki udzielającej akredytacji; 

2)   oznaczenie jednostki oceniającej zgodność, wskazanie jej siedziby i adresu; 

3)   numer i oznaczenie certyfikatu akredytacji; 

4)   wskazanie normy zharmonizowanej lub dodatkowych wymagań, o których mowa w 

art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 765/2008; 

5)   zakres udzielonej akredytacji oraz okres jej ważności; 

6)   datę wydania i podpis Dyrektora Centrum Akredytacji. 

3. W przypadku naruszenia warunków akredytacji może nastąpić ograniczenie zakresu 

akredytacji, zawieszenie akredytacji lub jej cofnięcie. 

4. Ograniczenie zakresu akredytacji następuje, jeżeli akredytowana jednostka oceniająca 

zgodność nie spełnia warunków określonych w certyfikacie akredytacji. 

5. Zawieszenie akredytacji następuje, jeżeli akredytowana jednostka oceniająca zgodność nie 

spełnia wszystkich warunków określonych w certyfikacie akredytacji albo nie wywiązuje 

się z zobowiązań wynikających z akredytacji. 

6. Cofnięcie akredytacji następuje w przypadku nieusunięcia przez akredytowaną jednostkę 

oceniającą zgodność przyczyn będących podstawą zawieszenia akredytacji. 

7. Zawieszenie, cofnięcie lub ograniczenie zakresu akredytacji może nastąpić również na 

wniosek akredytowanej jednostki oceniającej zgodność. 

8. Centrum Akredytacji jest obowiązane informować ministrów i kierowników urzędów 

centralnych, właściwych ze względu na przedmiot oceny zgodności, o ograniczeniu, 

zawieszeniu lub cofnięciu akredytacji jednostce notyfikowanej. 

 

Art. 17. 

1. W przypadku odmowy udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia zakresu 

akredytacji jednostce oceniającej zgodność przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wnosi się do Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 36 ust. 1, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie udzielenia, zawieszeniu, 

cofnięciu bądź ograniczeniu zakresu akredytacji. 

3. Odwołanie rozpatruje zespół trzech ekspertów, wyznaczonych spośród stałych członków 

Komitetu Odwoławczego przez Przewodniczącego Komitetu Odwoławczego, w terminie 

60 dni od dnia doręczenia odwołania. 

4. W przypadku gdy rozpatrzenie odwołania wymaga szczególnej wiedzy lub w rozpatrywanej 

dziedzinie nie ma ekspertów wśród stałych członków Komitetu Odwoławczego, 

Przewodniczący Komitetu Odwoławczego może powołać dodatkowego eksperta w skład 

zespołu rozpatrującego odwołanie. 

5. Nadanie pisma z odwołaniem w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub w 

polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do Komitetu 

Odwoławczego. 
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Art. 18. 

1. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w art. 17 ust. 1, Komitet Odwoławczy: 

1)   stwierdza zasadność odwołania i przekazuje sprawę Centrum Akredytacji do ponownego 

rozpoznania albo 

2)   oddala odwołanie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jednostce oceniającej zgodność przysługuje 

skarga do sądu administracyjnego, za pośrednictwem Komitetu Odwoławczego, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o oddaleniu odwołania; w 

postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu 

decyzji administracyjnych.] 

[Art. 21. 

 1. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zgłaszają ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki autoryzowane jednostki certyfikujące i jednostki kontrolujące oraz 

autoryzowane laboratoria w celu ich notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim Unii Europejskiej. 

2. Zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają również akredytowane jednostki 

certyfikujące i kontrolujące oraz akredytowane laboratoria, o których mowa w art. 19 ust. 

7. 

3. W przypadku gdy notyfikowana jednostka certyfikująca i jednostka kontrolująca oraz 

notyfikowane laboratorium nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 albo w odrębnych ustawach i nie wywiązują się ze 

swoich obowiązków, a także została im cofnięta autoryzacja lub zakres autoryzacji został 

ograniczony, minister właściwy do spraw gospodarki cofa notyfikację lub ogranicza jej 

zakres; minister właściwy do spraw gospodarki o podjętej decyzji informuje Komisję 

Europejską i państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informacje o notyfikowanych 

jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych 

laboratoriach, a także o zmianie zakresu notyfikacji i jej cofnięciu.] 

 

<Art. 21. 

1. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych notyfikują autoryzowane jednostki 

certyfikujące i jednostki kontrolujące oraz autoryzowane laboratoria Komisji 

Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej. 

2. W przypadku gdy notyfikowana jednostka certyfikująca i jednostka kontrolująca oraz 

notyfikowane laboratorium nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 albo w odrębnych ustawach i nie wywiązują się 

ze swoich obowiązków, a także została im cofnięta autoryzacja lub zakres 

autoryzacji został ograniczony, minister lub kierownik urzędu centralnego cofa 

notyfikację lub ogranicza jej zakres; minister lub kierownik urzędu centralnego o 
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podjętej decyzji informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie Unii 

Europejskiej.> 

[Rozdział 4 

Centrum Akredytacji 

Art. 25. 

1. Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą. 

2. Centrum Akredytacji jest państwową osobą prawną. 

3. Nadzór nad Centrum Akredytacji sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. 

4. Centrum Akredytacji jest uprawnione do używania wizerunku orła ustalonego dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 26. 

1. Do zakresu działania Centrum Akredytacji należy w szczególności: 

1)   akredytowanie jednostek oceniających zgodność; 

2)   sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność, w 

zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji; 

3)   prowadzenie wykazu akredytowanych jednostek oceniających zgodność; 

4)   organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie akredytacji. 

2. Centrum Akredytacji może zawierać z zagranicznymi jednostkami akredytującymi 

porozumienia o wzajemnym uznawaniu kompetencji akredytowanych jednostek 

oceniających zgodność. 

Art. 27. 

1. Centrum Akredytacji kieruje Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, zwany dalej 

"Dyrektorem Centrum". 

2. Dyrektora Centrum powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje Dyrektora Centrum. 

6. Do zadań Dyrektora Centrum należy: 

1)   reprezentowanie Centrum Akredytacji; 

2)   podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Centrum Akredytacji; 

3)   współpraca z Radą do Spraw Akredytacji, w tym zasięganie opinii Rady w sprawach, 

o których mowa w art. 35 ust. 2; 

4)   sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Centrum Akredytacji; 

5)   sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności 

Centrum Akredytacji i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki do dnia 31 marca roku następnego; 

6)   przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki aktualnej informacji o 

zakresie akredytacji udzielanej w związku z unijnym prawodawstwem 

harmonizacyjnym. 

7. Stanowisko Dyrektora Centrum może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 



- 15 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada doświadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy związanej z dokonywaniem 

oceny zgodności. 

8. Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Centrum ogłasza się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum Akredytacji oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Akredytacji i Biuletynie Informacji Publicznej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres Centrum Akredytacji; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

9. Termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

10. Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum przeprowadza zespół, powołany przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia 

się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 

stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

11. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 10, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

12. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 11, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

13. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 

14. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres Centrum Akredytacji; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 
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6)   skład zespołu. 

15. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Centrum Akredytacji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Centrum Akredytacji; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

16. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

17. Zastępcę Dyrektora Centrum powołuje, na wniosek Dyrektora, minister właściwy do 

spraw gospodarki, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego 

naboru. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje zastępcę Dyrektora Centrum. 

18. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 17, powołuje 

Dyrektor Centrum. 

19. Do przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 17, stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 7-16. 

Art. 28. 

Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze zarządzenia, nadaje statut Centrum 

Akredytacji, określając w szczególności strukturę organizacyjną Centrum Akredytacji. 

 

Art. 29. 

1. Centrum Akredytacji prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 

2. Przychodami Centrum Akredytacji są: 

1)   przychody z prowadzonej działalności, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, 2 i 4; 

2)   inne przychody. 

3. Koszty działalności Centrum Akredytacji, w tym wynagrodzenia pracowników, są 

pokrywane z przychodów, o których mowa w ust. 2. 

4. (uchylony). 

5. Dyrektor Centrum określi zasady wynagradzania pracowników Centrum Akredytacji. 

 

Art. 30. 

1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Akredytacji jest roczny plan finansowy, którego 

projekt, po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki, Dyrektor 

Centrum przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w trybie i 

terminie określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

2. Zasady prowadzenia rachunkowości przez Centrum Akredytacji określają odrębne 

przepisy. 

Art. 31. 

Centrum Akredytacji finansuje inwestycje ze środków własnych. 
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Art. 32. 

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Centrum Akredytacji zatwierdza 

minister właściwy do spraw gospodarki. 

 

Art. 33. 

1. Centrum Akredytacji tworzy następujące fundusze: 

1)   fundusz podstawowy; 

2)   fundusz z aktualizacji wyceny; 

3)   fundusz płac; 

4)   zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 

5)   zakładowy fundusz nagród. 

2. Zasady tworzenia funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, regulują odrębne przepisy. 

3. Zakładowy fundusz nagród stanowi 8,5% funduszu płac. 

4. Fundusz podstawowy zwiększa się o część zatwierdzonego zysku bilansowego za poprzedni 

rok obrotowy. 

5. (uchylony). 

Art. 34. 

Zatwierdzony zysk Centrum Akredytacji przeznacza na: 

1)   fundusz podstawowy - 70%; 

2)   wpłatę do budżetu państwa - 30%. 

Art. 35. 

1. Przy Centrum Akredytacji działa Rada do Spraw Akredytacji, zwana dalej "Radą", jako 

organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora Centrum w sprawach należących do zakresu 

działania Centrum Akredytacji. 

2. Do zadań Rady należy opiniowanie: 

1)   stanu i kierunków rozwoju akredytacji; 

2)   działalności merytorycznej Centrum Akredytacji; 

3)   sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Centrum Akredytacji oraz 

projektów rocznych planów finansowych. 

3. Kadencja Rady trwa 6 lat. 

4. Rada liczy nie więcej niż 20 osób. W skład Rady wchodzą proporcjonalnie, w liczbie 

zapewniającej brak dominacji którejkolwiek ze stron, osoby reprezentujące organy 

administracji rządowej, krajową jednostkę normalizacyjną oraz ogólnopolskie 

organizacje: konsumenckie, pracodawców, gospodarcze i naukowo-techniczne. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek organów, jednostki i organizacji, o 

których mowa w ust. 4, powołuje oraz odwołuje członków Rady. 

6. Przewodniczącego i jego dwóch zastępców wybiera Rada spośród swojego grona. 

7. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę. 

8. Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Centrum Akredytacji. 
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Art. 36. 

1. Przy Centrum Akredytacji działa Komitet Odwoławczy, liczący nie więcej niż 10 członków - 

ekspertów posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie akredytacji. 

2. Do zadań Komitetu Odwoławczego należy rozpatrywanie odwołań w sprawach odmowy 

udzielenia, zawieszenia, cofnięcia lub ograniczenia zakresu akredytacji. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministrów i kierowników urzędów 

centralnych właściwych ze względu na przedmiot akredytacji, po zasięgnięciu opinii 

Centrum Akredytacji o zgłoszonych kandydatach, powołuje i odwołuje członków Komitetu 

Odwoławczego. 

4. Organizację i tryb pracy Komitetu Odwoławczego określa regulamin uchwalony przez ten 

komitet. 

5. Obsługę organizacyjną i finansową Komitetu Odwoławczego zapewnia Centrum 

Akredytacji. 

Rozdział 5 

Opłaty 

Art. 37. 

1. Za czynności związane z: 

1)   obowiązkową oceną zgodności wyrobów, 

2)   badaniami na potrzeby oceny zgodności wyrobów, 

3)   certyfikacją, 

4)   sprawdzaniem zgodności wyrobów z wymaganiami, dokonywane przez notyfikowane 

jednostki kontrolujące lub kompetentne jednostki upoważnione zgodnie z art. 7a ust. 2, 

5)   akredytacją jednostek oceniających zgodność 

- pobiera się opłaty. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszcza wnioskodawca. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do 

spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat za czynności, 

o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem okoliczności, że stawki tych opłat powinny 

zapewnić pokrycie kosztów ich przeprowadzenia. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do 

spraw gospodarki, może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalne wysokości opłat, 

o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów.] 

 

Art. 39. 

1. Prezes UOKiK jest także organem monitorującym funkcjonowanie systemu kontroli 

wyrobów. 

2. Do zadań Prezesa UOKiK należy: 

1)   współpraca z organami wyspecjalizowanymi oraz organami celnymi; 

2)   przekazywanie organom wyspecjalizowanym informacji wskazujących, że wyrób 

wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku nie spełnia zasadniczych, 

szczegółowych lub innych wymagań; 
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[3)   prowadzenie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub 

innymi wymaganiami, zwanego dalej "rejestrem", oraz gromadzenie informacji 

dotyczących kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku;] 

4)   przygotowywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, okresowych planów kontroli 

przeprowadzanych przez Inspekcję Handlową; 

5)   podawanie do publicznej wiadomości i przekazywanie Komisji Europejskiej 

informacji o organach wyspecjalizowanych i ich kompetencjach; 

6)   sporządzanie okresowych planów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu 

kontroli wyrobów oraz podawanie ich do publicznej wiadomości i przekazywanie 

Komisji Europejskiej, państwom członkowskim Unii Europejskiej i państwom 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronom 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

3. Do zadań organów wyspecjalizowanych, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2-9 oraz ust. 

3 pkt 2-9 należy także: 

1)   informowanie Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzonych kontroli w zakresie 

spełnienia przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań; 

2)   przekazywanie Prezesowi UOKiK informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowań 

w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych 

z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami; 

3)   niezwłoczne przekazywanie Prezesowi UOKiK kopii decyzji, o których mowa w: 

a)  art. 41c ust. 3, 

[b)  art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz art. 31a ust. 3 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

c)  art. 19p ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych
(9)

 ;] 

4)   współpraca z Prezesem UOKiK i innymi organami wyspecjalizowanymi oraz 

organami celnymi; 

5)   przedstawianie Prezesowi UOKiK okresowych planów kontroli wyrobów 

wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku; 

6)   sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z 

przeprowadzanych kontroli. 

4. Prezes UOKiK może zgłaszać uwagi do planów, o których mowa w ust. 3 pkt 5. 

5. Organy wyspecjalizowane mogą podejmować współpracę z podmiotami, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, w zakresie kontroli wyrobów, która 

obejmuje w szczególności wymianę doświadczeń, informacji i dokumentów oraz udział 

we wspólnych działaniach kontrolnych. 

6. Na wniosek organów wyspecjalizowanych organy celne udostępniają dane dotyczące 

podmiotów dokonujących przywozu wyrobów z państw trzecich, w tym informacje objęte 

tajemnicą celną, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez organy wyspecjalizowane 

kontroli oraz postępowań dotyczących spełniania przez wyroby zasadniczych, 

szczegółowych lub innych wymagań. 
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[Art. 39a. 

1. Prezes UOKiK prowadzi rejestr. 

2. W rejestrze są gromadzone w szczególności: 

1)   dane umożliwiające identyfikację wyrobu; 

2)   informacje o: 

a)  rodzaju i zakresie niezgodności wyrobu z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi 

wymaganiami, 

b)  środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z zasadniczymi, 

szczegółowymi lub innymi wymaganiami, 

c)  zagrożeniach, jakie może spowodować wyrób niezgodny z zasadniczymi lub 

szczegółowymi wymaganiami, wraz z określeniem tych zagrożeń. 

3. Prezes UOKiK dokonuje wpisów do rejestru w przypadku wydania decyzji ostatecznych, o 

których mowa w: 

1)   art. 41c ust. 3; 

2)   art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz art. 31a ust. 3 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

3)   art. 95 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych. 

4. Prezes UOKiK, na wniosek organu wyspecjalizowanego lub z urzędu, usuwa wpis z 

rejestru, w przypadku gdy: 

1)   osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub oddająca go do użytku wykaże, że 

wykonała decyzję, o której mowa w art. 41c ust. 3; wpis usuwa się nie wcześniej niż po 

upływie 3 miesięcy od dnia przedstawienia odpowiednich informacji; 

2)   osoba wprowadzająca wyrób do obrotu lub oddająca go do użytku nie podejmie 

działań, o których mowa w pkt 1; wpis usuwa się nie wcześniej niż po upływie 12 

miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 41c ust. 10. 

4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do wyrobów budowlanych w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z tym że terminy usunięcia wpisu liczy 

się od dnia, w których stały się ostateczne decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 2. 

4b. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do ciśnieniowych urządzeń transportowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych
(10)

. 

5. Informacje zawarte w rejestrze są publicznie dostępne. 

6. Prezes UOKiK może w każdym czasie podać do publicznej wiadomości informacje zawarte 

w rejestrze. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia 

rejestru, mając na względzie w szczególności zapewnienie prawidłowości działania 

rejestru.] 

[Art. 39b. 

1. Prezes UOKiK, jako organ monitorujący, gromadzi informacje dotyczące systemu, w 

szczególności dotyczące wyników kontroli i prowadzonych postępowań. 
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2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się organom wyspecjalizowanym i 

organom celnym. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób przepływu informacji pomiędzy Prezesem UOKiK, organami wyspecjalizowanymi 

oraz organami celnymi, 

2)   wzory formularzy stosowanych przy gromadzeniu informacji dotyczących funkcjonowania 

systemu 

- mając na względzie potrzebę monitorowania systemu.] 

 

<Art. 39c. 

Organy wyspecjalizowane wprowadzają do systemu, o którym mowa w art. 62 ustawy z 

dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. …), 

dane dotyczące wyrobów, o których mowa w art. 1 ust. 1a, podmiotów 

gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku, oraz podjętych działań, na zasadach określonych przez 

Komisję Europejską.> 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 

1741, 1753, 1777 i 1893) 

Art. 3. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do: 

1)   linii tramwajowych; 

2)   kolejowego transportu wewnątrzzakładowego; 

[3)   transportu linowego i linowo-terenowego, z wyjątkiem art. 10 ust. 4.] 

<3) transportu linowego i linowo-terenowego, z wyjątkiem art. 10 ust. 4–6.> 

 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   infrastruktura kolejowa - linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z 

zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do 

zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu 

majątku zarządcy infrastruktury; 

1a)  droga kolejowa - nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami inżynieryjnymi 

oraz gruntem, na którym jest usytuowana; 

2)   linia kolejowa - droga kolejowa mająca początek i koniec wraz z przyległym pasem 

gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także budynki, budowle i urządzenia 

przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami; 
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2a)  linia kolejowa o znaczeniu państwowym - istniejąca lub projektowana linia kolejowa, 

której budowa, utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami 

gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi; 

2b)  linia kolejowa o znaczeniu obronnym - linię kolejową, o znaczeniu państwowym, której 

utrzymanie i eksploatację uzasadniają względy obronności państwa, w tym potrzeby Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w czasie podwyższenia 

gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, planowaną do objęcia osłoną techniczną; 

2c)  linia kolejowa o znaczeniu wyłącznie obronnym - linię kolejową, o znaczeniu 

państwowym, dla której jedynym kryterium zaliczenia do linii o znaczeniu państwowym 

są względy obronności państwa, w tym potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

i wojsk sojuszniczych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa i w czasie 

wojny; 

3)   przyległy pas gruntu - grunty wzdłuż linii kolejowych, usytuowane po obu ich stronach, 

przeznaczone do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego; 

3a)  pas gruntu pod linię kolejową - powierzchnię gruntu wykorzystywaną do budowy lub 

przebudowy linii kolejowej określoną w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 

4)   sieć kolejowa - układ połączonych ze sobą linii kolejowych, stacji i terminali kolejowych 

oraz wszystkich rodzajów stałego wyposażenia niezbędnego do zapewnienia bezpiecznej i 

ciągłej eksploatacji systemu kolei, będący własnością zarządcy infrastruktury lub 

zarządzany przez zarządcę infrastruktury; 

4a)  plan transportowy - plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

opracowany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego i ogłoszony zgodnie z 

ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 5, poz. 13, z późn. zm.); 

5)   odcinek linii kolejowej - część linii kolejowej zawartą między stacjami węzłowymi albo 

między punktem początkowym lub końcowym linii kolejowej i najbliższą stacją węzłową; 

6)   pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach 

kolejowych, z napędem lub bez napędu; 

6a)  (uchylony) 

6b)  dysponent - podmiot będący właścicielem pojazdu kolejowego lub posiadający prawo do 

korzystania z niego jako środka transportu, wpisany do krajowego rejestru pojazdów 

kolejowych; 

6c)  podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM
(4)

) - podmiot 

obowiązany do zagwarantowania utrzymania pojazdu kolejowego, wpisany do krajowego 

rejestru pojazdów kolejowych, w szczególności przewoźnika kolejowego, zarządcę 

infrastruktury lub dysponenta; 

6d)  podmiot zamawiający - podmiot, który zamawia zaprojektowanie, budowę, odnowienie 

lub modernizację podsystemu, w szczególności przewoźnika kolejowego, zarządcę 

infrastruktury lub dysponenta; 

6e)  krajowy rejestr pojazdów kolejowych (NVR
(5)

) - rejestr pojazdów kolejowych 

dopuszczonych do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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6f)  pojazd kolejowy specjalny - pojazd kolejowy przeznaczony do utrzymania, naprawy lub 

budowy infrastruktury kolejowej, lub przeznaczony do prowadzenia działań 

ratowniczych; 

6g)  krajowy rejestr infrastruktury (RINF) - rejestr infrastruktury kolejowej, a także bocznic 

kolejowych eksploatowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)   zarządca infrastruktury - podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu 

infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie; funkcje zarządcy 

infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty; 

8)   obszar kolejowy - powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której 

znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, 

eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy; 

8a)  dworzec kolejowy - usytuowany na obszarze kolejowym obiekt budowlany lub zespół 

obiektów budowlanych do obsługi podróżnych lub usług towarzyszących tej obsłudze, 

który może również obejmować urządzenia do wykonywania czynności związanych z 

prowadzeniem ruchu pociągów; 

9)   przewoźnik kolejowy - przedsiębiorcę, który na podstawie licencji wykonuje przewozy 

kolejowe lub świadczy usługę trakcyjną; 

9a)  usługa trakcyjna - działalność przewoźnika kolejowego polegającą na zapewnieniu 

pojazdu kolejowego z napędem wraz z obsługą maszynistów do wykonywania przewozu 

kolejowego albo zapewnienie obsługi maszynistów do prowadzenia pojazdu kolejowego z 

napędem; 

10)  bocznica kolejowa - droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do 

wykonywania załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności 

utrzymaniowych pojazdów kolejowych lub postoju pojazdów kolejowych oraz 

przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej; w skład 

bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne 

urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, które są na niej usytuowane; 

  10a)   użytkownik bocznicy kolejowej - podmiot działający w obrębie bocznicy kolejowej, 

będący jej właścicielem lub władającym na podstawie innego tytułu prawnego; 

11)  trasa pociągu - określenie, w rozkładzie jazdy, położenia pociągu w funkcji czasu jazdy, 

służące do oceny wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej; 

12)  zdolność przepustowa - możliwość eksploatacyjno-ruchową linii kolejowej lub jej części 

do wykonania na niej przejazdów pociągów w określonym czasie; 

13)  typ pojazdu kolejowego - pojazd kolejowy o określonych powtarzalnych rozwiązaniach 

konstrukcyjnych; 

14)  typ budowli - budowlę przeznaczoną do prowadzenia ruchu kolejowego o określonych 

powtarzalnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych; 

14a)
  
typ urządzenia - urządzenie lub system przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego 

o określonych powtarzalnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych; 

15)  świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu - dokument uprawniający do eksploatacji 

odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia; 
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15a)  certyfikat zgodności typu - dokument wystawiony przez jednostkę organizacyjną 

uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych koniecznych do uzyskania 

świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu potwierdzający przeprowadzenie tych 

badań z wynikiem pozytywnym; 

15b)  certyfikat zgodności z typem - dokument wystawiony przez jednostkę organizacyjną 

uprawnioną do przeprowadzenia badań technicznych koniecznych do stwierdzania 

zgodności z typem, potwierdzający, że dane urządzenie, budowla albo pojazd kolejowy są 

zgodne z typem, który uprzednio uzyskał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu; 

16)  (uchylony) 

16a)  (uchylony) 

17)  świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego - dokument potwierdzający, że 

pojazd kolejowy jest sprawny technicznie; 

18)  świadectwo bezpieczeństwa - dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego 

prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany 

podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji 

bezpieczeństwa; 

  18a)  certyfikat bezpieczeństwa - dokument potwierdzający posiadanie przez przewoźnika 

kolejowego zaakceptowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność 

spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa; 

18b)  autoryzacja bezpieczeństwa - dokument potwierdzający ustanowienie przez zarządcę 

infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego 

wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania 

infrastruktury kolejowej; 

19)  umowa o świadczenie usług publicznych - umowa o świadczenie usług publicznych w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 

r. o publicznym transporcie zbiorowym; 

 19a)  organizator publicznego transportu kolejowego - organizator publicznego transportu 

zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie odnoszącym się do pasażerskich przewozów kolejowych; 

19b)  operator publicznego transportu kolejowego - operator publicznego transportu 

zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie odnoszącym się do pasażerskich przewozów kolejowych; 

 19c)  przewóz o charakterze użyteczności publicznej - przewóz o charakterze użyteczności 

publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym; 

19d)  umowa o udostępnienie infrastruktury kolejowej - umowa zawarta pomiędzy zarządcą 

infrastruktury a przewoźnikiem określająca trasy przejazdów, zasady korzystania z 

infrastruktury oraz standard jakości dostępu do infrastruktury; 

20)  (uchylony) 

20a)  wojewódzkie przewozy pasażerskie - wojewódzkie przewozy pasażerskie w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym; 

21)  (uchylony) 
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22)  przewóz technologiczny - przejazd wykonywany na potrzeby zarządcy infrastruktury w 

celu jej budowy, naprawy, utrzymania, nadzoru bądź usuwania awarii; 

  22a)  pasażerski przewóz okazjonalny - jednorazowy przewóz w zakresie pasażerskiego 

transportu kolejowego mający na celu zaspokojenie potrzeb przewozowych 

nieprzewidzianych w realizowanych na danej linii przewozach w ramach umowy o 

świadczenie usług publicznych lub na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu; 

23)  rozkład jazdy pociągów - plan, według którego mają się odbywać przejazdy pociągów na 

danej sieci kolejowej lub jej części w czasie, w którym on obowiązuje; 

24)  umowa ramowa - umowę zawartą pomiędzy przewoźnikiem kolejowym i zarządcą 

infrastruktury w sprawie rezerwacji zdolności przepustowej linii kolejowych obejmującą 

okres dłuższy niż rok, bez określenia szczegółowych tras pociągów; 

25)   transport wewnątrzzakładowy - transport wykonywany w ramach procesu produkcji 

przedsiębiorstwa , w tym na obszarze górniczym - kopalń odkrywkowych , zwałowisk 

odpadów, zakładów hutniczych i koksowni, w trakcie którego pojazdy kolejowe w nim 

uczestniczące nie wyjeżdżają na linię kolejową; 

26)  system kolei - wyróżniona cechami funkcjonalnymi i technicznymi sieć kolejowa i 

pojazdy kolejowe przeznaczone do ruchu po tej sieci; 

26a)  transeuropejski system kolei - sieć kolejową określoną w decyzji Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych 

wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz. Urz. UE L 

204 z 05.08.2010, str. 1) oraz pojazdy kolejowe przeznaczone do poruszania się po tej 

sieci kolejowej; 

27)  (uchylony) 

28)  (uchylony) 

29)  interoperacyjność systemu kolei - zdolność systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i 

nieprzerwanego ruchu pociągów, spełniającego warunki techniczne, ruchowe, 

eksploatacyjne i prawne, których zachowanie zapewnia dotrzymanie zasadniczych 

wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei i umożliwia efektywne 

poruszanie się po transeuropejskiej sieci kolejowej; 

30)  składnik interoperacyjności - podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub 

zespoły, które są włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego 

pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność systemu kolei; składnikiem 

interoperacyjności jest również oprogramowanie; 

  30a)  szczególny przypadek - część systemu kolei, dla którego, tymczasowo lub na stałe, 

ustalono odrębne przepisy w technicznych specyfikacjach interoperacyjności ze względu 

na istniejące ograniczenia geograficzne, topograficzne lub miejskie, lub ze względu na 

konieczność zapewnienia zgodności z istniejącym systemem kolei; 

30b)  punkty otwarte - wskazane w technicznych specyfikacjach interoperacyjności warunki 

techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności 

systemu kolei, do których stosuje się przepisy krajowe; 
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31)  podsystem - część systemu kolei o charakterze strukturalnym bądź funkcjonalnym, dla 

której ustalono odrębne zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu 

kolei; 

32)  zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei - wymagania 

określone w dyrektywie w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, 

dotyczące składników interoperacyjności, podsystemów i ich powiązań, które powinny 

być spełnione w transeuropejskim systemie kolei w celu zapewnienia interoperacyjności 

systemu kolei; 

33)  techniczne specyfikacje interoperacyjności - specyfikacje obejmujące podsystemy lub ich 

części w celu spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu 

kolei, ogłaszane przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

33a)  specyfikacje europejskie - wspólne techniczne specyfikacje, europejskie aprobaty 

techniczne lub krajowe normy stanowiące transpozycję norm europejskich; 

33b)  
(7)

 procedura weryfikacji WE podsystemu - czynności podejmowane przez producenta 

albo jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, podmiot zamawiający, wykonawcę modernizacji, 

importera, inwestora, dysponenta, zarządcę infrastruktury albo przewoźnika kolejowego, 

mające na celu wykazanie, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, spełnia wymagania zawarte w 

odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych i może zostać 

dopuszczony do eksploatacji w systemie kolei; 

[34)  certyfikat weryfikacji WE podsystemu - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą potwierdzający, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei; 

34a)  pośredni certyfikat weryfikacji WE podsystemu - dokument wydany przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikującą potwierdzający, że podsystem w całości albo w części, na etapie 

projektowania lub budowy, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei; 

  34b) certyfikat WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności - 

dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że składnik 

interoperacyjności jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei lub potwierdzający, że składnik interoperacyjności jest 

przydatny do stosowania;] 

<34) certyfikat weryfikacji WE podsystemu – dokument wydany przez jednostkę 

notyfikowaną potwierdzający, że podsystem jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei; 

34a)  pośredni certyfikat weryfikacji WE podsystemu – dokument wydany przez 

jednostkę notyfikowaną potwierdzający, że podsystem w całości albo części, na 

etapie projektowania lub budowy, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei; 

34b) certyfikat WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności – dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną 
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potwierdzający, że składnik interoperacyjności jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei lub potwierdzający, że 

składnik interoperacyjności jest przydatny do stosowania;>  

 [34c) notyfikowana jednostka certyfikująca - podmiot odpowiedzialny za ocenę zgodności lub 

przydatności do stosowania składnika interoperacyjności oraz odpowiedzialny za 

prowadzenie procedur weryfikacji WE podsystemów; 

  34d) notyfikowana jednostka kontrolująca - podmiot odpowiedzialny za dokonanie 

sprawdzenia spełniania warunków zgodności lub przydatności do stosowania 

certyfikowanego uprzednio składnika interoperacyjności lub podsystemu w celu ustalenia 

utrzymywania ich zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei; 

34e) notyfikowane laboratorium - podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie badań lub 

pomiarów niezbędnych do realizacji procedur oceny zgodności lub przydatności do 

stosowania składnika interoperacyjności oraz procedur weryfikacji WE podsystemów, w 

celu ustalenia zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności 

systemu kolei;] 

<34f) jednostka notyfikowana – podmiot  odpowiedzialny za ocenę zgodności lub 

przydatności do stosowania składnika interoperacyjności oraz odpowiedzialny za 

prowadzenie procedur weryfikacji WE podsystemów;> 

35)  
(8)

 deklaracja weryfikacji WE podsystemu - oświadczenie producenta albo jego 

upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, 

importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury albo przewoźnika kolejowego 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że podsystem, który został poddany 

procedurze weryfikacji WE podsystemu, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w 

odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych; 

35a)  
(9)

 pośrednia deklaracja weryfikacji WE podsystemu - oświadczenie producenta albo 

jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, 

importera, inwestora, dysponenta, zarządcy infrastruktury albo przewoźnika kolejowego 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że podsystem w całości albo w części, 

na etapie projektowania lub budowy, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei i spełnia wymagania zawarte w 

odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych; 

  35b)  
(10)

 deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności - oświadczenie producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela 

mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, podmiotu 

zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcy 

infrastruktury albo przewoźnika kolejowego stwierdzające, na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że składnik interoperacyjności jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei i spełnia wymagania zawarte 
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w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach krajowych, lub 

potwierdzające, że składnik interoperacyjności jest przydatny do stosowania; 

35c)  deklaracja zgodności z typem - oświadczenie producenta albo jego upoważnionego 

przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, podmiotu zamawiającego, wykonawcy modernizacji, importera, inwestora, 

dysponenta, zarządcy infrastruktury, użytkownika bocznicy albo przewoźnika kolejowego 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że dany pojazd kolejowy, urządzenie 

albo budowla są zgodne odpowiednio z typem pojazdu, urządzenia albo budowli, który 

już otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji albo świadectwo dopuszczenia 

do eksploatacji typu; 

36)  
(11)

 dopuszczenie do eksploatacji - czynności faktyczne i prawne konieczne do 

przekazania podsystemu lub pojazdu kolejowego do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem; 

36a)  dopuszczenie do eksploatacji typu - czynności faktyczne i prawne konieczne do 

dopuszczenia odpowiednio typu pojazdu kolejowego, typu budowli albo typu urządzenia 

do użytkowania, kończące się wydaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu; 

  36b) zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji - dokument uprawniający zarządcę 

infrastruktury, przewoźnika kolejowego, producenta albo jego upoważnionego 

przedstawiciela, importera, podmiot zamawiający, wykonawcę modernizacji, inwestora, 

albo dysponenta do eksploatacji podsystemu lub pojazdu kolejowego wprowadzanego po 

raz pierwszy do użytkowania; 

36c) terminal kolejowy - budynek lub budowlę wraz z urządzeniami specjalistycznymi 

umożliwiające załadunek, wyładunek lub zestawianie pociągów towarowych lub 

integrację usług towarowego transportu kolejowego z innymi rodzajami transportu; 

37)  środki publiczne - środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 

37a) państwo członkowskie Unii Europejskiej - państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz 

państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederację Szwajcarską; 

38)  
(12)

 Agencja - Europejską Agencję Kolejową ustanowioną rozporządzeniem nr 881/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym Europejską 

Agencję Kolejową (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 214); 

39)  system zarządzania bezpieczeństwem - organizację i działanie przyjęte przez zarządcę 

infrastruktury i przewoźnika kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa; 

40)  wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI) - informacje statystyczne odnoszące się do 

wypadków i incydentów kolejowych, skutków wypadków, bezpieczeństwa technicznego 

infrastruktury kolejowej i zarządzania bezpieczeństwem; 

41)  wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM) - metody oceny bezpieczeństwa ustalone 

w celu opisania sposobu oceny poziomu bezpieczeństwa, spełniania wymagań 

bezpieczeństwa oraz zgodności z innymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa; 
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42)  wspólne cele bezpieczeństwa (CST) - minimalne poziomy bezpieczeństwa, które 

powinny być osiągnięte przez różne części transeuropejskiego systemu kolei i przez 

system kolei jako całość, wyrażone w kryteriach akceptacji ryzyka; 

43)  modernizacja - większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego 

części, poprawiające całkowite osiągi podsystemu; 

44)  odnowienie - większe prace wymienne w podsystemie lub w części podsystemu, które 

nie zmieniają całkowitych osiągów podsystemu; 

45)  wypadek - niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu 

kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub 

środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności: 

a)  kolizje, 

b)  wykolejenia, 

c)  zdarzenia na przejazdach, 

d)  zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu, 

e)  pożar pojazdu kolejowego; 

46)  
(13)

 poważny wypadek - każdy wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem lub innym 

zdarzeniem mającym oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na 

zarządzanie bezpieczeństwem: 

a)  z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięcioma rannymi osobami, 

lub 

b)  powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub 

środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą 

wypadek na co najmniej 2 miliony euro; 

47)  incydent - każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z ruchem 

pociągów i mające wpływ na jego bezpieczeństwo; 

48)  postępowanie - proces mający na celu zapobieganie wypadkom i incydentom obejmujący 

zbieranie i analizę informacji, wyciąganie wniosków dotyczących przyczyn wypadków i 

incydentów oraz w uzasadnionych przypadkach opracowanie zaleceń dotyczących 

bezpieczeństwa; 

49)  interoperacyjne usługi transgraniczne - usługi, których świadczenie wiąże się z 

przekroczeniem granic Rzeczypospolitej Polskiej i wymaga przynajmniej dwóch 

certyfikatów bezpieczeństwa od przedsiębiorstw kolejowych; 

50)  otwarty dostęp - uprawnienie do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na 

podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu; 

51)  
(14)

 europejski korytarz towarowy - korytarz towarowy w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 

2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny 

transport towarowy (Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 22, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 913/2010 

52)  
(15)

 wstępnie ustalona międzynarodowa trasa pociągu - trasa pociągu, o której mowa w 

art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 913/2010. 
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Art. 10. 

 1. Centralnym organem administracji rządowej będącym krajową władzą bezpieczeństwa i 

krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej 

z zakresu bezpieczeństwa i regulacji transportu kolejowego, właściwym w sprawach: 

1)   regulacji transportu kolejowego, 

2)   licencjonowania transportu kolejowego, 

3)   nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów 

kolejowych, 

4)   bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

5)   nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym, 

6)   licencji i świadectw maszynistów 

- jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej "Prezesem UTK". 

2. Właściwość Prezesa UTK w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego, o której 

mowa w ust. 1, nie dotyczy metra. 

[3. Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662), wykonującym 

kontrolę wyrobów przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej, na 

bocznicach kolejowych, kolejach wąskotorowych oraz w metrze, związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu, a także wykonywaniem przewozów osób i 

towarów oraz eksploatacją pojazdów szynowych.] 

<3. Prezes UTK jest organem nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. …), w zakresie 

wyrobów przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej, na bocznicach 

kolejowych, kolejach wąskotorowych oraz w metrze, związanych z prowadzeniem i 

bezpieczeństwem ruchu, a także wykonywaniem przewozów osób i towarów oraz 

eksploatacją pojazdów kolejowych.> 

<3a. Do oceny zgodności wyrobów, o których mowa w ust. 3, akredytacji, autoryzacji i 

notyfikacji w tym zakresie, a także kontroli spełniania przez te wyroby wymagań lub 

stwarzania przez nie zagrożenia i postępowań w ich sprawie, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.> 

[4. Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym także w zakresie kontroli zgodności z 

zasadniczymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu kolei linowych do przewozu osób.] 

<4. Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.), 

w zakresie kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób.> 

<5. Do oceny zgodności kolei linowych, o których mowa w ust. 4, autoryzacji i 

notyfikacji w tym zakresie, a także kontroli spełniania przez te koleje linowe 

zasadniczych wymagań i postępowań w ich sprawie, stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

6. Do akredytacji w zakresie kolei linowych, o których mowa w ust. 4, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku.> 
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Art. 13. 

1. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie regulacji transportu kolejowego, należy: 

1)   zatwierdzanie i koordynowanie opłat za korzystanie z przyznanych tras pociągów 

infrastruktury kolejowej pod względem zgodności z zasadami ustalania tych opłat; 

2)   nadzór nad zapewnieniem niedyskryminującego dostępu przewoźników kolejowych 

do infrastruktury kolejowej, w tym przewoźników mających siedzibę w jednym z 

państw członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   nadzór nad równoprawnym traktowaniem przez zarządców wszystkich przewoźników 

kolejowych, w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie tras 

pociągów i naliczania opłat; 

4)   nadzór nad poprawnością ustalania przez zarządcę opłat podstawowych za korzystanie 

z infrastruktury kolejowej oraz opłat dodatkowych za świadczenie usług 

dodatkowych; 

5)   rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych dotyczących: 

a)  regulaminu, o którym mowa w art. 32, 

b)  przydzielania tras pociągów i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej; 

6)   zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych; 

6a)  opiniowanie projektów planów transportowych w zakresie przewozów pasażerskich 

w transporcie kolejowym; 

6b)  opiniowanie projektów umów o świadczenie usług publicznych; 

6c)  nadzór nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej; 

7)   współdziałanie z właściwymi organami w zakresie: 

a)  przeciwdziałania stosowaniu praktyk monopolistycznych przez zarządców i 

przewoźników kolejowych, 

b)  koordynowania funkcjonowania rynku transportu kolejowego, 

c)  przestrzegania praw pasażerów; 

8)   nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie; 

9)   wydawanie decyzji w sprawie otwartego dostępu; 

10)  rozpatrywanie spraw dotyczących pasażerskich przewozów okazjonalnych. 

1a. Do zadań Prezesa UTK, w zakresie nadzoru nad podmiotami, których działalność ma 

wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo eksploatacji kolei, należy: 

1)   wydawanie, przedłużanie ważności, zmiana i cofanie autoryzacji bezpieczeństwa, 

certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, o których mowa w art. 18, 

oraz prowadzenie i aktualizacja rejestrów tych dokumentów; 

2)   wydawanie, przedłużanie ważności, zawieszanie, przywracanie i cofanie licencji 

maszynisty, aktualizacja danych zawartych w licencji maszynisty, wydawanie 

wtórników licencji maszynisty oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru tych 

dokumentów; 

3)   pełnienie funkcji organu certyfikującego określonego w art. 3 ust. 2 lit. c 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu 

certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym 

wagony towarowe oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. 
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UE L 122 z 11.05.2011, str. 22, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 

nr 445/2011"; 

3a)  przyznawanie, odmowa przyznania, cofanie, zawieszanie i zmiana zakresu uprawnień 

dla jednostki organizacyjnej do wykonywania badań technicznych koniecznych do 

uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdzenia zgodności z 

typem oraz wydawania certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem, 

a także kontrola spełniania przez jednostki organizacyjne uprawnione do 

wykonywania tych czynności wymagań określonych w art. 22g ust. 2; 

4)   kontrola spełniania warunków lub wymagań zawartych w autoryzacjach 

bezpieczeństwa, certyfikatach bezpieczeństwa, świadectwach bezpieczeństwa oraz 

kontrola zgodności działania zarządców lub przewoźników kolejowych z przepisami 

Unii Europejskiej i prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa transportu 

kolejowego; 

5)   nadzór nad ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na 

maszynistów, zwanymi dalej "ośrodkami szkolenia i egzaminowania", oraz 

podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 

oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i 

psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa 

maszynisty, a także zachowania ich ważności; 

5a)  prowadzenie i aktualizacja: 

a)  rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania, 

b)  listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i 

psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań 

zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji 

maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności; 

6)   kontrola spełniania przez zarządców, przewoźników kolejowych oraz użytkowników 

bocznic kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, a 

w szczególności: 

a)  warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 17 ust. 7, 

b)  warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 20, w tym ważności świadectw sprawności 

technicznej, o których mowa w art. 24, i dokumentów, które powinny znajdować 

się w pojeździe kolejowym będącym w ruchu, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 25 ust. 1, 

c)  warunków, jakie są obowiązani spełniać maszyniści, a także osoby zatrudnione na 

stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o 

których mowa w art. 22b ust. 1 i art. 22d ust. 1; 

7)   nadzór nad zachowaniem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz 

prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych oraz bocznic kolejowych; 
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7a)  
(26)

 nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez komisję kolejową, o której 

mowa w art. 28m ust. 1; 

8)   analiza raportów w sprawie bezpieczeństwa, o których mowa w art. 17a ust. 4; 

9)   monitorowanie, promowanie, wprowadzanie w życie oraz rozwijanie regulacji 

bezpieczeństwa, łącznie z systemem krajowych zasad bezpieczeństwa. 

1b. Do zadań Prezesa UTK należy także inicjowanie projektów aktów prawnych i ich zmian 

oraz udział w ich przygotowaniu w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i 

bezpieczeństwa eksploatacji kolei. 

2. Do zadań Prezesa UTK w zakresie spójności systemu kolejowego, w tym nadzoru nad 

rozwiązaniami technicznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i 

bezpieczeństwo systemu kolei, należy: 

1)   wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych 

składających się na system kolei; 

2)  wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych zgodnych 

z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej "TSI", oraz 

pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI; 

3)   wydawanie, odmowa wydania i cofanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu 

oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru tych świadectw; 

4)   prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie, zmianę lub 

wycofanie identyfikatora literowego dysponenta (VKM
(27)

) oraz przekazywanie 

informacji w tym zakresie Europejskiej Agencji Kolejowej; 

5)   kontrola przewozu koleją towarów niebezpiecznych; 

6)   prowadzenie i aktualizacja krajowego rejestru pojazdów kolejowych; 

7)   nadawanie i zmiana europejskich numerów pojazdom kolejowym (EVN
(28)

), 

wyrejestrowywanie pojazdów kolejowych oraz dokonywanie zmian pozostałych 

danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych; 

7a)  prowadzenie i aktualizacja krajowego rejestru infrastruktury (RINF); 

8)   prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o odstępstwa, 

przekazywanie Komisji Europejskiej dokumentów niezbędnych do otrzymania 

odstępstw, o których mowa w art. 25f. 

3. Obowiązek uzyskania świadectw, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczy urządzeń 

technicznych podlegających przepisom o dozorze technicznym. 

4. Prezes UTK jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów i realizacji decyzji oraz 

postanowień z zakresu kolejnictwa. 

4a. Prezes UTK jest właściwy do rozpatrywania skarg w sprawach, o których mowa w art. 

22b ust. 4. 

5. 
(29)

 (uchylony). 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu 

kolejnictwa Prezes UTK wydaje decyzję określającą zakres naruszenia oraz termin 

usunięcia nieprawidłowości. 
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6a. W zakresie regulacji transportu kolejowego Prezes UTK wydaje, na wniosek lub z urzędu 

decyzje, którym może w całości lub w części nadać rygor natychmiastowej wykonalności, 

jeżeli wymaga tego interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. 

7. Prezes UTK przedstawia corocznie, w terminie do końca lipca, ministrowi właściwemu do 

spraw transportu ocenę funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

7a. Prezes UTK, w związku z zadaniami określonymi w ust. 1, 2, 4, 6 i 7, może żądać od 

zarządców, przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu 

kolejowego udzielenia wszelkich informacji dla celów regulacji, kontroli i monitorowania 

rynku transportu kolejowego. Prezes UTK może także żądać informacji, o których mowa 

w art. 5b. Informacje powinny być udzielone w terminie wskazanym przez Prezesa UTK, 

nie krótszym niż 3 dni. 

7b. Prezes UTK, w terminie 30 dni, zgłasza Agencji każde wydanie, przedłużenie, zmianę lub 

cofnięcie autoryzacji bezpieczeństwa i certyfikatów bezpieczeństwa. Zgłoszenie powinno 

zawierać nazwę i adres przewoźnika kolejowego lub zarządcy, datę wystawienia, zakres i 

ważność autoryzacji bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa, a w przypadku 

cofnięcia - także jego przyczyny. 

7c. Jeżeli Prezes UTK uzna, że obowiązujące specyfikacje europejskie nie spełniają 

zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, informuje o tym 

Komisję Europejską. 

7d. Prezes UTK w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania 

badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia 

wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji 

oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności ma prawo: 

1)   wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego badania lekarskie i psychologiczne; 

2)   kontroli dokumentacji medycznej i psychologicznej związanej z wykonanymi 

badaniami i orzekaniem; 

3)   żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. 

7e. Czynności, o których mowa w ust. 7d, przeprowadza podmiot upoważniony przez Prezesa 

UTK, spełniający wymagania, o których mowa w art. 22a ust. 6 i nie wpisany na listę, o 

której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3. 

7f. Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 7d, sporządza się wystąpienie 

pokontrolne, które zawiera opis stanu faktycznego, opis ewentualnych nieprawidłowości i 

wnioski pokontrolne z określeniem terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

[7g. 
(30)

 Prezes UTK, w związku z zadaniami określonymi w ust. 1a i 2, może żądać pomocy 

technicznej od zarządców, przewoźników kolejowych, notyfikowanych jednostek 

certyfikujących, notyfikowanych jednostek kontrolujących, notyfikowanych laboratoriów, 

podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 23b ust. 1a, oraz jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania, o których mowa w art. 22g ust. 1.] 

<7g. Prezes UTK, w związku z zadaniami określonymi w ust. 1a i 2, może żądać pomocy 

technicznej od zarządców, przewoźników kolejowych, jednostek notyfikowanych, 
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podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 23b ust. 1a, oraz jednostek 

organizacyjnych wykonujących zadania, o których mowa w art. 22g ust. 1.> 

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

wykonywania kontroli przez Prezesa UTK w ramach wykonywanego nadzoru, mając na 

uwadze skuteczność kontroli oraz właściwe wykorzystanie jej wyników. 

 

Art. 15. 

Prezes UTK i pisemnie upoważnione przez niego osoby: 

1)   mają prawo wstępu na obszar kolejowy i na bocznice kolejowe oraz do pomieszczeń 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz do pojazdów 

kolejowych wraz z prawem przejazdu w pociągach i pojazdach kolejowych; 

2)   mogą żądać pisemnych i ustnych wyjaśnień, okazywania dokumentów, udzielania 

informacji oraz udostępniania wszelkich danych związanych z przedmiotem kontroli; 

[3)   mają prawo, w ramach kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu przeprowadzać 

kontrolę zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności.] 

<3) mają prawo, w ramach kontroli wyrobów udostępnionych na rynku lub 

wprowadzonych do obrotu przeprowadzać kontrolę zgodnie z przepisami: 

a) rozdziału 7 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku – w przypadku kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 3a, 

b) rozdziału 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności – w 

przypadku kontroli, o których mowa w art. 10 ust. 5.> 

2. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

584, z późn. zm.). 

[Art. 17c. 

Jednostki oceniające, o których mowa w art. 3 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w 

zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 352/2009, 

wykonują działalność określoną w przepisach tego rozporządzenia na podstawie 

certyfikatu akredytacji wydanego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności.] 

<Art. 17c. 

Jednostki oceniające, o których mowa w art. 3 pkt 14 rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody 

oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 352/2009, wykonują działalność określoną w przepisach 

tego rozporządzenia na podstawie certyfikatu akredytacji wydanego zgodnie z 

ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.> 
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Art. 22g. 

1. Prowadzenie działalności polegającej na wykonywaniu badań technicznych koniecznych 

do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, a także stwierdzenia 

zgodności z typem oraz wydawaniu certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności 

z typem, wymaga uzyskania zgody Prezesa UTK. 

2. Zgoda na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, może być udzielona jednostce 

organizacyjnej, która spełnia następujące wymagania: 

1)   zapewnia przeprowadzanie badań technicznych przez osoby posiadające wiedzę 

techniczną w zakresie odpowiednio rodzajów budowli, urządzeń albo pojazdów 

kolejowych podlegających badaniom technicznym i certyfikacji; 

2)   jest niezależna i bezstronna w stosunku do podmiotów bezpośrednio lub pośrednio 

związanych z procesem produkcji odpowiednio typów budowli, urządzeń albo 

pojazdów kolejowych podlegających badaniom technicznym i certyfikacji; 

3)   zapewnia przeprowadzanie badań technicznych przy użyciu niezbędnego sprzętu; 

[4)   uzyskała certyfikat akredytacji na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności w zakresie odpowiadającym prowadzonej działalności.] 

<4) uzyskała certyfikat akredytacji na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w zakresie odpowiadającym 

prowadzonej działalności.> 

3. Prezes UTK, w drodze decyzji, udziela zgody na wykonywanie przez jednostkę 

organizacyjną działalności, o której mowa w ust. 1, jeżeli jednostka ta spełnia wymagania 

określone w ust. 2. Decyzja wskazuje rodzaje urządzeń, budowli lub pojazdów 

kolejowych, które jednostka organizacyjna może badać i certyfikować. 

4. Prezes UTK, w drodze decyzji, odmawia udzielenia zgody na wykonywanie przez 

jednostkę organizacyjną działalności, o której mowa w ust. 1, jeżeli jednostka ta nie 

spełnia wymagań określonych w ust. 2. 

5. W przypadku stwierdzenia naruszeń wymagań określonych w ust. 2 Prezes UTK, w drodze 

decyzji, zawiesza uprawnienie do wykonywania przez jednostkę organizacyjną 

działalności, o której mowa w ust. 1, wyznaczając termin usunięcia naruszeń 

stanowiących podstawę zawieszenia. 

6. Jednostka organizacyjna uprawniona do wykonywania działalności, o której mowa w ust. 

1, może wystąpić do Prezesa UTK z wnioskiem o rozszerzenie zakresu uprawnień 

określonych w decyzji, o której mowa w ust. 3. Prezes UTK, w drodze decyzji, rozszerza 

zakres uprawnień tej jednostki organizacyjnej po stwierdzeniu spełniania wymagań, o 

których mowa w ust. 2, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania badań i certyfikacji 

rodzajów urządzeń, budowli lub pojazdów kolejowych objętych wnioskiem. 

7. Prezes UTK, w drodze decyzji, ogranicza zakres uprawnień przyznanych jednostce 

organizacyjnej w decyzji, o której mowa w ust. 3 albo 6, w razie zaprzestania spełniania 

wymagań określonych w ust. 2, w zakresie niezbędnym do badania i certyfikacji 

określonych rodzajów urządzeń, budowli lub pojazdów kolejowych. 

8. Prezes UTK, w drodze decyzji, cofa uprawnienie do wykonywania przez jednostkę 

organizacyjną działalności, o której mowa w ust. 1, w przypadku: 
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1)   bezskutecznego upływu terminu na usunięcie naruszeń stanowiących podstawę 

zawieszenia uprawnień tej jednostki; 

2)   stwierdzenia wydawania certyfikatów zgodności typu lub certyfikatów zgodności z 

typem bez uprzedniego przeprowadzenia wszystkich badań technicznych wskazanych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22f ust. 14 pkt 3; 

3)   ukończenia wobec jednostki organizacyjnej postępowania likwidacyjnego albo 

upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego; 

4)   złożenia przez jednostkę organizacyjną pisemnej informacji o zaprzestaniu 

wykonywania tej działalności. 

9. Prezes UTK zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Urzędu Transportu Kolejowego wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do 

wykonywania badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do 

eksploatacji typu, stwierdzania zgodności z typem oraz wydawania certyfikatów 

zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem wraz ze wskazaniem zakresu ich 

uprawnień. 

Art. 23f. 

[1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego 

zgodnego ze wszystkimi TSI obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia na dopuszczenie 

do eksploatacji, dopuszczonego do eksploatacji w którymkolwiek z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 23c, 

występuje zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, producent albo jego upoważniony 

przedstawiciel, wykonawca modernizacji albo importer pojazdu kolejowego, do Prezesa 

UTK, załączając wyniki badań pojazdu kolejowego przeprowadzonych przez notyfikowane 

laboratorium badawcze.] 

<1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu 

kolejowego zgodnego ze wszystkimi TSI obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia 

na dopuszczenie do eksploatacji, dopuszczonego do eksploatacji w którymkolwiek z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem pojazdów, o których 

mowa w art. 23c, występuje zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, producent 

albo jego upoważniony przedstawiciel, wykonawca modernizacji albo importer 

pojazdu kolejowego, do Prezesa UTK, załączając wyniki badań pojazdu kolejowego 

przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną.> 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, poza dokumentem zezwalającym na dopuszczenie 

do eksploatacji pojazdu kolejowego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

załącza się: 

1)   dokumentację techniczną, która potwierdza zgodność pojazdu kolejowego z siecią 

kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i 

eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi instalacjami; 

2)   dokumentację techniczną, która potwierdza zgodność pojazdu kolejowego z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 25t, mającymi zastosowanie do punktów 

otwartych i szczególnych przypadków określonych w TSI; 
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3)   dokumentację zawierającą informacje o utrzymaniu pojazdu kolejowego, a w 

szczególności o modernizacji lub odnowieniu, które zostały przeprowadzone po 

uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji; 

4)   informacje o procedurze gromadzenia danych umożliwiające ich odczytanie i ocenę, 

jeżeli informacje te nie są zharmonizowane z TSI - w przypadku pojazdów 

kolejowych wyposażonych w rejestratory danych; 

5)   informacje o przewidywanym użytkowaniu pojazdu kolejowego w sieci kolejowej. 

2a. Dokumentację i informacje, o których mowa w ust. 2, należy załączyć w formie 

dokumentu elektronicznego, pozbawionego możliwości jego modyfikacji. 

3. Prezes UTK na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, sprawdza techniczną 

zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową z uwzględnieniem krajowych przepisów 

mających zastosowanie do punktów otwartych i szczególnych przypadków, określonych 

w TSI. 

3a. 
(45)

 Dokumentacja wymieniona w ust. 2 podlega badaniu przez Prezesa UTK pod kątem 

kompletności. 

4. Prezes UTK w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydaje zezwolenie na dopuszczenie do 

eksploatacji, nie później niż w terminie: 

1)   dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 2; 

2)   miesiąca od dnia przekazania dodatkowych informacji lub wyników analiz zagrożeń 

lub badań na sieci kolejowej wymaganych przez Prezesa UTK, o których mowa w art. 

23b ust. 7. 

Art. 23g. 

[1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego 

uprzednio dopuszczonego do eksploatacji na terytorium Unii Europejskiej, niezgodnego z 

którąkolwiek z TSI, występuje dysponent albo producent pojazdu kolejowego, załączając 

wyniki badań pojazdu kolejowego przeprowadzonych przez notyfikowane laboratorium 

badawcze w odniesieniu do podsystemów zgodnych z TSI albo podmiot uprawniony, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1 pkt 8, w odniesieniu 

do pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI.] 

<1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu 

kolejowego uprzednio dopuszczonego do eksploatacji na terytorium Unii 

Europejskiej, niezgodnego z którąkolwiek z TSI, występuje dysponent albo 

producent pojazdu kolejowego, załączając wyniki badań pojazdu kolejowego 

przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w odniesieniu do podsystemów 

zgodnych z TSI albo podmiot uprawniony, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 25ta ust. 1 pkt 8, w odniesieniu do pojazdów kolejowych 

niezgodnych z TSI.> 

2. 
(47)

 Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 

1)   dla podsystemów zgodnych z TSI obowiązującymi w dniu wydania zezwolenia na 

dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego dokumenty, o których mowa w art. 

23e ust. 1; 
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1a)  
(48)

 zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego lub inny 

dokument potwierdzający jego dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w ruchu międzynarodowym; 

2)   dla podsystemów niezgodnych z którąkolwiek z TSI obowiązujących w dniu 

dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego dokumenty potwierdzające: 

a)  zgodność podsystemów pojazdu kolejowego z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 25t, 

b)  zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym zgodność charakterystyki 

technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z infrastrukturą i stałymi 

instalacjami, 

c)  pozytywne wyniki kontroli parametrów pojazdu kolejowego określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1; 

3)   
(49)

 dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań bezpieczeństwa ze wskazaniem 

przypadków niestosowania TSI dla podsystemów i składników interoperacyjności, w 

przypadku uzyskania odstępstwa od obowiązku stosowania TSI w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej; 

4)   dane techniczne, plany utrzymania i charakterystyki eksploatacyjne pojazdu 

kolejowego; 

5)   dokumentację zawierającą informacje o utrzymaniu pojazdu kolejowego, a w 

szczególności o modernizacji lub odnowieniu, które zostały przeprowadzone po 

uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji; 

6)   informacje o procedurze gromadzenia danych umożliwiające ich odczytanie i ocenę, 

jeżeli informacje te nie są zharmonizowane z TSI - w przypadku pojazdów 

kolejowych wyposażonych w rejestratory danych; 

7)   informacje o przewidywanym użytkowaniu pojazdu kolejowego w sieci kolejowej. 

2a. Wyniki badań, o których mowa w ust. 1, a także dokumenty, dokumentację, dane 

techniczne i informacje, o których mowa w ust. 2, należy załączyć w formie dokumentu 

elektronicznego, pozbawionego możliwości jego modyfikacji. 

3. Prezes UTK na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, sprawdza techniczną 

zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające 

zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu kolejowego z 

infrastrukturą i stałymi instalacjami, a także sprawdza spełnienie wymagań 

bezpieczeństwa przez pojazd kolejowy. 

3a. 
(50)

 Dokumentacja wymieniona w ust. 2 podlega badaniu przez Prezesa UTK pod kątem 

kompletności. 

4. Prezes UTK może podważyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 i 6, jeżeli 

udowodni, nie naruszając art. 25f, istnienie znacznego zagrożenia bezpieczeństwa. 

5. Prezes UTK w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydaje zezwolenie na dopuszczenie do 

eksploatacji, nie później niż w terminie: 

1)   czterech miesięcy od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 2; 
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2)   dwóch miesięcy od dnia przekazania dodatkowych analiz zagrożeń lub wyników 

badań na sieci kolejowej wymaganych przez Prezesa UTK, o których mowa w art. 23b 

ust. 7. 

[Art. 25b. 

1. W przypadku gdy ustawa nie stanowi inaczej, do oceny zgodności podsystemów, 

akredytacji, autoryzacji i notyfikacji w tym zakresie oraz kontroli spełniania przez 

podsystemy zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, stosuje 

się odpowiednio przepisy: art. 5 pkt 11-13 i 16, art. 14-18, art. 19 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 i 

2, ust. 4-7, art. 21 ust. 3 i 4, art. 23, art. 26, art. 38-40, art. 40b-40f, art. 40h, art. 40i, art. 

41, art. 41b, art. 41c oraz art. 43a-44 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności, z tym że ilekroć w tych przepisach jest mowa o "wprowadzeniu do obrotu" lub 

"wycofaniu z obrotu", rozumie się przez to "dopuszczenie do eksploatacji" lub "wycofanie 

z eksploatacji". 

2. W przypadku gdy ustawa nie stanowi inaczej, do oceny zgodności składników 

interoperacyjności, akredytacji, autoryzacji i notyfikacji w tym zakresie oraz kontroli 

spełniania przez składniki interoperacyjności zasadniczych wymagań dotyczących 

interoperacyjności systemu kolei stosuje się przepisy: art. 4, art. 5 pkt 11-13 i 16, art. 12, 

art. 13a-18, art. 19 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4-7, art. 21 ust. 3 i 4, art. 23, art. 26, art. 

37-40m oraz art. 43a-45 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, z 

tym że ilekroć w tych przepisach jest mowa o "wprowadzeniu do obrotu" lub "wycofaniu z 

obrotu", rozumie się przez to "dopuszczenie do eksploatacji" lub "wycofanie z 

eksploatacji".] 

<Art. 25b. 

1. Do oceny zgodności podsystemów, akredytacji, autoryzacji i notyfikacji w tym 

zakresie oraz kontroli spełniania zasadniczych wymagań dotyczących 

interoperacyjności systemu kolei, a także postępowań w sprawie tych podsystemów, 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 pkt 1, 3, 9, 11, 14 i 24–27 oraz rozdziałów 4, 5 

i 7 z wyłączeniem art. 35, art. 74, art. 75 i art. 79 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, z tym że ilekroć w tych przepisach jest 

mowa o „wprowadzeniu do obrotu” lub „wycofaniu z obrotu”, rozumie się przez to 

odpowiednio „dopuszczenie do eksploatacji” lub „wycofanie z eksploatacji”. 

2. Do oceny zgodności składników interoperacyjności, akredytacji, autoryzacji i 

notyfikacji w tym zakresie oraz kontroli spełniania zasadniczych wymagań 

dotyczących interoperacyjności systemu kolei, a także postępowań w sprawie tych 

składników interoperacyjności, stosuje się przepisy art. 4 pkt 1, 3, 9, 11, 14 i 24–27, 

art. 8 ust. 3 i 4 oraz rozdziałów 4, 5 i 7 z wyłączeniem art. 35, art. 74, art. 75 i art. 79 

ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, z tym 

że ilekroć w tych przepisach jest mowa o „wprowadzeniu do obrotu” lub „wycofaniu 

z obrotu”, rozumie się przez to odpowiednio „dopuszczenie do eksploatacji” lub 

„wycofanie z eksploatacji”.> 
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Art. 25ca. 

[1. Podczas dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei, podsystemy i składniki interoperacyjności poddaje się: 

1)   certyfikacji - przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą; 

2)   badaniom - przez notyfikowane laboratorium; 

3)   sprawdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności 

systemu kolei - przez notyfikowaną jednostkę kontrolującą.] 

<1. Podczas dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei, podsystemy i składniki interoperacyjności poddaje 

się: 

1) certyfikacji, 

2) badaniom, 

3) sprawdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei 

– przez jednostkę notyfikowaną.> 

2. Domniemywa się, że podsystemy lub składniki interoperacyjności, dla których 

sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań 

dotyczących interoperacyjności systemu kolei w innych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, są zgodne z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności 

systemu kolei określonymi w obowiązujących przepisach odnoszących się do 

zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, jeżeli ocena 

zgodności została dokonana na podstawie TSI. 

3. Oznakowanie CE umieszcza się na składniku interoperacyjności, dla którego, po uzyskaniu 

certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, 

została wystawiona deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności tylko wtedy, gdy obowiązek oznakowania wynika z przepisów 

obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej odnoszących się do zasadniczych 

wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei. 

4. Podmioty, o których mowa w art. 25cb ust. 3 i art. 25cc ust. 8, są obowiązane 

przechowywać dokumentację techniczną dotyczącą podsystemu i składnika 

interoperacyjności oraz przebiegu i wyników dokonanej oceny zgodności przez cały okres 

eksploatacji podsystemu lub składnika interoperacyjności. 

5. Dokonanie weryfikacji WE podsystemu jest obowiązkowe przed złożeniem wniosku o 

wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu w systemie kolei. 

6. Po uzyskaniu zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu Prezes UTK, w 

trakcie jego eksploatacji, może sprawdzić spełnienie wymagań bezpieczeństwa zawartych 

w TSI lub przepisach wydanych na podstawie art. 25t w przypadku: 

1)   infrastruktury - w ramach wydawania autoryzacji bezpieczeństwa, zgodnie z art. 18a, i 

kontroli spełnienia wymagań zawartych w autoryzacji bezpieczeństwa, 

2)   pojazdów - w ramach wydawania certyfikatu bezpieczeństwa, zgodnie z art. 18b, i 

kontroli spełnienia wymagań zawartych w certyfikacie bezpieczeństwa 
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- stosując procedury oceny i weryfikacji ustanowione w TSI lub przepisach wydanych na 

podstawie art. 25t. 

7. Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik 

kolejowy, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot 

zamawiający dołącza dokumentację związaną z oceną zgodności do deklaracji weryfikacji 

WE podsystemu, którą przesyła Prezesowi UTK oraz właściwemu organowi każdego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które o to wystąpi. 

8. Dokumentację i korespondencję związaną z oceną zgodności przedstawianą Prezesowi 

UTK sporządza się w języku polskim. 

 

Art. 25cb. 

[1. Notyfikowana jednostka certyfikująca dokonuje weryfikacji WE podsystemu z 

zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei określonymi w 

przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1. 

2. Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik 

kolejowy, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot 

zamawiający zwraca się do wybranej przez siebie notyfikowanej jednostki certyfikującej z 

wnioskiem o dokonanie na podstawie TSI weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei.] 

<1. Jednostka notyfikowana dokonuje weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei określonymi w 

przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1. 

2. Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik 

kolejowy, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot 

zamawiający zwraca się do wybranej przez siebie jednostki notyfikowanej z 

wnioskiem o dokonanie na podstawie TSI weryfikacji WE podsystemu z 

zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei.> 

3. Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik 

kolejowy, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot 

zamawiający jest obowiązany przekazać Prezesowi UTK informację o wszczęciu 

procedury weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z 

jednostką notyfikowaną. 

4. [Notyfikowana jednostka certyfikująca przeprowadza weryfikację WE podsystemu z 

zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, obejmującą 

również interfejsy danego podsystemu z systemem, do którego zostaje on włączony na 

etapie:] 

<Jednostka notyfikowana przeprowadza weryfikację WE podsystemu z 

zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, 

obejmującą również interfejsy danego podsystemu z systemem, do którego 

zostaje on włączony na etapie:> 

1)   projektowania, 
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2)   budowy, 

3)   końcowych prób podsystemu 

- na podstawie informacji zawartych w TSI oraz w rejestrze infrastruktury i w 

europejskim rejestrze typów pojazdów dopuszczonych do eksploatacji. 

5. 
(51)

 Na wniosek producenta podsystemu albo jego upoważnionego przedstawiciela, 

zarządcy, przewoźnika kolejowego, dysponenta, importera, wykonawcy modernizacji, 

inwestora albo podmiotu zamawiającego, można podzielić podsystem na określone części 

lub sprawdzić jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei na określonych etapach procedury weryfikacji WE. 

Sprawdzenia zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności 

systemu kolei można dokonać także dla określonej części podsystemu na określonym 

etapie tej procedury. 

[5a. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 5, jeżeli spełnione są zasadnicze 

wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei, notyfikowana jednostka 

certyfikująca wydaje pośredni certyfikat weryfikacji WE podsystemu.] 

<5a. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 5, jeżeli spełnione są 

zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei, jednostka 

notyfikowana wydaje pośredni certyfikat weryfikacji WE podsystemu.> 

5b. Na podstawie pośredniego certyfikatu weryfikacji WE podsystemu podmiot, o którym 

mowa w ust. 5, na rzecz którego wystawiono ten certyfikat, wystawia pośrednią 

deklarację weryfikacji WE podsystemu, do której załącza dokumentację techniczną 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1 pkt 4. 

5c. Dokumenty, o których mowa w ust. 5a i 5b, zawierają odniesienie do właściwych TSI, 

których dotyczyła ocena zgodności. 

6. [W procedurze weryfikacji WE podsystemu notyfikowana jednostka certyfikująca 

uwzględnia pośrednie certyfikaty weryfikacji WE podsystemu i sprawdza:] 

<W procedurze weryfikacji WE podsystemu jednostka notyfikowana uwzględnia 

pośrednie certyfikaty weryfikacji WE podsystemu i sprawdza:> 

1)   zgodność podsystemu z projektem i pośrednimi certyfikatami weryfikacji WE 

podsystemu, o ile uprzednio zostały wydane; 

2)   (uchylony) 

3)   czy certyfikaty, o których mowa w pkt 1, uwzględniają wymagania TSI; 

4)   zgodność całego podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei określonymi w TSI oraz w przepisach wydanych 

na podstawie art. 25t; 

5)   kompletność i poprawność deklaracji WE zgodności lub przydatności do 

stosowania składnika interoperacyjności wraz z kopiami certyfikatów WE 

zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności dla 

wszystkich składników interoperacyjności zastosowanych w podsystemie; 

6)   czy budowle i urządzenia ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 

2, wchodzące w skład podsystemu, zostały dopuszczone do eksploatacji zgodnie z 

przepisami ustawy; 
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7)   wszystkie elementy podsystemu nieobjęte pośrednimi certyfikatami weryfikacji 

WE podsystemu; 

8)   wyniki końcowych prób podsystemu. 

[7. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji WE podsystemu, notyfikowana jednostka 

certyfikująca wydaje certyfikat weryfikacji WE podsystemu. 

7a. Jeżeli notyfikowana jednostka certyfikująca nie sprawdziła w całości albo w części 

zgodności ze wszystkimi TSI, które mają zastosowanie dla danego podsystemu, certyfikat 

weryfikacji WE podsystemu zawiera dokładne odniesienie do TSI albo ich części, z 

którymi zgodność nie została sprawdzona.] 

<7. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji WE podsystemu, jednostka notyfikowana 

wydaje certyfikat weryfikacji WE podsystemu. 

7a. Jeżeli jednostka notyfikowana nie sprawdziła w całości albo części zgodności ze 

wszystkimi TSI, które mają zastosowanie dla danego podsystemu, certyfikat 

weryfikacji WE podsystemu zawiera dokładne odniesienie do TSI albo ich części, z 

którymi zgodność nie została sprawdzona.> 

7b. Na podstawie certyfikatu weryfikacji WE podsystemu, producent podsystemu albo jego 

upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, importer, 

wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot zamawiający wystawia deklarację 

weryfikacji WE podsystemu, do której załącza dokumentację techniczną określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1 pkt 4. 

[8. Notyfikowana jednostka certyfikująca może wydać certyfikat weryfikacji WE podsystemu 

dla serii podsystemów lub pewnych części tych podsystemów tylko w przypadku, gdy 

zezwala na to TSI. 

8a. 
(52)

 W przypadku dokonania zmian w podsystemie objętym certyfikatem weryfikacji WE, 

notyfikowana jednostka certyfikująca zaangażowana do przeprowadzenia weryfikacji WE 

tego podsystemu wykonuje wyłącznie istotne i niezbędne badania oraz testy tych części 

podsystemu, które uległy zmianie, oraz ich interfejsów z niezmienionymi częściami 

podsystemu.] 

<8. Jednostka notyfikowana może wydać certyfikat weryfikacji WE podsystemu dla 

serii podsystemów lub pewnych części tych podsystemów tylko w przypadku, gdy 

zezwala na to TSI. 

8a. W przypadku dokonania zmian w podsystemie objętym certyfikatem weryfikacji 

WE, jednostka notyfikowana zaangażowana do przeprowadzenia weryfikacji WE 

tego podsystemu wykonuje wyłącznie istotne i niezbędne badania oraz testy tych 

części podsystemu, które uległy zmianie, oraz ich interfejsów z niezmienionymi 

częściami podsystemu.> 

9. (uchylony) 

Art. 25cc. 

1. Składniki interoperacyjności spełniają następujące wymagania: 

1)   są dopuszczone do eksploatacji, w przypadku gdy umożliwiają osiągnięcie 

interoperacyjności w ramach systemu kolei przy jednoczesnym spełnianiu 

zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei; 
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2)   są użytkowane na przeznaczonym dla nich obszarze użytkowania oraz są odpowiednio 

zamontowane i utrzymywane; 

3)   posiadają deklaracje WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności 

systemu kolei określonymi w TSI oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 25t. 

2. Prezes UTK nie może: 

1)   zakazywać, ograniczać lub utrudniać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

dopuszczenia do eksploatacji składników interoperacyjności tworzących 

interoperacyjny system kolei, które spełniają zasadnicze wymagania dotyczące 

interoperacyjności systemu kolei; 

2)   wymagać kontroli, które już zostały przeprowadzone jako część procedury oceny 

zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1. 

3. W celu wydania deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności stosuje się przepisy określone w TSI. 

[4. Na wniosek producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, notyfikowana 

jednostka certyfikująca dokonuje oceny zgodności lub przydatności do stosowania 

składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei. Ocena ta jest dokonywana na podstawie TSI 

odpowiadającej podsystemowi, do którego należy składnik.] 

<4. Na wniosek producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, jednostka 

notyfikowana dokonuje oceny zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności 

systemu kolei. Ocena ta jest dokonywana na podstawie TSI odpowiadającej 

podsystemowi, do którego należy składnik.> 

5. Deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności 

stwierdza, że składnik interoperacyjności spełnia zasadnicze wymagania dotyczące 

interoperacyjności systemu kolei określone w TSI lub specyfikacjach europejskich. W 

przypadku składnika interoperacyjności będącego przedmiotem innych przepisów Unii 

Europejskiej obejmujących swoim zakresem zasadnicze wymagania dotyczące 

interoperacyjności systemu kolei dla składników interoperacyjności, deklaracja ta spełnia 

również wymagania określone w tych przepisach. 

6. W przypadku gdy producent albo jego upoważniony przedstawiciel nie wystawi deklaracji 

WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, obowiązek 

ten spoczywa na podmiocie wprowadzającym składnik interoperacyjności na rynek. Te 

same obowiązki spoczywają również na każdym podmiocie, który łączy składniki 

interoperacyjności różnego pochodzenia lub wytwarza je na swoje własne potrzeby. 

[7. Po dokonaniu pozytywnej oceny zgodności składnika interoperacyjności z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, notyfikowana jednostka 

certyfikująca wydaje certyfikat WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności producentowi albo jego upoważnionemu przedstawicielowi. Na 
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podstawie tego certyfikatu wystawia się deklarację WE zgodności lub przydatności do 

stosowania składnika interoperacyjności.] 

<7. Po dokonaniu pozytywnej oceny zgodności składnika interoperacyjności z 

zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, 

jednostka notyfikowana wydaje certyfikat WE zgodności lub przydatności do 

stosowania składnika interoperacyjności producentowi albo jego upoważnionemu 

przedstawicielowi. Na podstawie tego certyfikatu wystawia się deklarację WE 

zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności.> 

8. Producent składnika interoperacyjności albo jego upoważniony przedstawiciel albo 

podmiot wprowadzający składnik interoperacyjności na rynek są obowiązani przekazywać 

Prezesowi UTK deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności przed wprowadzeniem go do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

9. W przypadku gdy składnik interoperacyjności posiadający deklarację WE zgodności lub 

przydatności do stosowania składnika interoperacyjności nie spełnia zasadniczych 

wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, Prezes UTK zawiesza certyfikat 

WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności oraz 

powiadamia o tym Komisję Europejską i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

10. W przypadku gdy składnik interoperacyjności objęty deklaracją WE zgodności lub 

przydatności do stosowania składnika interoperacyjności i wprowadzony na rynek nie 

spełnia zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, Prezes 

UTK, w drodze decyzji: 

1)   ogranicza obszar jego stosowania lub 

2)   zakazuje jego wykorzystania, lub 

3)   nakazuje wycofanie go z rynku. 

11. Jeżeli Prezes UTK, biorąc pod uwagę zgodność z zasadniczymi wymaganiami 

dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, stwierdzi, w drodze decyzji, iż deklaracja 

WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności została 

niewłaściwie sporządzona, producent albo jego upoważniony przedstawiciel mający 

siedzibę na terytorium Unii Europejskiej albo podmiot wprowadzający go na rynek jest 

obowiązany do doprowadzenia do zgodności składnika interoperacyjności z TSI oraz 

zaprzestania naruszenia na warunkach określonych przez Prezesa UTK. 

12. W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa w ust. 11, nie zostało usunięte, Prezes 

UTK, w drodze decyzji: 

1)   ogranicza lub zakazuje wprowadzania danego składnika interoperacyjności na rynek 

lub 

2)   nakazuje wycofanie go z rynku. 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 12, Prezes UTK powiadamia niezwłocznie 

Komisję Europejską o zastosowanych środkach i podaje powody swojej decyzji, 

stwierdzając w szczególności, czy niezgodność ta jest spowodowana: 

1)   brakiem możliwości spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących 

interoperacyjności systemu kolei; 
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2)   nieprawidłowym zastosowaniem specyfikacji europejskich, jeżeli były one 

zastosowane; 

3)   nieadekwatnością specyfikacji europejskich. 

14. Procedura oceny zgodności, o której mowa w ust. 4, nie jest przeprowadzana w przypadku 

części zamiennych do podsystemów dopuszczonych do eksploatacji w dniu wejścia w 

życie TSI. 

Art. 25d. 

1. W przypadkach: 

1)   określonych w art. 25f lub 

2)   sieci kolejowych albo ich części nieobjętych obowiązkiem stosowania TSI, lub 

3)   typów urządzeń i typów budowli, o których mowa w art. 22f ust. 1, nieujętych we 

właściwej TSI jako składniki interoperacyjności, lub 

4)   szczególnych i punktów otwartych dla których konieczne jest zastosowanie przepisów 

technicznych niezawartych we właściwej TSI 

- Prezes UTK ustala listę właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów 

normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań 

dotyczących interoperacyjności systemu kolei. 

2. Prezes UTK aktualizuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu listę, o 

której mowa w ust. 1: 

1)   przy każdej zmianie listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i 

dokumentów normalizacyjnych lub 

2)   po zgłoszeniu odstępstw, o których mowa w art. 25f, lub 

3)   po publikacji TSI. 

3. Listę, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu przekazuje Komisji 

Europejskiej oraz na jej wniosek udostępnia pełny tekst krajowych specyfikacji 

technicznych wskazanych na tej liście. 

4. Minister właściwy do spraw transportu nie informuje Komisji Europejskiej o przepisach i 

ograniczeniach o lokalnym charakterze. W przypadku ich wprowadzenia informację o 

tych przepisach i ograniczeniach umieszcza się w rejestrze infrastruktury. 

5. Minister właściwy do spraw transportu może upoważnić Prezesa UTK do dokonywania w 

jego imieniu czynności, o których mowa w ust. 3 i 4. 

[6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, weryfikacja podsystemu strukturalnego w 

oparciu o krajowe specyfikacje techniczne i dokumenty normalizacyjne, jest prowadzona 

przez notyfikowane jednostki certyfikujące.] 

<6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, weryfikacja podsystemu strukturalnego w 

oparciu o krajowe specyfikacje techniczne i dokumenty normalizacyjne, jest 

prowadzona przez jednostki notyfikowane.> 

7. W przypadku dopuszczania do eksploatacji podsystemów strukturalnych na sieci kolejowej 

albo jej części nieobjętej obowiązkiem stosowania TSI, dopuszcza się przeprowadzanie 

procedur weryfikacji WE. Krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów 

normalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, w zakresie ujętym w TSI, nie stosuje się. 
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Art. 25h. 

[1. Prezes UTK, w drodze decyzji, dokonuje autoryzacji jednostek ubiegających się o 

notyfikację, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

2. Prezes UTK może, w drodze decyzji, ograniczyć zakres autoryzacji lub cofnąć autoryzację 

w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków autoryzacji, o których mowa w art. 19 

ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, w zależności 

od charakteru i znaczenia naruszenia. Prezes UTK niezwłocznie informuje ministra 

właściwego do spraw gospodarki o podjętej decyzji.] 

<1. Prezes UTK, w drodze decyzji, dokonuje autoryzacji jednostek oceniających 

zgodność ubiegających się o notyfikację, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 

2. Prezes UTK może, w drodze decyzji, zawiesić autoryzację, ograniczyć jej zakres lub 

cofnąć autoryzację w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków autoryzacji, o 

których mowa w art. 28 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach 

oceny zgodności i nadzoru rynku, lub niewypełniania obowiązków, o których mowa 

w art. 30 i art. 32–34 tej ustawy, w zależności od charakteru i znaczenia naruszenia. 

Ograniczenie zakresu, zawieszenie lub cofnięcie akredytacji stanowiącej podstawę 

autoryzacji skutkuje odpowiednio ograniczeniem zakresu, zawieszeniem lub 

cofnięciem autoryzacji.> 

3. Prezes UTK informuje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 

ograniczeniu lub cofnięciu autoryzacji. 

 

[Art. 25i. 

1. Prezes UTK zgłasza ministrowi właściwemu do spraw gospodarki autoryzowane jednostki 

certyfikujące i jednostki kontrolujące oraz autoryzowane laboratoria w celu ich 

notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej. 

2. Zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają również akredytowane jednostki 

certyfikujące i jednostki kontrolujące oraz akredytowane laboratoria, o których mowa w 

art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

 

Art. 25j. 

Prezes UTK sprawuje nadzór nad notyfikowanymi jednostkami certyfikującymi i jednostkami 

kontrolującymi oraz notyfikowanymi laboratoriami w zakresie określonym w art. 19 ust. 3 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.] 

 

<Art. 25i. 

1. Prezes UTK dokonuje notyfikacji autoryzowanych jednostek oceniających zgodność. 

2. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w art. 25h ust. 2, Prezes UTK zawiesza 

notyfikację, ogranicza jej zakres lub cofa notyfikację i o podjętej decyzji informuje 

Komisję Europejską oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej. 
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Art. 25j. 

1. Prezes UTK sprawuje nadzór nad działalnością jednostek notyfikowanych. Nadzór 

nad działalnością jednostek notyfikowanych obejmuje również czynności związane z 

oceną zgodności powierzone do wykonania podmiotom, o których mowa w art. 33 

ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 

2. Prezes UTK może powierzyć niektóre zadania z zakresu nadzoru, o którym mowa w 

ust. 1, Polskiemu Centrum Akredytacji w uzgodnieniu z jego dyrektorem. 

3. Prezes UTK zapewnia poufność informacji, które otrzymuje od jednostek 

notyfikowanych.> 

Art. 25l. 

 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że podsystem lub składnik 

interoperacyjności nie spełnia zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności 

systemu kolei, opłaty związane z badaniami ponosi podmiot, w stosunku do którego 

została przeprowadzona ta kontrola. 

[2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK ustala na podstawie uzasadnionych kosztów 

badań, z uwzględnieniem rodzaju badanego podsystemu lub składnika interoperacyjności 

oraz stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych badań.] 

<2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie uzasadnionych kosztów 

badań, z uwzględnieniem rodzaju badanego podsystemu lub składnika 

interoperacyjności oraz stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych 

badań.> 

<2a. Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustala Prezes UTK, w drodze postanowienia, na 

które służy zażalenie.> 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa. 

4. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że podsystem lub składnik 

interoperacyjności spełnia zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu 

kolei, opłaty związane z badaniami ponosi budżet państwa. 

5. Do opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

Art. 25m. 

[1. W przypadku gdy w wyniku kontroli Prezes UTK stwierdzi, że składnik interoperacyjności 

lub podsystem nie spełnia zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu 

kolei, może, w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące, zakazać eksploatowania 

podsystemu lub składnika interoperacyjności.] 

<1. W przypadku gdy w wyniku kontroli Prezes UTK stwierdzi, że składnik 

interoperacyjności lub podsystem nie spełnia zasadniczych wymagań dotyczących 

interoperacyjności systemu kolei, może, w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż 3 

miesiące, zakazać eksploatowania podsystemu lub składnika interoperacyjności.> 

2. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie eksploatacji podsystemu lub składnika 

interoperacyjności niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 

interoperacyjności systemu kolei Prezes UTK może, w drodze decyzji, przedłużyć zakaz, 

o którym mowa w ust. 1, do czasu zakończenia postępowania. 
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3. W przypadku gdy Prezes UTK stwierdzi, że składnik interoperacyjności lub podsystem 

spełnia zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności kolei, uchyla decyzję, o 

której mowa w ust. 1. 

Art. 25o. 

[1. Prezes UTK jest uprawniony do kontroli notyfikowanych jednostek certyfikujących i 

jednostek kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriów.] 

<1. Prezes UTK jest uprawniony do kontroli jednostek notyfikowanych.> 

2. Czynności kontrolne przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu 

upoważnienia wydanego przez Prezesa UTK, które zawiera co najmniej: 

1)   wskazanie podstawy prawnej; 

2)   oznaczenie organu kontroli; 

3)   datę i miejsce wystawienia; 

4)   imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania kontroli 

oraz numer jego legitymacji służbowej; 

5)   firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą; 

6)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

7)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

8)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. 

3. Osoby upoważnione przez Prezesa UTK do dokonania kontroli są uprawnione do: 

[1)   wstępu na teren nieruchomości, obiektu i lokalu notyfikowanej jednostki 

certyfikującej i jednostki kontrolującej oraz notyfikowanego laboratorium w dniach i 

godzinach ich pracy;] 

<1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu i lokalu jednostki notyfikowanej w 

dniach i godzinach jej pracy;> 

2)   żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz okazania dokumentów związanych z 

działalnością objętą notyfikacją; 

3)   żądania udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyjaśnień w 

sprawach objętych zakresem kontroli. 

4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

[5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół i przedstawia organom kontrolowanej 

notyfikowanej jednostki certyfikującej i jednostki kontrolującej oraz notyfikowanemu 

laboratorium.] 

<5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół i przedstawia kontrolowanej 

jednostce notyfikowanej.> 

[6. Prezes UTK może upoważnić do dokonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, inny organ 

wyspecjalizowany w przeprowadzaniu kontroli działalności objętej notyfikacją.] 

 

Art. 25p. 

1. Za czynności Prezesa UTK związane z: 
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[1)   autoryzacją jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów,] 

<1) autoryzacją jednostek oceniających zgodność ubiegających się o notyfikację,> 

2)   rozpatrywaniem wniosków związanych z niestosowaniem TSI, o których mowa w art. 

25f ust. 2, 

3)   obowiązkowymi okresowymi sprawdzeniami, o których mowa w art. 25k ust. 1, 

4)   rozpatrywaniem spraw, o których mowa w art. 25k ust. 3 

- pobiera się opłaty. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszcza wnioskodawca, a w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 3 - zarządca infrastruktury albo przewoźnik kolejowy. 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa. 

4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat za 

czynności, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów 

przeprowadzenia tych czynności. 

5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalne wysokości 

opłat, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów. 

 

[Art. 25r. 

Do przedstawiania Prezesowi UTK wszystkich niezbędnych dokumentów i materiałów oraz 

udzielania informacji, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy podsystem spełnia 

zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei i bezpieczeństwa kolei, 

są obowiązani: producent albo jego upoważniony przedstawiciel, inwestor, importer, 

dysponent, zarządca, przewoźnik oraz notyfikowana jednostka certyfikująca, notyfikowana 

jednostka kontrolująca i notyfikowane laboratorium.] 

<Art. 25r. 

Do przedstawiania Prezesowi UTK wszystkich niezbędnych dokumentów i materiałów 

oraz udzielania informacji, w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy podsystem 

spełnia zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei i 

bezpieczeństwa kolei, są obowiązani: producent albo jego upoważniony 

przedstawiciel, inwestor, importer, dysponent, zarządca, przewoźnik oraz jednostka 

notyfikowana.> 

Art. 25s. 

[1. Notyfikowane jednostki certyfikujące w zakresie składników interoperacyjności i 

podsystemów są obowiązane do przekazywania informacji, wraz z uzasadnieniem, o 

zawieszonych lub cofniętych certyfikatach zgodności Prezesowi UTK oraz Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także innym notyfikowanym jednostkom. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje Komisję Europejską o 

zawieszonych oraz cofniętych certyfikatach. Do informacji dołącza się uzasadnienie.] 

<1. Jednostki notyfikowane dokonujące oceny zgodności składników interoperacyjności 

i podsystemów są obowiązane do przekazywania informacji, wraz z uzasadnieniem, o 
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zawieszonych lub cofniętych certyfikatach zgodności Prezesowi UTK, a także innym 

jednostkom notyfikowanym.> 

2. [Notyfikowane jednostki certyfikujące są obowiązane do publikowania na swoich stronach 

internetowych, corocznie, w terminie do końca pierwszego kwartału:] 

<Jednostki notyfikowane są obowiązane do publikowania na swoich stronach 

internetowych, corocznie, w terminie do końca pierwszego kwartału:> 

1)   wykazu wniosków o dokonanie: 

a)  weryfikacji WE podsystemu oraz o dokonanie pośredniej weryfikacji WE 

podsystemu, 

b)  oceny WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności; 

2)   informacji o wydanych: 

a)  certyfikatach weryfikacji WE podsystemu i przypadkach odmowy ich wydania, 

b)  pośrednich certyfikatach weryfikacji WE podsystemu i przypadkach odmowy ich 

wydania, 

c)  certyfikatach WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności i przypadkach odmowy ich wydania. 

 

Art. 25ta. 

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla systemu kolei: 

1)   wykaz składników interoperacyjności dla podsystemów; 

2)   zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności systemu kolei dla podsystemów i 

składników interoperacyjności; 

3)   warunki przeprowadzania weryfikacji WE podsystemu; 

3a)  
(58)

 warunki wydawania i aktualizowania deklaracji weryfikacji WE podsystemu; 

4)   treść deklaracji weryfikacji WE podsystemu i pośredniej deklaracji weryfikacji WE 

podsystemu oraz zakres dokumentacji technicznej załączanej do tych deklaracji; 

5)   procedury weryfikacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI oraz treść deklaracji 

weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI; 

6)   treść deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika 

interoperacyjności; 

7)   wykaz parametrów pojazdu kolejowego do skontrolowania w celu dopuszczenia do 

eksploatacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI; 

8)   wykaz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań niezbędnych do 

dopuszczenia do eksploatacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się: 

1)   obowiązujące TSI; 

2)   wymagania niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego ruchu pojazdów 

kolejowych w systemie kolei; 

[3)   konieczność zapewnienia notyfikowanej jednostce certyfikującej wszelkich informacji, 

które są niezbędne do właściwego przeprowadzenia weryfikacji WE podsystemu;] 

<3) konieczność zapewnienia jednostce notyfikowanej wszelkich informacji, które są 

niezbędne do właściwego przeprowadzenia weryfikacji WE podsystemu;> 
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4)   konieczność załączenia do deklaracji weryfikacji WE podsystemu dokumentów 

zawierających charakterystykę techniczną podsystemu oraz certyfikatów i deklaracji 

wytworzonych w toku procedury weryfikacji WE podsystemu; 

5)   konieczność załączenia do pośredniej deklaracji weryfikacji WE podsystemu 

dokumentów zawierających charakterystykę techniczną całości albo części podsystemu na 

etapie projektowania lub budowy podsystemu; 

6)   konieczność przeprowadzenia procedur weryfikacji pojazdów kolejowych niezgodnych z 

TSI w oparciu o moduły oceny zgodności; 

7)   konieczność wskazania w deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania 

składnika interoperacyjności modułów zastosowanych przy ocenie zgodności lub 

przydatności do stosowania składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami; 

8)   konieczność przeprowadzenia badań parametrów odnoszących się do konstrukcji pojazdu 

kolejowego, jego współdziałania z torem kolejowym, a także urządzeń, systemów, 

układów i interfejsów niezbędnych dla zapewnienia wymaganego poziomu 

bezpieczeństwa; 

9)   konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób i rzeczy. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 

2015 r. poz. 322) 

Art. 29. 

1. Organ nadzoru informuje Komisję Europejską, w zakresie i na zasadach przez nią 

określonych, w szczególności o: 

1)   decyzjach ograniczających wprowadzanie na rynek produktów lub nakazujących ich 

wycofanie z rynku lub nakazujących wycofanie produktów od konsumentów, podając 

uzasadnienie podjęcia takich działań; 

<1a) decyzjach, o których mowa w art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 18 

marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. …);> 

2)   stwierdzeniu istnienia poważnego zagrożenia wymagającego natychmiastowych 

działań, zwłaszcza gdy produkt może znajdować się w obrocie w innych krajach 

członkowskich Unii Europejskiej; 

3)   działaniach podjętych z własnej inicjatywy przez producentów lub dystrybutorów w 

celu zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkty; 

<3a) działaniach podjętych z własnej inicjatywy przez podmioty gospodarcze w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku, w celu wyeliminowania zagrożenia stwarzanego przez wyroby w 

rozumieniu tej ustawy;> 

4)   opiniach zgłoszonych w sprawie środków podjętych na podstawie art. 28. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do wyrobów medycznych i produktów leczniczych oraz 

artykułów rolno-spożywczych. 
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[3. Uzyskane od Komisji Europejskiej informacje o niespełnieniu przez produkty wymagań 

bezpieczeństwa organ nadzoru przekazuje zgodnie z właściwością wojewódzkiego 

inspektora Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organom 

wyspecjalizowanym w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności, organom 

celnym oraz innym właściwym organom.] 

<3. Uzyskane od Komisji Europejskiej informacje o niespełnieniu przez produkty 

wymagań bezpieczeństwa organ nadzoru przekazuje zgodnie z właściwością: 

1) wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej; 

2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

3) organom wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.); 

4) organom nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; 

5) organom celnym;  

6) innym właściwym organom.> 

4. Organy, którym przekazano informacje, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie 

zawiadamiają organ nadzoru o sposobie ich wykorzystania, w szczególności o działaniach 

podjętych w przypadku stwierdzenia, że produkt znajduje się na polskim rynku. 

 

Art. 31. 

1. Organ nadzoru prowadzi utworzony na podstawie dotychczasowych przepisów krajowy 

system informacji o produktach niebezpiecznych. 

2. W krajowym systemie informacji o produktach niebezpiecznych są gromadzone informacje 

o: 

1)   produktach, które nie spełniają ogólnych wymagań bezpieczeństwa; produkt zostaje 

objęty systemem po wpisaniu go do rejestru produktów niebezpiecznych; 

2)   produktach, które nie spełniają szczegółowych wymagań bezpieczeństwa; produkt 

zostaje objęty systemem na wniosek organu wymienionego w art. 16 ust. 1; 

[3)   wyrobach niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami; 

wyrób zostaje objęty systemem po wpisaniu go do rejestru wyrobów niezgodnych z 

zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, o którym mowa w przepisach 

o systemie oceny zgodności;] 

<3) wyrobach niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami; 

wyrób zostaje objęty systemem po wpisaniu go do rejestru wyrobów niezgodnych 

z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 

ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;> 

<3a) wyrobach niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie; wyrób 

zostaje objęty systemem po wpisaniu go do rejestru wyrobów niezgodnych z 

wymaganiami lub stwarzających zagrożenie, o którym mowa w art. 61 ust. 1 

ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;> 

4)   innych produktach, jeżeli określają to przepisy odrębne; produkt zostaje objęty 

systemem w przypadkach określonych w tych przepisach. 
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3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia krajowego systemu 

informacji o produktach niebezpiecznych, mając na względzie ochronę interesów 

konsumentów, a w szczególności ich zdrowia i życia. 

 

Art. 33. 

 1. Zasady postępowania organów celnych w przypadku, gdy podczas kontroli celnej 

produktów, które mają być objęte dopuszczeniem do obrotu, organ stwierdzi, że istnieją 

uzasadnione okoliczności wskazujące, że produkt nie spełnia ogólnych lub szczegółowych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa, określają przepisy odrębne. 

[2. Opinie w sprawie spełniania przez produkt ogólnych lub szczegółowych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa na wniosek organów celnych wydają organy, o których mowa 

w art. 16 ust. 1.] 

<2. Opinię w sprawie spełniania przez produkt ogólnych lub szczegółowych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa na wniosek organów celnych wydają organy, o których 

mowa w art. 16 ust. 1, właściwe ze względu na lokalizację produktu oraz przedmiot 

wniosku.> 

2a. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 2, że produkt stwarza poważne 

zagrożenie, organ, o którym mowa w art. 16 ust. 1, może wszcząć postępowanie w 

sprawie zniszczenia produktu w przypadkach określonych w art. 29 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 uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 

339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

2b. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia produktu jest importer. 

2c. W przypadku gdy na wniosek importera organ celny wyda pozwolenie na zniszczenie 

produktu, postępowanie, o którym mowa w ust. 2a, umarza się. 

2d. Organ celny nadaje przeznaczenie celne zgodnie z treścią decyzji kończącej postępowanie 

w sprawie zniszczenia produktu. 

2e. Koszty przechowywania produktu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

produktu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

2f. Do postępowania, o którym mowa w ust. 2a-2c, stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

3. O działaniach podjętych w odniesieniu do zatrzymanych produktów organy celne 

informują organ nadzoru. 

4. (uchylony) 

4a. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a organami, o których mowa 

w art. 16 ust. 1, mogą zostać określone w drodze porozumienia. 
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U S T A W A    z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 

883 oraz z 2015 r. poz. 1165) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym 

wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 

obrotu lub udostępnianych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie 

wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z 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/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 

04.04.2011, str. 5), zwanego dalej "rozporządzeniem Nr 305/2011". 

[2. Do akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek uczestniczących w procesie oceny i 

weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu i udostępnionych na rynku stosuje się odpowiednio przepisy 

rozdziału 3 oraz art. 38-39b, art. 40l, art. 40m, art. 43a, art. 43b i art. 44 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. 

zm.).] 

<2. Do akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek uczestniczących w procesie oceny 

i weryfikacji stałości właściwości użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy 

rozdziału 4 i 5 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku (Dz. U. poz. …).> 

[Art. 11. 

Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w 

zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w 

rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, są: 

1)   wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego; 

2)   Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

 

Art. 12. 

Do podstawowych obowiązków właściwych organów należy kontrola wprowadzonych do 

obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych, prowadzenie 

postępowań administracyjnych w tym zakresie oraz wykonywanie zadań, o których mowa w 

art. 39 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.] 

 

<Art. 11. 

Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

lub udostępnianych na rynku krajowym, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, 

oraz organami nadzoru rynku, w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, są: 

1) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego; 

2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.  
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Art. 12. 

Do podstawowych obowiązków właściwych organów należy kontrola wprowadzonych do 

obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych, 

prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie oraz wykonywanie 

zadań, o których mowa w art. 59 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 62 ustawy z dnia 18 

marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.> 

 

<Art. 15a. 

1. Właściwy organ niezwłocznie przekazuje Prezesowi UOKiK kopie decyzji 

ostatecznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 i 

ust. 2 oraz art. 31a ust. 3, dotyczących wyrobów budowlanych podlegających 

oznakowaniu CE. 

2. Prezes UOKiK na podstawie kopii decyzji ostatecznych, o których mowa w art. 30 ust. 

1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz art. 31a ust. 3, dotyczących 

wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu CE, dokonuje wpisu do rejestru 

wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie, o którym 

mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku, zwanego dalej „rejestrem”. 

3. Prezes UOKiK, na wniosek właściwego organu usuwa wpis z rejestru, w przypadku 

gdy producent, importer lub sprzedawca: 

1) wykaże, że wykonał decyzje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, art. 

31 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz art. 31a ust. 3, dotyczące wyrobów budowlanych 

podlegających oznakowaniu CE, nie wcześniej jednak niż w terminie 6 miesięcy 

od dnia, w którym decyzje, na podstawie których dokonano wpisu, stały się 

ostateczne; 

2) zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż po 

upływie 24 miesięcy od dnia dokonania wpisu.> 

 

[Art. 34. 

Kto:  

1)   wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, 

2)   
(69)

 umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który 

nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości 

użytkowych lub krajowej deklaracji, ; 

3)   umieszcza na wyrobie budowlanym znak podobny do oznakowania CE albo znaku 

budowlanego, mogący wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub sprzedawcę 

tego wyrobu, 

4)   umieszcza znak budowlany na wyrobie, niebędącym wyrobem budowlanym  

-   podlega grzywnie.] 
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[Art. 35. 

Kto utrudnia lub udaremnia wykonywanie czynności kontrolnych właściwego organu, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.] 

<Art. 35. 

Kto utrudnia lub udaremnia wykonywanie czynności kontrolnych właściwego organu 

lub pobieranie próbek wyrobów budowlanych przez ten organ, podlega karze grzywny.> 

 

[Art. 35a. 

Kto: 

1)   udostępnia na rynku wyrób budowlany bez oznakowania CE lub bez znaku 

budowlanego, lub bez informacji towarzyszącej tym znakom, 

2)   nie sporządza lub sporządza w sposób nieprawidłowy deklarację właściwości 

użytkowych lub krajową deklarację, 

3)   umieszcza w sposób nieprawidłowy oznakowanie CE lub znak budowlany na wyrobie 

budowlanym, 

4)   nie sporządza dokumentacji technicznej 

- podlega karze grzywny.] 

 

[Art. 36. 

Orzekanie w sprawach określonych w art. 35 i art. 35a następuje na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.] 

 

< Art. 36. 

Orzekanie w sprawach określonych w art. 35 następuje na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.> 

 

<Rozdział 6a 

Kary pieniężne 

 

Art. 36a. 

Producent lub importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się 

do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych właściwości użytkowych, 

podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł. 

 

Art. 36b. 

Producent, który umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie 

budowlanym, który nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji 

właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji, podlega karze pieniężnej w wysokości 

do 100 000 zł. 

 

 

 



- 59 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 36c. 

Producent lub importer, który wprowadza do obrotu wyrób budowlany podlegający 

obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania, 

podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł. 

 

Art. 36d. 

Producent, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przechowywania deklaracji 

właściwości użytkowych, krajowej deklaracji, dokumentacji technicznej, lub sporządza 

je niezgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach rozporządzenia nr 

305/2011 albo przepisach niniejszej ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 

000 zł. 

Art. 36e. 

Producent, który nie dopełnia obowiązków dołączania lub udostępniania wraz z 

wyrobem budowlanym, podlegającym obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem 

budowlanym: 

1) informacji towarzyszącej temu oznakowaniu wraz z informacją umożliwiającą 

identyfikację wyrobu budowlanego lub 

2) kopii deklaracji właściwości użytkowych albo krajowej deklaracji, lub 

3) instrukcji stosowania, instrukcji obsługi lub informacji dotyczących 

bezpieczeństwa użytkowania 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

 

Art. 36f. 

Importer, który nie dopełnia obowiązku umieszczenia informacji umożliwiających jego 

identyfikację na wyrobie budowlanym podlegającym obowiązkowi oznakowania CE 

lub znakiem budowlanym, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

 

Art. 36g. 

Importer, który nie dopełnia obowiązku zapewnienia udostępnienia dokumentacji 

technicznej właściwemu organowi, lub przechowywania kopii deklaracji właściwości 

użytkowych albo krajowej deklaracji, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 

zł. 

Art. 36h. 

Sprzedawca, który udostępnia na rynku krajowym wyrób budowlany, podlegający 

obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania lub bez 

informacji towarzyszącej temu oznakowaniu, lub do którego nie jest dołączona lub 

udostępniona deklaracja właściwości użytkowych albo krajowa deklaracja, podlega 

karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

 

Art. 36i. 

Producent, importer lub sprzedawca obowiązany do przechowywania próbki 

kontrolnej, który niszczy ją, usuwa spod zabezpieczenia, lub przechowuje ją w 
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warunkach niezgodnych z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 5, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do 20 000 zł. 

Art. 36j. 

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 36a–36h, nakłada, w drodze decyzji, właściwy 

organ prowadzący postępowanie. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w art. 36i, nakłada, w drodze decyzji, właściwy organ 

prowadzący postępowanie. 

3. Ustalając wysokość kar pieniężnych, właściwy organ uwzględnia w szczególności 

stopień, okoliczności naruszenia przepisów ustawy, liczbę wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym niezgodnych z 

wymaganiami ustawy, uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także współpracę z 

właściwym organem prowadzącym postępowanie, w szczególności przyczynienie się 

do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania. 

4. Właściwy organ odstępuje od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli producent, importer 

lub sprzedawca podlegający karze przedstawił dowody potwierdzające wykonanie 

postanowień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i art. 31 ust. 1 pkt 1. 

 

Art. 36k. 

1. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna. 

2. Karę pieniężną wnosi się na rachunek bankowy organu, który ją nałożył. 

3. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, jeżeli od dnia 

popełnienia czynu, o którym mowa w art. 36c–36i, upłynęły 3 lata, licząc od końca 

roku, w którym czyn został popełniony. 

4. Kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 3 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o 

nałożeniu kary. 

5. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

6. Do kar pieniężnych, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 

7. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. poz. 899 oraz 

z 2011 r. poz. 1368) 

[Art. 4. 

 W przypadku gdy ustawa nie stanowi inaczej do oceny zgodności wyposażenia morskiego, 

akredytacji, autoryzacji oraz notyfikacji, kontroli spełniania przez wyposażenie 

morskie wymagań i postępowania w zakresie wyposażenia morskiego niezgodnego z 

wymaganiami stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 5 pkt 1, 2, 4-13 i 15-17, art. 
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6 ust. 3, art. 15-36 i art. 38-44 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z późn. zm.
2)

), zwanej dalej "ustawą o systemie 

oceny zgodności", z tym że: 

  1)   "wymagania dla wyposażenia morskiego", określone w przepisach 

międzynarodowych stanowią "zasadnicze wymagania" w rozumieniu ustawy o 

systemie oceny zgodności; 

  2)   "zainstalowanie lub umieszczenie na statku wyposażenia morskiego" stanowi 

również "wprowadzenie do obrotu" w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności.] 

 

<Art. 4. 

W przypadku gdy ustawa nie stanowi inaczej do oceny zgodności wyposażenia 

morskiego, autoryzacji oraz notyfikacji, kontroli spełniania przez wyposażenie 

morskie wymagań i postępowania w zakresie wyposażenia morskiego niezgodnego z 

wymaganiami stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 5 pkt 1, 2, 4–13 i 15–17, 

art. 6 ust. 3, art. 19–24, art. 38, art. 39, art. 39c–41c i art. 43a–44 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą o systemie oceny zgodności”, z tym że: 

1) „wymagania dla wyposażenia morskiego”, określone w przepisach 

międzynarodowych stanowią „zasadnicze wymagania” w rozumieniu ustawy 

o systemie oceny zgodności; 

2) „zainstalowanie lub umieszczenie na statku wyposażenia morskiego” stanowi 

również „wprowadzenie do obrotu” w rozumieniu ustawy o systemie oceny 

zgodności.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 

243, z późn. zm.) 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 

Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 2002/21/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram 

regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 

24.04.2002); 

2) dyrektywy 2002/20/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie 

sieci i usługi łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002); 

3) dyrektywy 2002/19/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie dostępu do sieci 

łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich łączenia (Dz. Urz. WE L 

108 z 24.04.2002); 

4) dyrektywy 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw 

użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. 

WE L 108 z 24.04.2002); 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318938&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318939&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318940&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318937&full=1
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5) dyrektywy 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych 

osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE 

L 201 z 31.07.2002); 

6) dyrektywy 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r. w sprawie konkurencji na rynkach 

sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE L 249 z 17.09.2002); 

[7) dyrektywy 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 

radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego 

uznawania ich zgodności (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999);] 

<7) dyrektywy 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji 

ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku 

urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/UE (Dz. Urz. UE L 153 

z 22.05.2014, str. 62);> 

8) dyrektywy 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. o zbliżeniu praw państw członkowskich 

dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. L 139 z 23.05.89). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 

ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 

Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej - wydanie specjalne. 

 

Art. 1. 

 1. Ustawa określa: 

1)   zasady wykonywania i kontroli działalności polegającej na świadczeniu usług 

telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu 

usług towarzyszących, zwanej dalej "działalnością telekomunikacyjną"; 

2)   prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych; 

3)   prawa i obowiązki użytkowników oraz użytkowników urządzeń radiowych; 

4)   warunki podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu 

sieci i udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, 

w tym sieci i usług służących rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów 

radiofonicznych i telewizyjnych; 

5)   warunki regulowania rynków telekomunikacyjnych; 

6)   warunki świadczenia usługi powszechnej; 

7)   warunki ochrony użytkowników usług, w szczególności w zakresie prawa do 

prywatności i poufności; 

8)   warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz 

numeracją; 

9)   warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy 

telekomunikacyjnej; 

10)  zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji; 

[11)  wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia radiowe i telekomunikacyjne 

urządzenia końcowe;] 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319026&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319038&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318702&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318685&full=1


- 63 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<11) wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia radiowe;> 

12)  
(2)

 funkcjonowanie administracji telekomunikacji, jej współdziałanie z innymi 

organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji 

telekomunikacji; 

13)  wymagania dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zakresie 

dostępu do usług telekomunikacyjnych. 

2. Celem ustawy jest stworzenie warunków dla: 

1)   wspierania równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług 

telekomunikacyjnych; 

2)   rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3)   zapewnienia ładu w gospodarce numeracją, częstotliwościami oraz zasobami 

orbitalnymi; 

4)   zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, 

ceny i jakości usług telekomunikacyjnych; 

5)   zapewnienia neutralności technologicznej; 

6)   zapewnienia użytkownikom końcowym będącym osobami niepełnosprawnymi 

dostępu do usług telekomunikacyjnych równoważnego poziomowi dostępu, z 

jakiego korzystają inni użytkownicy końcowi. 

3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 

przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 

43, poz. 226, z późn. zm.). 

 

Art. 2. 

Określenia użyte w ustawie oznaczają: 

1)   abonent - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; 

2)   aparat publiczny - publicznie dostępny telefon, w którym połączenie opłacane jest 

automatycznie, w szczególności za pomocą monety, żetonu, karty telefonicznej lub 

karty płatniczej; 

3)   aparatura - aparaturę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 

kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z 2010 r. Nr 107, poz. 

679 oraz z 2012 r. poz. 1445); 

4)   dostarczanie sieci telekomunikacyjnej - przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w 

sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub 

umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego; 

5)   dostęp do lokalnej pętli abonenckiej - korzystanie z lokalnej pętli abonenckiej lub 

lokalnej podpętli abonenckiej pozwalające na pełne wykorzystanie możliwości 

lokalnej pętli abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) lub 

wykorzystanie części możliwości lokalnej pętli abonenckiej przy zachowaniu 

możliwości korzystania z lokalnej pętli abonenckiej przez innego przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego (współdzielony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej); 
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6)   dostęp telekomunikacyjny - korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień 

towarzyszących lub usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego, na określonych warunkach, w celu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, w tym świadczenia za ich pomocą usług świadczonych drogą 

elektroniczną lub usług dostarczania nadawanych treści, polegające w szczególności 

na: 

a)  dostępie do elementów sieci i udogodnień towarzyszących, także poprzez 

podłączenie urządzeń za pomocą środków stacjonarnych lub niestacjonarnych, w 

tym na dostępie do lokalnej pętli abonenckiej oraz urządzeń i usług niezbędnych 

do świadczenia usług w lokalnej pętli abonenckiej, 

b)  dostępie do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

c)  dostępie do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów 

wsparcia operacyjnego, 

d)  dostępie do translacji numerów lub systemów zapewniających analogiczne funkcje, 

e)  dostępie do sieci telekomunikacyjnych, w tym na potrzeby roamingu, 

f)  dostępie do systemów dostępu warunkowego, 

g)  dostępie do usług sieci wirtualnych, 

h)  dostępie do systemów informacyjnych lub baz danych na potrzeby 

przygotowywania i składania zamówień, świadczenia usług, konserwacji, 

usuwania awarii, reklamacji oraz fakturowania; 

7)   elektroniczny przewodnik po programach - środki lub rozwiązania techniczne 

umożliwiające wybór programów, stosowane w systemach telewizji cyfrowej, 

zawierające dodatkowe dane opisujące programy występujące w cyfrowym sygnale 

telewizyjnym; 

<7a) fale radiowe – fale elektromagnetyczne o częstotliwościach niższych niż 

3 000 GHz, rozchodzące się w przestrzeni bez pomocy sztucznego przewodnika;> 

8)   infrastruktura telekomunikacyjna - urządzenia telekomunikacyjne, oprócz 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz w szczególności linie, kanalizacje 

kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do 

zapewnienia telekomunikacji; 

8a)  instalacja telekomunikacyjna budynku - elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, 

w szczególności kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami 

telekomunikacyjnymi, począwszy od punktu połączenia z publiczną siecią 

telekomunikacyjną (przełącznica kablowa) lub od urządzenia systemu radiowego do 

gniazda abonenckiego; 

9)   instrukcja - opracowaną przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego szczegółową 

instrukcję w zakresie prowadzonej przez niego rachunkowości regulacyjnej, 

zawierającą opis przyjętych w jego przedsiębiorstwie sposobów wyodrębnienia 

aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na działalności w zakresie dostępu 

telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym; 

10)  interfejs - układ elektryczny, elektroniczny lub optyczny, z oprogramowaniem lub 

bez oprogramowania, umożliwiający łączenie, współpracę i wymianę sygnałów o 
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określonej postaci pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem 

zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną; 

11)  interfejs programu aplikacyjnego - oprogramowanie umożliwiające łączenie, 

współpracę, wymianę informacji pomiędzy aplikacjami dostarczanymi przez 

nadawców lub dostawców usług a urządzeniami telewizji cyfrowej służącymi do 

przekazywania cyfrowych sygnałów umożliwiających świadczenie usług 

telewizyjnych lub radiowych; 

12)  interfejs radiowy - interfejs umożliwiający połączenie drogą radiową, współpracę i 

wymianę informacji pomiędzy urządzeniami radiowymi; 

13)  interoperacyjność usług - zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej 

współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług 

świadczonych w tych sieciach; 

14)  kalkulacja kosztów - wyliczanie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego kosztów 

związanych ze świadczeniem usług, odrębnie dla każdej z usług, dla której 

przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić kalkulację kosztów, zgodnie z 

zatwierdzonym na dany rok obrotowy przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, zwanego dalej "Prezesem UKE", opisem kalkulacji kosztów; 

15)  kolokacja - udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu 

umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć 

do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej; 

16)  (uchylony); 

17)  komunikat - każdą informację wymienianą lub przekazywaną między określonymi 

użytkownikami za pośrednictwem publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; 

nie obejmuje on informacji przekazanej jako część transmisji radiowych lub 

telewizyjnych transmitowanych poprzez sieć telekomunikacyjną, z wyjątkiem 

informacji odnoszącej się do możliwego do zidentyfikowania abonenta lub 

użytkownika otrzymującego informację; 

18)  konsument - osobę fizyczną wnioskującą o świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych lub korzystającą z takich usług dla celów niezwiązanych 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu; 

19)  lokalna pętla abonencka - fizyczny obwód łączący zakończenie sieci z punktem 

dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, w szczególności z 

przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem; 

20)  lokalna podpętla abonencka - częściowa lokalna pętla abonencka łącząca zakończenie 

sieci z pośrednim punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, w szczególności z koncentratorem lub innym urządzeniem 

dostępu pośredniego do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej; 

20a)  multipleks - zespolony strumień danych cyfrowych, składający się z dwóch lub 

więcej strumieni utworzonych z danych wchodzących w skład treści programów 

radiofonicznych lub telewizyjnych, oraz danych dodatkowych, obejmujących w 

szczególności dane związane z systemem dostępu warunkowego lub usługami 

dodatkowymi; 
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21)  numer alarmowy - numer ustalony w ustawie lub w planie numeracji krajowej dla 

publicznych sieci telekomunikacyjnych udostępniany służbom ustawowo powołanym 

do niesienia pomocy; 

22)  numer geograficzny - numer ustalony w planie numeracji krajowej, w którym część 

ciągu cyfr zawiera wskaźnik obszaru geograficznego, wykorzystywany do kierowania 

połączeń do stałej lokalizacji zakończenia sieci; 

23)  numer niegeograficzny - numer ustalony w planie numeracji krajowej, który nie 

zawiera ciągu cyfr określającego wskaźnik obszaru geograficznego, w szczególności 

numer zakończenia ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, numer, do którego 

połączenia są bezpłatne albo o podwyższonej opłacie; 

23a)  odbiornik cyfrowy - urządzenie konsumenckie służące do odbioru cyfrowych 

transmisji telewizyjnych zawierające co najmniej tuner (obejmujący głowicę 

wysokiej częstotliwości i demodulator), demultiplekser i dekodery odbieranych usług 

oraz wyświetlacz obrazu (i DTV) albo niezawierające takiego wyświetlacza obrazu; 

23b)  operator multipleksu - podmiot, który: 

a)  uzyskał rezerwację częstotliwości w służbie radiodyfuzyjnej na rozpowszechnianie 

lub rozprowadzanie programów telewizyjnych lub radiofonicznych w sposób 

cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie oraz 

b)  prowadzi działalność telekomunikacyjną i posiada własną infrastrukturę 

telekomunikacyjną lub zawarł umowę o świadczenie usługi transmisji sygnału 

multipleksu z operatorem sieci nadawczej; 

23c)  operator sieci nadawczej - przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi 

transmisji sygnałów radiodyfuzyjnych drogą rozsiewczą naziemną; 

24)  (uchylony); 

24a)  połączenie - fizyczne lub logiczne połączenie telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych; 

25)  połączenie sieci - fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci 

telekomunikacyjnych użytkowanych przez tego samego lub różnych przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych, celem umożliwienia użytkownikom korzystającym z usług lub 

sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowania się z 

użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostępu do usług dostarczanych przez 

innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego; połączenie sieci stanowi szczególny 

rodzaj dostępu telekomunikacyjnego realizowanego pomiędzy operatorami; 

26)  połączenie telefoniczne - połączenie ustanowione za pomocą publicznie dostępnej 

usługi telekomunikacyjnej, pozwalające na dwukierunkową łączność głosową; 

27)  przedsiębiorca telekomunikacyjny - przedsiębiorcę lub inny podmiot uprawniony do 

wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który 

wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci 

telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług 

telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do: 

a)  świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest "dostawcą usług", 
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b)  dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług 

towarzyszących, zwany jest "operatorem"; 

27a)  przekaz telekomunikacyjny - treści rozmów telefonicznych i innych informacji 

przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

27b)  przyłącze telekomunikacyjne: 

a)  odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji 

kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub 

kanalizacji w obiekcie budowlanym, 

b)  system bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną obiektu budowlanego z 

węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej 

- umożliwiający korzystanie w obiekcie budowlanym z publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych; 

28)  (uchylony); 

29)  publiczna sieć telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjną wykorzystywaną głównie 

do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; 

30)  publicznie dostępna usługa telefoniczna - usługę telekomunikacyjną dostępną dla 

ogółu użytkowników, dla inicjowania i odbierania, bezpośrednio lub pośrednio, 

połączeń telefonicznych krajowych lub krajowych i międzynarodowych, za pomocą 

numeru lub numerów ustalonych w krajowym lub międzynarodowym planie 

numeracji telefonicznej; 

31)  publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna - usługę telekomunikacyjną dostępną 

dla ogółu użytkowników; 

32)  rachunkowość regulacyjna - szczególny, w stosunku do rachunkowości prowadzonej 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2013 r. poz. 330 i 613), rodzaj rachunkowości prowadzonej przez przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego w odniesieniu do jego działalności w zakresie świadczenia 

dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym, zgodnie z 

zatwierdzoną na dany rok obrotowy przez Prezesa UKE instrukcją; 

<32a) radiolokacja – określanie położenia, prędkości lub innych parametrów obiektu 

lub uzyskiwanie informacji dotyczących tych parametrów dzięki właściwościom 

propagacyjnym fal radiowych;> 

33)  ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna - publiczną sieć telekomunikacyjną, w 

której zakończenia sieci nie mają stałej lokalizacji; 

34)  rynek detaliczny - rynek wyrobów i usług w zakresie usług telekomunikacyjnych dla 

użytkowników końcowych; 

34a)  sieć dostępu - część sieci telekomunikacyjnej pomiędzy zakończeniem sieci a 

punktem, w którym możliwe jest uzyskanie dostępu telekomunikacyjnego, 

obejmująca w szczególności łącza abonenckie, urządzenia do koncentracji łączy 

abonenckich lub urządzenia do zarządzania siecią dostępu; 

35)  sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub 

przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które 

umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal 
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radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię 

elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju; 

36)  służba radiokomunikacyjna - nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla 

wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach 

radiokomunikacyjnych; 

37)  służba radiokomunikacyjna amatorska - służbę radiokomunikacyjną mającą na celu 

nawiązywanie wzajemnych łączności, badania techniczne oraz indywidualne 

szkolenie wykonywane w celach niezarobkowych przez uprawnione osoby wyłącznie 

dla potrzeb własnych; 

38)  stacjonarna publiczna sieć telekomunikacyjna - publiczną sieć telekomunikacyjną, w 

której zakończenia sieci mają stałą lokalizację; 

38a)  sygnał multipleksu - sygnał radiowy transmitowany z użyciem kanału lub bloku 

częstotliwościowego w służbie radiodyfuzyjnej, przenoszący treści zawarte w 

multipleksie; 

39)  system dostępu warunkowego - środki lub rozwiązania techniczne, które powodują, 

że dostęp do zrozumiałej formy zabezpieczonych transmisji radiowych lub 

telewizyjnych jest uwarunkowany posiadaniem abonamentu lub uprzednio 

uzyskanego indywidualnego zezwolenia; 

40)  szkodliwe zaburzenie elektromagnetyczne - zaburzenie elektromagnetyczne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności 

elektromagnetycznej, które przekracza dopuszczalne poziomy zaburzeń; 

40a)  szkodliwe zakłócenia - zakłócenia, które: 

a)  zagrażają funkcjonowaniu służby radionawigacyjnej lub innej służby 

radiokomunikacyjnej związanej z bezpieczeństwem lub 

b)  w sposób poważny pogarszają, utrudniają lub wielokrotnie przerywają 

wykonywanie służby radiokomunikacyjnej działającej zgodnie z przepisami 

prawa; 

41)  świadczenie usług telekomunikacyjnych - wykonywanie usług za pomocą własnej 

sieci, z wykorzystaniem sieci innego operatora lub sprzedaż we własnym imieniu i na 

własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę 

usług; 

42)  telekomunikacja - nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich 

rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków 

wykorzystujących energię elektromagnetyczną; 

43)  telekomunikacyjne urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne 

przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci; 

44)  udogodnienia towarzyszące - usługi towarzyszące, infrastrukturę fizyczną oraz inne 

urządzenia lub elementy związane z siecią telekomunikacyjną lub usługami 

telekomunikacyjnymi, które umożliwiają lub wspierają dostarczanie usług za 

pośrednictwem tych sieci lub usług lub które mogą służyć do tego celu, i obejmują 

między innymi budynki lub wejścia do budynków, okablowanie budynków, anteny, 

wieże i inne konstrukcje nośne, kanały, przewody, maszty, studzienki i szafki; 
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44a)  usługi towarzyszące - usługi związane z siecią lub usługami telekomunikacyjnymi, 

które umożliwiają lub wspierają dostarczanie usług za pośrednictwem tych sieci lub 

usług, lub które mogą służyć do tego celu, i obejmują między innymi systemy 

translacji numerów lub systemy o równoważnych funkcjach, systemy dostępu 

warunkowego i elektroniczne przewodniki po programach, jak również inne usługi, 

takie jak usługi identyfikacji, lokalizacji oraz sygnalizowania obecności; 

[45)  urządzenie radiowe - urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające komunikowanie 

się przy pomocy emisji lub odbioru fal radiowych;] 

<45) urządzenie radiowe – urządzenie telekomunikacyjne, które celowo emituje lub 

odbiera fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji, lub 

urządzenie telekomunikacyjne, które musi zostać uzupełnione o dodatkowy 

element, aby mogło celowo emitować lub odbierać fale radiowe na potrzeby 

radiokomunikacji lub radiolokacji;> 

46)  urządzenie telekomunikacyjne - urządzenie elektryczne lub elektroniczne 

przeznaczone do zapewniania telekomunikacji; 

47)  usługa o wartości wzbogaconej - każdą usługę telekomunikacyjną wymagającą 

przetworzenia danych o lokalizacji; 

48)  usługa telekomunikacyjna - usługę polegającą głównie na przekazywaniu sygnałów w 

sieci telekomunikacyjnej; 

49)  użytkownik - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej 

lub żądający świadczenia takiej usługi; 

50)  użytkownik końcowy - podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi 

telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia 

własnych potrzeb; 

51)  (uchylony); 

52)  zakończenie sieci - fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej 

sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosujących komutację lub 

przekierowywanie, zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu 

sieciowego, który może być przypisany do numeru lub nazwy abonenta; 

53)  zasoby orbitalne - pozycje na orbicie geostacjonarnej lub orbity satelitarne, które są 

lub mogą być wykorzystywane do umieszczania sztucznych satelitów Ziemi 

przeznaczonych do zapewniania telekomunikacji. 

 

Art. 137. 

 1. Operatorzy są obowiązani przekazywać Prezesowi UKE oraz udostępniać 

zainteresowanym podmiotom specyfikacje techniczne stosowanych zakończeń sieci, 

interfejsów radiowych i ich zmiany zanim usługi telekomunikacyjne, które mają być 

świadczone przez te zakończenia sieci lub interfejsy radiowe staną się dostępne dla 

użytkowników. 

[2. Specyfikacje techniczne, o których mowa w ust. 1, powinny być na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały zaprojektowanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zdolnych do 

wykorzystywania wszystkich usług świadczonych przez dane zakończenie sieci lub interfejs 
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radiowy, i zawierać w szczególności informacje pozwalające producentom 

przeprowadzanie odpowiednich testów umożliwiających stwierdzenie, czy 

telekomunikacyjne urządzenie końcowe spełnia odnoszące się do niego zasadnicze 

wymagania.] 

<2. Specyfikacje techniczne, o których mowa w ust. 1, powinny być na tyle szczegółowe, 

aby umożliwiały zaprojektowanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 

zdolnych do wykorzystywania wszystkich usług świadczonych przez dane 

zakończenie sieci lub interfejs radiowy, i zawierać w szczególności informacje 

pozwalające producentom na przeprowadzanie odpowiednich testów 

umożliwiających stwierdzenie, czy telekomunikacyjne urządzenie końcowe spełnia 

odnoszące się do niego zasadnicze wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 13 

kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej.> 

 

Art. 144a. 

 1. Prezes UKE, w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może dopuścić 

czasowe używanie urządzenia radiowego w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu 

informacji na okres nieprzekraczający 30 dni. 

2. Jeżeli częstotliwości są przeznaczone do użytkowania jako rządowe, Prezes UKE wydaje 

decyzję, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej. 

Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę w formie postanowienia, na które stronie nie 

przysługuje zażalenie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia 

wniosku do Ministra Obrony Narodowej. Niewydanie postanowienia w terminie, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wydania decyzji. 

3. Prezes UKE wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, kieruje się obiektywnymi, 

przejrzystymi, niedyskryminacyjnymi i proporcjonalnymi kryteriami. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie elektronicznej. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się oryginał lub kopię: 

1)   odpisu z rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru prowadzonego w państwie pochodzenia, chyba że dany podmiot 

jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o 

której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.); 

[2)   potwierdzenia spełnienia przez urządzenie zasadniczych wymagań;] 

<2) potwierdzenia spełnienia przez urządzenie wymagań, o których mowa w art. 153 

ust. 1–1b;> 

3)   pełnomocnictwa - jeżeli strona działa poprzez pełnomocnika; 

4)   dowodu uiszczenia opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, mogą być złożone w języku angielskim. Przepisu 

art. 33 § 2 i 3 oraz art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 
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7. Obowiązek zapłaty opłaty, o której mowa w art. 185 ust. 3a, powstaje z chwilą złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 1. Opłatę wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej 

zapłaty. 

8. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE określa: 

1)   rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzenia radiowego, którego dotyczy 

decyzja; 

2)   uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres; 

3)   warunki wykorzystania częstotliwości; 

4)   warunki używania urządzenia radiowego, w szczególności rodzaj służby, w której jest 

wykorzystywane urządzenie; 

5)   okres obowiązywania decyzji; 

6)   termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości. 

9. Prezes UKE odmawia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, albo cofa tę decyzję, jeżeli 

wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1-3. 

 

Art. 144c. 

 1. Używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, 

niewymagającego pozwolenia na podstawie art. 144 ust. 2 pkt 4, podlega wpisowi do 

rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia, zwanego dalej "rejestrem 

urządzeń". 

2. Organem prowadzącym rejestr urządzeń jest Prezes UKE. 

3. Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru urządzeń na podstawie złożonego przez podmiot 

uprawniony do dysponowania częstotliwością wniosku zawierającego następujące dane: 

1)   nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, jego 

siedzibę i adres; 

2)   oznaczenie formy prawnej podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością; 

3)   numer decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości; 

4)   imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktowania się w 

imieniu podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością; 

5)   warunki wykorzystywania częstotliwości, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt 1; 

6)   przewidywaną datę rozpoczęcia używania urządzenia. 

4. Wraz z wnioskiem podmiot uprawniony do dysponowania częstotliwością składa 

oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że: 

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru urządzeń są zgodne z prawdą; 

2)   znane mi są i spełniam wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne warunki używania urządzenia radiowego, którego dotyczy 

wniosek; 

[3)   urządzenie radiowe objęte wnioskiem spełnia odnoszące się do niego zasadnicze 

wymagania.".] 

<3) urządzenie radiowe objęte wnioskiem spełnia odnoszące się do niego wymagania, 

o których mowa w art. 153 ust. 1–1b.> 
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5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno również zawierać: 

1)   nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, jego 

siedzibę i adres; 

2)   oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu uprawnionego do 

dysponowania częstotliwością ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej 

funkcji. 

6. Prezes UKE dokonuje wpisu urządzenia do rejestru urządzeń w terminie do 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 4. 

7. Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia 

otrzymania wniosku o wpis do rejestru urządzeń upłynęło 14 dni, podmiot uprawniony do 

dysponowania częstotliwością może rozpocząć jej wykorzystywanie za pomocą 

urządzenia, którego dotyczył wniosek, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa 

UKE. Nie dotyczy to przypadku, w którym Prezes UKE wezwał podmiot uprawniony do 

dysponowania częstotliwością do uzupełnienia wniosku przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 6. 

8. Do wniosku o wpis do rejestru urządzeń stosuje się odpowiednio art. 64 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

9. Wniosek o wpis do rejestru urządzeń, załączniki dołączane do tego wniosku oraz wpis do 

rejestru urządzeń nie podlegają opłacie skarbowej. 

10. Rejestr urządzeń obejmuje w szczególności: 

1)   kolejny numer wpisu; 

2)   datę otrzymania wniosku oraz datę dokonania wpisu; 

3)   dane, o których mowa w ust. 3. 

11. Rejestr urządzeń jest prowadzony w systemie informatycznym. 

12. Rejestr urządzeń jest jawny i jest publikowany na stronie podmiotowej BIP UKE. 

 

Art. 148. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, pozwolenie wydaje się podmiotowi, który spełnia wymagania 

określone ustawą, oraz jeżeli: 

1)   nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 123 ust. 7 pkt 1-3; 

2)   częstotliwości objęte wnioskiem: 

a)  są dostępne, 

b)  zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla 

wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania 

częstotliwości przewiduje ich zagospodarowanie zgodne z wnioskiem, 

c)  mogą być wykorzystywane przez urządzenie radiowe bez powodowania 

szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych lub kolizji z przyznanymi na rzecz 

innych podmiotów rezerwacjami, pozwoleniami lub decyzjami o prawie do 

wykorzystywania częstotliwości, 

d)  zostały międzynarodowo uzgodnione w zakresie i formie określonych w 

międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych lub umowach, których 
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Rzeczpospolita Polska jest stroną, w przypadku gdy zachodzi możliwość 

powodowania szkodliwych zakłóceń poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

e)  będą wykorzystywane w sposób efektywny; 

3)   urządzenie pracujące w oparciu o tę decyzję może być chronione przed szkodliwymi 

zakłóceniami; 

4)   wnioskodawca przedłoży: 

[a)  potwierdzenie spełniania przez urządzenie zasadniczych wymagań,] 

<a) potwierdzenie spełniania przez urządzenie wymagań, o których mowa w art. 

153 ust. 1–1b,> 

b)  dokument potwierdzający uzyskanie zgody operatora satelity na wykorzystywanie 

transpondera w przypadku pozwolenia dla naziemnej stacji w służbie satelitarnej. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, nie dotyczy urządzeń przeznaczonych do 

wyłącznego używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, niebędących 

przedmiotem oferty handlowej. 

3. Pozwolenia radiowe dla służb radiokomunikacyjnych innych niż służba 

radiokomunikacyjna amatorska są wydawane na okres nieprzekraczający 10 lat. 

4. 
(34)

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, dla 

służby radiokomunikacyjnej amatorskiej: 

1)   rodzaje pozwoleń, 

2)   wymagania, niezbędne do uzyskania pozwolenia, 

3)   okres ważności pozwoleń, 

4)   sposób identyfikacji stacji. 

- biorąc pod uwagę rodzaj posiadanego przez wnioskodawcę świadectwa operatora 

urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 

 

Rozdział 3 

[Wymagania dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych] 

<Wymagania dla urządzeń radiowych> 

 

[Art. 152. 

Do wymagań dotyczących telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych, 

w tym w zakresie eksponowania ich na targach, wystawach i pokazach, a także kontroli tych 

urządzeń w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej.] 

 

<Art. 152. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 

18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. …).> 
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Art. 153. 

[1. Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe wprowadzane do obrotu lub 

oddawane do użytku powinny spełniać wymagania w zakresie: 

1)   ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika, 

2)   efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych w 

przypadku urządzeń radiowych, 

3)   kompatybilności elektromagnetycznej w rozumieniu przepisów o kompatybilności 

elektromagnetycznej, w zakresie wynikającym z ich przeznaczenia 

- zwane dalej "zasadniczymi wymaganiami".] 

<1. Urządzenia radiowe wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku powinny 

spełniać wymagania w zakresie: 

1) ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób i zwierząt domowych oraz ochrony 

mienia; 

2) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości lub zasobów orbitalnych w 

celu unikania szkodliwych zakłóceń; 

3) kompatybilności elektromagnetycznej, określone w przepisach o kompatybilności 

elektromagnetycznej, w zakresie wynikającym z ich przeznaczenia.> 

<1a. W zakres wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą w szczególności 

następujące wymagania: 

1) na urządzeniu radiowym, a w przypadku braku takiej możliwości, w dołączonej 

dokumentacji, zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i 

stosowanie są warunkiem, aby urządzenie radiowe było użytkowane bezpiecznie i 

zgodnie z jego przeznaczeniem; 

2) urządzenie radiowe, łącznie z jego częściami składowymi, jest wykonane w 

sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie; 

3) w celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez urządzenie radiowe, 

stosuje się odpowiednie środki techniczne zapewniające: 

a) ochronę osób oraz zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu 

fizycznego lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub 

pośredniego kontaktu, 

b) niedopuszczenie do wytworzenia temperatury, łuków lub promieniowania, 

które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo, 

c) ochronę osób, zwierząt domowych oraz mienia przed niebezpieczeństwem o 

charakterze nieelektrycznym, które, jak wynika z doświadczenia, może być 

spowodowane przez urządzenie radiowe, 

d) odpowiednią do przewidywanych warunków izolację; 

4) w celu ochrony przed zagrożeniami mogącymi powstać wskutek oddziaływania 

na urządzenie radiowe czynników zewnętrznych, stosuje się odpowiednie środki 

techniczne zapewniające, że to urządzenie radiowe nie naraża osób, zwierząt 

domowych oraz mienia na zagrożenia wynikające z: 

a) jego właściwości mechanicznych, 



- 75 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b) wpływów niemechanicznych, w dających się przewidzieć warunkach 

otoczenia, 

c) przeciążeń, w możliwych do przewidzenia okolicznościach; 

5) urządzenie radiowe jest projektowane i wytwarzane w taki sposób, aby 

zapewniona była jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o 

których mowa w pkt 3 i 4, w sytuacji gdy jest ono użytkowane w sposób zgodny z 

przeznaczeniem i utrzymywane we właściwym stanie technicznym. 

1b. Urządzenia radiowe powinny spełniać również dodatkowe wymagania wynikające z 

przepisów Unii Europejskiej oraz z przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie ust. 2.> 

[2. 
(36)

 Minister właściwy do spraw informatyzacji może, zgodnie z decyzją Komisji 

Europejskiej, w drodze rozporządzeń, ustalić dodatkowe wymagania w zakresie: 

1)   zapewniania ochrony tajemnicy telekomunikacji, 

2)   zabezpieczenia przed nieuprawnionym używaniem urządzeń, 

3)   umożliwienia dostępu do urządzeń lub sieci służbom ustawowo powołanym do 

niesienia pomocy, 

4)   przystosowania urządzeń do używania przez osoby niepełnosprawne, 

5)   zdolności urządzeń do współpracy z innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi 

używanymi w sieci telekomunikacyjnej lub do niej dołączonymi, w szczególności 

niepowodowania uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej lub zakłócania jej 

funkcjonowania 

- które powinny być spełniane przez urządzenia niezależnie od zasadniczych wymagań, 

oraz określić termin, do którego mogą być używane urządzenia wprowadzone do 

obrotu lub oddane do użytku niespełniające wymagań ustalonych w rozporządzeniu, 

mając na uwadze prawidłowość funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i kierując 

się przepisami międzynarodowymi. 

3. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z 

zasadniczymi wymaganiami.] 

<2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może, w przypadku przyjęcia przez 

Komisję Europejską aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na 

rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 

22.05.2014, str. 62), określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania dla 

poszczególnych kategorii lub klas urządzeń radiowych, które powinny być spełniane 

przez urządzenia radiowe objęte tymi kategoriami lub klasami oraz określić termin, 

do którego urządzenia niespełniające wymagań określonych w rozporządzeniu mogą 

zostać wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku, mając na uwadze 

bezpieczeństwo używania urządzeń radiowych oraz konieczność zapewnienia ich 

efektywnego współdziałania z innymi urządzeniami. 

3. Urządzenia radiowe podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami, o 

których mowa w ust. 1–1b.> 



- 76 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<3a. Producent dokonuje oceny zgodności urządzenia radiowego z wymaganiami. Ocena 

zgodności obejmuje wszystkie przewidywane warunki eksploatacji, a w przypadku 

wymagań dotyczących zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób i 

zwierząt domowych oraz ochrony mienia również dające się racjonalnie przewidzieć 

warunki. Jeżeli urządzenie radiowe może występować w różnych konfiguracjach, 

ocena zgodności potwierdza, czy urządzenie to spełnia wymagania określone w ust. 

1–1b we wszystkich możliwych konfiguracjach.> 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do: 

[1)   urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej 

amatorskiej, niebędących przedmiotem oferty handlowej, w tym także zestawów części 

do montażu urządzeń oraz urządzeń zmodyfikowanych przez radioamatorów dla 

własnych potrzeb w celu używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;] 

<1) urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej 

amatorskiej, niebędących przedmiotem oferty handlowej, w tym: 

a) zestawów części do montażu urządzeń, 

b) urządzeń zmodyfikowanych przez radioamatorów dla własnych potrzeb w 

celu używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, 

c) urządzeń zbudowanych samodzielnie przez radioamatorów, które służą celom 

eksperymentalnym i naukowym w ramach służby radiokomunikacyjnej 

amatorskiej;> 

[2)   urządzeń przystosowanych wyłącznie do odbioru sygnałów radiofonicznych i 

telewizyjnych; 

3)   przewodów i kabli przeznaczonych do instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych;] 

4)   urządzeń wyposażenia radiokomunikacyjnego objętych przepisami o wyposażeniu 

morskim; 

4a)  urządzeń przeznaczonych do zastosowania w lotnictwie cywilnym z wyjątkiem 

urządzeń przeznaczonych do zarządzania ruchem lotniczym; 

<4b) zestawów kontrolnych zbudowanych według indywidualnego projektu, 

przeznaczonych dla specjalistów i wykorzystywanych wyłącznie w ośrodkach 

badawczo-rozwojowych do celów badawczo-rozwojowych.> 

5)   (uchylony). 

6)   (uchylony). 

7)   (uchylony). 

<5. Domniemywa się, że urządzenie radiowe jest zgodne z wymaganiami, o których 

mowa w ust. 1–1b, jeżeli jest zgodne z odpowiednimi obejmującymi je 

postanowieniami norm zharmonizowanych lub ich częściami. 

6. Wymagania, o których mowa w ust. 1–1b, dotyczące oddawanych do użytku i 

wykorzystywanych urządzeń radiowych, odnoszą się do sytuacji, w których 

urządzenia te są odpowiednio zainstalowane i konserwowane oraz używane zgodnie z 

przeznaczeniem.> 
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Art. 154. 

[1. Urządzenia radiowe, wobec których państwa członkowskie stosują ograniczenia w 

zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku ze względu na pracę 

urządzenia w zakresie częstotliwości, których wykorzystanie nie zostało zharmonizowane 

na terytorium tych państw, stanowią urządzenia klasy 2 i przed wprowadzeniem do obrotu 

lub oddaniem do użytku powinny być oznakowane znakiem ostrzegawczym przez 

producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.] 

<1. Urządzenie radiowe, wobec którego państwo członkowskie stosuje ograniczenia w 

zakresie wprowadzania go do obrotu lub oddawania do użytku, lub wobec którego 

obowiązują wymagania dotyczące konieczności uzyskania pozwolenia na używanie 

urządzenia radiowego, stanowi urządzenie klasy 2 i przed wprowadzeniem do obrotu 

lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel oznakowuje 

je znakiem ostrzegawczym.> 

<1a. W przypadku urządzenia klasy 2 informacje dostępne na opakowaniu oraz podane 

w instrukcjach towarzyszących urządzeniom radiowym umożliwiają określenie 

państwa członkowskiego lub obszaru geograficznego w obrębie danego państwa 

członkowskiego, w których istnieją ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu lub 

oddawaniu do użytku lub obowiązują wymagania dotyczące konieczności uzyskania 

pozwolenia na używanie urządzenia.> 

[2. Przepis ust. 1 stosuje się także do urządzeń radiowych, wobec których państwa 

członkowskie stosują ograniczenia w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania 

do użytku ze względu na: 

1)   efektywność wykorzystania zakresów częstotliwości; 

2)   eliminowanie szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych; 

3)   ochronę zdrowia publicznego.] 

[3. Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe, wobec których państwa 

członkowskie nie stosują ograniczeń w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub 

oddawania do użytku, stanowią urządzenia klasy 1.] 

<3. Urządzenia radiowe, wobec których państwa członkowskie nie stosują ograniczeń w 

zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku, stanowią urządzenia 

klasy 1.> 

4. Prezes UKE umieszcza na stronach internetowych UKE przykładową listę urządzeń 

radiowych stanowiących urządzenia klasy 1. 

5. 
(37)

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

wzór oznakowania znakiem ostrzegawczym urządzeń radiowych stanowiących urządzenia 

klasy 2, mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej
(38)

. 

<6. Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, 

sposób podawania informacji, o których mowa w ust. 1a, mając na uwadze wydane 

przez Komisję Europejską w tym zakresie przepisy, o których mowa w art. 10 ust. 10 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących 
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udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE, 

oraz uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości tych informacji.> 

 

Art. 155. 

[1. Podmiot wprowadzający do obrotu lub oddający do użytku telekomunikacyjne urządzenie 

końcowe lub urządzenie radiowe jest obowiązany udzielić Prezesowi UKE, na każde jego 

żądanie, wyjaśnień dotyczących tego urządzenia, jego przeznaczenia oraz właściwości 

technicznych i eksploatacyjnych, a także wskazać zakres jego zastosowania, z 

zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. Podmiot wprowadzający do obrotu lub oddający do użytku urządzenie radiowe jest 

obowiązany udzielić Prezesowi UKE, na każde jego żądanie, wyjaśnień dotyczących 

tego urządzenia, jego przeznaczenia oraz właściwości technicznych i 

eksploatacyjnych, a także wskazać zakres jego zastosowania.> 

[2. Podmiot wprowadzający do obrotu urządzenie radiowe jest obowiązany zawiadomić 

Prezesa UKE, co najmniej na 28 dni przed planowanym terminem wprowadzenia tego 

urządzenia do obrotu, o zamiarze wprowadzenia tego urządzenia. Zawiadomienie 

powinno zawierać niezbędne informacje, dotyczące przeznaczenia, właściwości 

technicznych i eksploatacyjnych oraz zakresu zastosowania wprowadzanego do obrotu 

urządzenia radiowego. 

3. 
(39)

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje urządzeń radiowych objętych obowiązkiem określonym w ust. 2, biorąc pod 

uwagę zakresy częstotliwości wykorzystywane przez te urządzenia; 

2)   sposób, zakres i tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 2, w tym wzór 

formularza zgłoszenia takich informacji, biorąc pod uwagę, aby zakres udzielanych 

informacji był niezbędny do prowadzenia skutecznego nadzoru nad urządzeniami 

radiowymi wprowadzonymi do obrotu.] 

[4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do urządzeń telekomunikacyjnych przekazywanych do 

używania przez podmioty, o których mowa w art. 4.] 

<4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do urządzeń radiowych przekazywanych do używania 

przez podmioty, o których mowa w art. 4.> 

 

[Art. 156. 

Dopuszcza się eksponowanie na targach, wystawach i pokazach urządzeń radiowych i 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych podlegających obowiązkowej ocenie zgodności z 

zasadniczymi wymaganiami bez deklaracji zgodności i oznakowania znakiem zgodności w 

celu ich prezentacji, pod warunkiem uwidocznienia informacji, że wystawione urządzenie nie 

może być wprowadzone do obrotu ani przekazane do używania do czasu przeprowadzenia 

oceny zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami.] 

 

<Art. 156. 

1. Dopuszcza się eksponowanie na targach, wystawach i pokazach urządzeń radiowych 

podlegających obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami, o których mowa w 
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art. 153 ust. 1–1b, bez deklaracji zgodności i oznakowania CE w celu ich prezentacji, 

pod warunkiem uwidocznienia informacji, że wystawione urządzenie nie może być 

wprowadzone do obrotu ani przekazane do używania do czasu zapewnienia 

zgodności urządzenia z wymaganiami. 

2. Urządzenia radiowe można demonstrować jedynie, jeśli zapewniono odpowiednie 

środki w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń, szkodliwych zaburzeń 

elektromagnetycznych i zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób i zwierząt 

domowych oraz bezpieczeństwa mienia.> 

 

[Art. 158. 

1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel wprowadzający do obrotu lub oddający do 

użytku telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub urządzenia radiowe jest obowiązany 

udostępniać, do celów kontrolnych, dokumentację związaną z oceną zgodności przez okres 

co najmniej 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego egzemplarza urządzenia. 

2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel załącza do telekomunikacyjnego 

urządzenia końcowego lub urządzenia radiowego, podlegającego obowiązkowej ocenie 

zgodności z zasadniczymi wymaganiami, deklarację zgodności oraz informacje o 

przeznaczeniu danego urządzenia telekomunikacyjnego. 

3. W odniesieniu do urządzeń radiowych informacje, o których mowa w ust. 2, powinny 

umożliwiać identyfikację kraju lub obszaru geograficznego, na którym dane urządzenie 

może być wykorzystywane. 

4. W odniesieniu do telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania 

do zakończeń sieci publicznej, informacje, o których mowa w ust. 2, powinny umożliwiać 

ustalenie zakończeń sieci publicznej, do których dane urządzenie może być dołączane.] 

 

<Art. 158. 

1. Producent jest obowiązany umieścić na urządzeniu radiowym lub – w przypadku gdy 

wielkość lub rodzaj urządzenia to uniemożliwiają – na opakowaniu lub w 

dokumencie załączonym do urządzenia radiowego: 

1) nazwę typu, numer partii lub serii lub inną informację umożliwiającą 

identyfikację tego urządzenia; 

2) swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak 

towarowy, o ile taki posiada, oraz pocztowy adres kontaktowy. 

2. Pocztowy adres kontaktowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje się w języku 

polskim. 

3. Producent załącza do urządzenia radiowego, podlegającego obowiązkowej ocenie 

zgodności z wymaganiami, o których mowa w art. 153 ust. 1–1b, sporządzone w 

jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, w języku polskim: 

1) kopię deklaracji zgodności lub uproszczoną deklarację zgodności zawierającą 

adres internetowy, pod którym można uzyskać pełny tekst deklaracji zgodności; 

2) instrukcje obsługi oraz informacje na temat bezpieczeństwa. 
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4. Instrukcje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, obejmują informacje wymagane w celu 

wykorzystywania urządzenia radiowego zgodnie z przeznaczeniem. Informacje takie 

obejmują, w stosownych przypadkach, opis dodatkowych elementów i 

komponentów, w tym opis oprogramowania, które umożliwiają używanie urządzenia 

radiowego zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku urządzeń radiowych celowo 

emitujących fale radiowe wymagane jest również podanie następujących informacji: 

1) zakresu częstotliwości, w którym pracuje urządzenie radiowe; 

2) maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, 

w którym pracuje urządzenie radiowe. 

5. Producent zapewnia, aby urządzenie radiowe było skonstruowane w taki sposób, aby 

można było go używać w co najmniej jednym państwie członkowskim bez naruszenia 

mających zastosowanie wymogów dotyczących wykorzystania częstotliwości. 

6. Przed wprowadzeniem urządzenia radiowego do obrotu lub oddaniem do użytku 

importer zapewnia, że producent przeprowadził procedurę oceny zgodności oraz, że 

urządzenie radiowe jest skonstruowane w taki sposób, aby można było go używać w 

co najmniej jednym państwie członkowskim bez naruszenia mających zastosowanie 

wymogów dotyczących wykorzystania częstotliwości, a także zapewnia, że do 

urządzenia radiowego dołączone są dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 

1–4 oraz w art. 154 ust. 1a. 

7. Importer ma obowiązek umieścić na urządzeniu radiowym swoją nazwę, 

zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy, o ile taki 

posiada, oraz pocztowy adres kontaktowy. Jeżeli nie jest możliwe umieszczenie tych 

danych na urządzeniu radiowym, w szczególności ze względu na jego wielkość lub 

konieczność otwarcia opakowania w celu podania danych importera, importer 

umieszcza je na opakowaniu lub w dołączonym do urządzenia radiowego 

dokumencie. Dane te powinny być podane w języku polskim. 

8. Przed udostępnieniem urządzenia radiowego na rynku dystrybutor sprawdza czy 

producent spełnił wymagania, o których mowa w ust. 1–5 oraz w art. 154 ust. 1a, a 

importer wymagania, o których mowa w ust. 7.> 

 

<Art. 158a. 

1. Producent, przed wprowadzeniem urządzenia radiowego do obrotu, rejestruje typy 

urządzeń radiowych w centralnym systemie udostępnionym przez Komisję 

Europejską oraz umieszcza na urządzeniu radiowym numer ewidencyjny nadany 

przez Komisję Europejską. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może, w drodze rozporządzenia, określić: 

1) urządzenia radiowe objęte wymogiem rejestracji, o którym mowa w ust. 1, 

2) dokumentację techniczną dołączaną w ramach rejestracji, 

3) sposób rejestracji, 

4) sposób umieszczania na urządzeniu radiowym numeru ewidencyjnego nadanego 

przez Komisję Europejską 
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– mając na uwadze wydane w tym zakresie akty delegowane Komisji Europejskiej, 

o których mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 

państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych 

i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE, oraz kierując się potrzebą poprawienia 

wydajności i skuteczności nadzoru rynku i zapewnienia wysokiego poziomu 

zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami. 

 

Art. 158b. 

1. Przed wprowadzeniem urządzenia radiowego do obrotu lub oddaniem go do użytku 

producent, po wystawieniu deklaracji zgodności, umieszcza na urządzeniu 

oznakowanie CE. 

2. Po oznakowaniu CE podaje się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli 

stosowana jest procedura oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami na 

podstawie systemu pełnego zapewnienia jakości, o którym mowa w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Numer identyfikacyjny jednostki 

notyfikowanej musi mieć taką samą wysokość jak oznakowanie CE i umieszczany 

jest przez jednostkę notyfikowaną lub producenta, według wskazówek jednostki 

notyfikowanej. 

Art. 158c. 

1. Dokumentacja techniczna sporządzana jest przed wprowadzeniem urządzenia 

radiowego do obrotu lub oddaniem do użytku i jest systematycznie aktualizowana. 

2. W przypadku gdy dokumentacja techniczna nie zawiera wystarczających informacji 

potwierdzających zgodność urządzenia radiowego z wymaganiami, Prezes UKE 

może wezwać producenta lub importera do zlecenia przeprowadzenia badania przez 

jednostkę notyfikowaną upoważnioną do oceny zgodności w odniesieniu do urządzeń 

radiowych na koszt producenta lub importera oraz do przedstawienia, w określonym 

terminie, dokumentacji technicznej, która potwierdzi zgodność urządzenia 

radiowego z wymaganiami, o których mowa w art. 153 ust. 1–1b.> 

 

Art. 199. 

1. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów, decyzji oraz 

postanowień z zakresu telekomunikacji, gospodarki częstotliwościami lub spełniania 

wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

1a. Prezes UKE, jako organ wyspecjalizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, jest uprawniony do kontroli znajdujących się 

w obrocie lub oddanych do użytku wyrobów, o których mowa w: 

1)   rozporządzeniu 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 
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elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie 

czuwania i wyłączenia (Dz. Urz. UE L 339 z 18.12.2008, str. 45); 

2)   rozporządzeniu 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, str. 8); 

3)   rozporządzeniu 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, str. 3); 

4)   rozporządzeniu 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, str. 42)[.] <;> 

<5) rozporządzeniu 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 175 z 27.06.2013, str. 13).> 

1b. 
(67)

 Prezes UKE jako organ: 

1)   kontrolujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 września 2012 r. o 

informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o 

kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. poz. 1203 oraz z 

2015 r. poz. 1069) jest uprawniony do kontroli wprowadzanych do obrotu lub 

oddawanych do użytku produktów wykorzystujących energię, o których mowa w 

rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. 

uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w 

odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 

314 z 30.11.2010, str. 64); 

2)   przeprowadzający kontrolę realizacji programu znakowania efektywności 

energetycznej urządzeń biurowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące 

energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych jest 

uprawniony do kontroli realizacji programu znakowania efektywności energetycznej 

urządzeń biurowych, o którym mowa w art. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 

unijnego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Dz. 

Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 1, z późn. zm.). 

2. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku 

aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych. 

2a. Kontrolę i postępowanie pokontrolne Prezes UKE wszczyna z urzędu. 
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3. 
(68)

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

legitymacji służbowej pracownika UKE, kierując się koniecznością określenia zakresu 

danych zamieszczonych w legitymacji oraz okresu jej ważności. 

 

Art. 209. 

 1. Kto: 

1)   nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów 

przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych lub 

dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe, 

2)   wykonuje działalność telekomunikacyjną w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis do 

rejestru, 

3)   (uchylony), 

4)   narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych, 

5)   nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących ofert określających ramowe 

warunki umów o dostępie, 

6)   nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z tego 

tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, 

7)   nie wykonuje obowiązku świadczenia usługi powszechnej, 

8)   (uchylony), 

9)   wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego 

uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami, 

9a)  używa urządzenia radiowego bez wymaganego wpisu do rejestru urządzeń, o którym 

mowa w art. 144c ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 144a lub art. 144b, 

9b)  nie wykorzystuje, z przyczyn leżących po jego stronie, częstotliwości przyznanych w 

rezerwacji częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy, 

10)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i na 

warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie, 

[11)  wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe bez wymaganego 

oznakowania znakiem ostrzegawczym,] 

<11) wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe bez wymaganego 

oznakowania znakiem ostrzegawczym lub nie podaje informacji, o których mowa w 

art. 154 ust. 1a,> 

12)  nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących zapewnienia dostępu 

telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 32, 

12a)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia szczegółowe warunki regulacyjne zatwierdzone 

decyzją, o której mowa w art. 43a, 

13)  nie wypełnia obowiązków regulacyjnych nałożonych na rynkach detalicznych, o których 

mowa w art. 46-48, 

13a)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36, art. 56, art. 57 

ust. 6, art. 59, art. 60, art. 60a ust. 1, 1b i 4-5 oraz art. 61 ust. 4-6 i 7, 
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13b)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 44b-44g, 

14)  nie wypełnia wymagań dotyczących ustalania cen, o których mowa w art. 61 ust. 2, 

14a)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64, art. 64a i art. 65, 

14b)  nie wykonuje w terminie obowiązku określonego w decyzji, o której mowa w art. 62a 

ust. 5, 

15)  uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru, 

o którym mowa w art. 69, 

16)  uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o 

których mowa w art. 70 i art. 71, 

17)  uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy usług, o 

którym mowa w art. 72, 

18)  (uchylony), 

18a)  nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 2 i 5, 

19)  wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126, 

19a)  nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków operatora multipleksu, o których mowa 

w art. 131a, 

20)  nie wykonuje obowiązków związanych z udostępnianiem lub prowadzeniem oddzielnej 

rachunkowości, o których mowa w art. 133, 

21)  nie realizuje obowiązku zapewnienia dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego lub 

elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136, 

22)  nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia nieruchomości lub 

infrastruktury telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub w umowie, o których mowa 

w art. 139, 

22a)  nie wypełnia warunków współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej oraz 

rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, zgodnie z ustawą z dnia 7 

maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

22b)  nie wypełnia warunków wynikających z decyzji wydawanych w trybie art. 30 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

[23)  wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenia telekomunikacyjne bez 

przekazania Prezesowi UKE informacji w terminie i zakresie, o których mowa w art. 155 

ust. 2,] 

24)  narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 

159, 

25)  nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o 

których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174, 

25a)  będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym nie publikuje na swojej stronie internetowej 

informacji, o których mowa w art. 175e, 

26)  przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, dane abonentów lub dane 

użytkowników końcowych w zakresie niezgodnym z art. 165, 

27)  niezgodnie z przepisami art. 173 przechowuje informacje w urządzeniach końcowych 

abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji zgromadzonych w tych 

urządzeniach, 
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27a)  nie stosuje się do zakazu określonego w decyzji, o której mowa w art. 175c ust. 3, 

28)  
(70)

 (uchylony), 

29)  nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3-5 oraz art. 7-15 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 

roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, 

30)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z prowadzeniem 

rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów, 

31)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do 

zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie 

telekomunikacyjnym, 

32)  utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie czynności kontrolnych przez Prezesa UKE 

- podlega karze pieniężnej. 

1a. Kara, o której mowa w ust. 1, może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot 

zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że 

przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia. 

2. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE może nałożyć na 

kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 

300% jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop 

wypoczynkowy. 

3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728, z 2015 r. poz. 1361 oraz z 2016 r. poz. 266) 

 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   przedsiębiorca - przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania, 

magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw; 

2)   inspektor - inspektora w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 i 1101); 

3)   paliwa - paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne, gaz skroplony 

(LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lekki olej opałowy, 

ciężki olej opałowy oraz olej do silników statków żeglugi śródlądowej; 

4)   paliwa ciekłe: 
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a)  benzyny silnikowe zawierające do 10,0% objętościowo biokomponentów lub do 22,0% 

objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których 

mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1643), stosowane w szczególności w pojazdach oraz 

rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem 

iskrowym, 

b)  olej napędowy zawierający do 7,0% objętościowo biokomponentów, o których mowa 

w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 

stosowany w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach 

nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, 

wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym; 

4a)  paliwa stałe: 

a)  węgiel kamienny, brykiety, pelety zawierające co najmniej 90% węgla kamiennego, 

muły węglowe oraz flotokoncentraty, 

b)  paliwo stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w 

temperaturze powyżej 450°C; 

5)   biopaliwa ciekłe - biopaliwa ciekłe, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

6)   gaz skroplony (LPG) - mieszaninę skroplonych gazów węglowodorowych, głównie 

propanu C3 i butanu C4, stosowaną w silnikach przystosowanych do spalania tego paliwa, 

oznaczony kodami CN 2711 12 97 oraz 2711 13 97; 

7)   sprężony gaz ziemny (CNG) - mieszaninę sprężonych gazów węglowodorowych, głównie 

metanu C1, stosowaną w silnikach przystosowanych do spalania tego paliwa, oznaczony 

kodem CN 2711 21 00; 

7a)  skroplony gaz ziemny (LNG) - mieszaninę skroplonych gazów węglowodorowych, 

głównie metanu C1, stosowaną w silnikach przystosowanych do spalania tego paliwa, 

oznaczony kodem CN 2711 11 00; 

8)   
(2)

 lekki olej opałowy - olej napędowy stosowany do celów opałowych w instalacjach 

energetycznego spalania paliw oznaczony kodami CN ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 

2710 19 47, ex 2710 19 48, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17 oraz ex 2710 20 

19; 

9)   
(3)

 ciężki olej opałowy - olej stosowany do celów opałowych w instalacjach 

energetycznego spalania paliw oznaczony kodami CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 

2710 20 31 do 2710 20 39; 

10)  olej do silników statków żeglugi śródlądowej - paliwo żeglugowe stosowane w statkach 

żeglugi śródlądowej; 

11)  pojazd - pojazd, o którym mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.); 

12)  ciągnik rolniczy - ciągnik rolniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym; 
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13)  maszyna nieporuszająca się po drogach - każdą maszynę jezdną, przewoźne wyposażenie 

przemysłowe lub robocze albo inne urządzenie, które, aby przemieszczać się, wymaga 

odrębnego środka transportu; 

14)  
(4)

 wprowadzanie do obrotu - sprzedaż lub inną formę zbycia paliw na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym; 

15)  magazynowanie - działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu paliwa 

przeznaczonego do wprowadzania do obrotu; 

16)  gromadzenie - przechowywanie paliwa nieprzeznaczonego do wprowadzania do obrotu; 

17)  transportowanie - przewożenie paliwa przeznaczonego do magazynowania, 

wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacji zakładowej; 

18)  stacja paliwowa - zespół urządzeń służących do zaopatrywania przez przedsiębiorcę w 

paliwa w szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających 

się po drogach, a także rekreacyjnych jednostek pływających; 

19)  stacja zakładowa - zespół urządzeń należących do przedsiębiorcy, służących do 

zaopatrywania w paliwa w szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn 

nieporuszających się po drogach, rekreacyjnych jednostek pływających, a także 

wybranych flot, przez niego używanych; 

[20)  akredytowane laboratorium - laboratorium, niezależne od przedsiębiorców 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub 

wprowadzania do obrotu paliw, które uzyskało akredytację, na zasadach określonych w 

przepisach o systemie oceny zgodności, do wykonywania badań jakości paliwa;] 

<20) akredytowane laboratorium – laboratorium, niezależne od przedsiębiorców 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub 

wprowadzania do obrotu paliw, które uzyskało akredytację, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku (Dz. U. poz. …), do wykonywania badań jakości paliwa;> 

21)  próbka - paliwo pobrane do badań przez inspektora; 

22)  rolnik - rolnika, o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych; 

23)  wybrana flota - grupę co najmniej 4 pojazdów, w tym ciągników rolniczych, lub maszyn 

nieporuszających się po drogach albo grupę lokomotyw lub statków żeglugi śródlądowej, 

wyposażonych w silniki przystosowane do spalania biopaliwa ciekłego, będącą 

własnością lub użytkowaną przez osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej; 

24)  wytwarzanie biopaliw ciekłych przez rolników na własny użytek - wytwarzanie biopaliw 

ciekłych przez rolników na własny użytek, w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

25)  inne paliwa odnawialne - paliwa odnawialne inne niż biopaliwa ciekłe, o których mowa 

w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 



- 88 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

26)  statek żeglugi śródlądowej - statek, o którym mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458), jeżeli nie znajduje się na wodach 

morskich, z wyłączeniem rekreacyjnej jednostki pływającej; 

27)  rekreacyjna jednostka pływająca - jednostkę pływającą każdego typu przeznaczoną do 

celów sportowych i rekreacyjnych, o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, mierzonej w 

sposób określony w mających do niej zastosowanie normach zharmonizowanych, 

niezależnie od rodzaju jej napędu, jeżeli nie znajduje się na wodach morskich; 

28)  Narodowy Cel Redukcyjny - minimalną wartość ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), 

sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do 

silników statków żeglugi śródlądowej stosowanych w transporcie oraz energii 

elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, w przeliczeniu na jednostkę 

energii; 

29)  podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny: 

a)  każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych, biopaliw 

ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego 

gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, który 

sprzedaje lub zbywa je w innej formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

zużywa na potrzeby własne na tym terytorium, 

b)  przedsiębiorstwo energetyczne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną stosowaną w 

pojazdach samochodowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. - Prawo o ruchu drogowym, po poinformowaniu Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki o przyjęciu obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1; 

30)  import - import w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559 i 1662); 

30a)  
(5)

 eksport - eksport w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 30; 

30b)  dostawa wewnątrzwspólnotowa - dostawa wewnątrzwspólnotowa w rozumieniu ustawy, 

o której mowa w pkt 30; 

31)  nabycie wewnątrzwspólnotowe - nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu ustawy, o 

której mowa w pkt 30; 

32)  cykl życia paliw lub energii - okres obejmujący etapy niezbędne do wytworzenia danego 

paliwa lub energii elektrycznej, uwzględniający w szczególności uprawę lub wydobycie 

surowców, transport, wytwarzanie, przetwarzanie, aż do zużycia tego paliwa w 

transporcie lub energii elektrycznej w pojazdach samochodowych; 

33)  gazy cieplarniane - dwutlenek węgla, podtlenek azotu oraz metan; 

34)  emisja gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw - wprowadzenie do powietrza gazów 

cieplarnianych, wynikające z cyklu życia paliw, niezależnie od źródła pochodzenia tej 

emisji; 
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35)  emisja gazów cieplarnianych w cyklu życia energii - wprowadzenie do powietrza gazów 

cieplarnianych, wynikające z cyklu życia energii, niezależnie od źródła pochodzenia tej 

emisji; 

36)  emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii - iloraz całkowitej masy 

emisji gazów cieplarnianych wprowadzonych do powietrza w cyklu życia paliw lub 

energii, przeliczonej na dwutlenek węgla, oraz całkowitej wartości opałowej paliwa lub 

wartości energetycznej dostarczonej energii, wyrażony jako gCO2eq/MJ; 

37)  dodatki metaliczne - dodatki do paliw ciekłych produkowane na bazie manganu, w tym 

trikarbonylek (metylocyklopentadieno) manganowy; 

38)  dystrybutor - odmierzacz paliw będący instalacją pomiarową, przeznaczony do 

tankowania paliw na stacjach paliwowych i zakładowych. 

2. Przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, rozumie się także prowadzącego stację 

zakładową w ramach wykonywanej działalności gospodarczej wymienionej w ust. 1 pkt 1, 

a także innej działalności. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 640 i 1240) 

Art. 10. 

 1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 

1)   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, 

urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 

młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

2)   (uchylony) 

3)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz 

kontrola przestrzegania obowiązku: 

a)  (uchylona) 

b)  informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, 

c)  opłacania składek na Fundusz Pracy; 

d)  dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest 

uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 

e)  prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

f)  prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 149 i 357), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19ga i art. 

85 ust. 2 tej ustawy; 
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4)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców; 

5)   (uchylony) 

<5a) kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców 

wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku (Dz. U. poz. ...), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych 

właściwych organów nadzoru rynku, w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2016 r. 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, oraz prowadzenie postępowań w 

sprawie takich wyrobów;> 

6)   kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem 

spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

6a)  nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz art. 

37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 

Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 

dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego 

dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi 

ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji; 

6b)  nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez 

Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1907/2006, 

w zakresie swoich kompetencji; 

7)   podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w 

środowisku pracy, a w szczególności: 

a)  badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania 

środków zapobiegających tym wypadkom, 

b)  analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym chorobom, 

c)  inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w 

szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d)  inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 

e)  udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a 

także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

f)  podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia 

przestrzegania prawa pracy; 

8)   współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez 

pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 

9)   kontrola: 
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a)  przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie z 

dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 

2015 r. poz. 277) oraz określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładów 

inżynierii genetycznej i w zgodach na zamknięte użycie mikroorganizmów 

genetycznie zmodyfikowanych oraz w zgodach na zamknięte użycie organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych, w tym w zakresie: 

-  oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części, 

-  środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia, 

-  urządzeń używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii 

zamkniętego użycia określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie, 

b)  prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów 

genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

przeprowadzanego w zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta zawiera 

informacje mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

9a)  kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o 

szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.); 

10)  opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

11)  prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w 

postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy; 

12)  wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 304
5
 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

13)  udzielanie na pisemny wniosek osoby zainteresowanej informacji o minimalnych 

warunkach zatrudnienia pracowników, określonych w dziale drugim rozdziale IIa ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

14)  współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za 

nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników, polegająca na: 

a)  udzielaniu informacji o warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych do 

wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na 

określony czas, przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

b)  informowaniu o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko prawom pracowników 

skierowanych do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem 

Unii Europejskiej, 

c)  wskazywaniu organu nadzoru nad rynkiem pracy, właściwego do udzielania żądanej 

informacji ze względu na zakres jego działania; 

15)  ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak 
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stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela 

publicznego; 

16)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

1a. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przy określaniu - na podstawie oceny 

ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - sektorów 

działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), o 

szczególnym natężeniu tego zjawiska. 

2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

1)   osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na 

rzecz którego taka praca jest świadczona; 

2)   przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 

podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

3)   osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, 

wykonującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone 

im prace. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie 

przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

4. Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i 

pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i 

uciążliwe w środowisku pracy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. 

poz. 556, z 2010 r. poz. 679, z 2012 r. poz. 1445 oraz z 2015 r. poz. 2281) 

 

[Art. 2. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. 

zm.
3)

).] 

<Art. 2. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. …).> 
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Art. 5. 

Przepisów ustawy nie stosuje się także do: 

[1)   telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.
5)

), które 

nie wykorzystują widma fal radiowych i są przeznaczone do dołączania do zakończeń 

publicznej sieci telekomunikacyjnej;] 

2)   odbiorczych części urządzeń radiowych oraz urządzeń radiowych nadawczych i 

nadawczo-odbiorczych; 

[3)   urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej 

amatorskiej, niebędących przedmiotem oferty handlowej, w tym także zestawów części do 

montażu urządzeń oraz urządzeń zmodyfikowanych przez radioamatorów na własne 

potrzeby w celu używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;] 

<3) urządzeń przeznaczonych do używania wyłącznie w służbie radiokomunikacyjnej 

amatorskiej, nieudostępnionych na rynku, w tym także zestawów części do montażu 

urządzeń oraz urządzeń zmodyfikowanych przez radioamatorów na własne potrzeby 

w celu używania w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;> 

4)   urządzeń telekomunikacyjnych, w rozumieniu art. 2 pkt 46 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

- Prawo telekomunikacyjne, przeznaczonych do używania wyłącznie przez: 

a)  komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowane oraz organy i jednostki organizacyjne 

nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - na 

własne potrzeby, 

b)  organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych - w sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i 

jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i 

administracji rządowej, 

c)  jednostki sił zbrojnych obcych państw oraz jednostki organizacyjne innych 

zagranicznych organów państwowych, przebywające czasowo na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest 

stroną - w czasie pobytu, 

d)  jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego - na własne potrzeby, 

e)  jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - na 

własne potrzeby, 

f)  przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje specjalne 

oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z przywilejów i 

immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające 

swoje siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wyłącznie w zakresie 

związanym z działalnością dyplomatyczną tych podmiotów, 

g)  jednostki organizacyjne Służby Więziennej - na własne potrzeby, 

h)  komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego, które 

wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nadzorowanych lub 
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podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - na własne 

potrzeby; 

5)   
(1)

 wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz 

aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679); 

6)   
(2)

 pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) oraz części pojazdów, z wyłączeniem pojazdów 

wolnobieżnych; 

[7)   produktów lotniczych, części i wyposażenia w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 

1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych 

zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

Transportu Lotniczego (Dz. Urz. UE L 240 z 07.09.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 30).] 

<7) wyrobów lotniczych, części i akcesoriów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych 

zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji 

Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, 

rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 

19.03.2008, str. 1, z późn. zm.);> 

<8) specjalnie skonstruowanych zestawów do przeprowadzania badań, przeznaczonych 

wyłącznie do użytku w tym celu w instytutach badawczych.> 

 

Art. 6. 

Określenia użyte w ustawie oznaczają: 

[1)   aparatura - każdy gotowy wyrób lub zespół wyrobów, które są dostępne w obrocie jako 

odrębne jednostki funkcjonalne przeznaczone do używania lub do montażu przez 

użytkownika oraz zdolne do wywoływania zaburzeń elektromagnetycznych lub podatne na 

nie;] 

<1) aparatura – każdy gotowy wyrób lub zespół wyrobów, które są udostępnione na 

rynku jako odrębne jednostki funkcjonalne przeznaczone do używania lub do 

montażu przez użytkownika oraz zdolne do wywoływania zaburzeń 

elektromagnetycznych lub podatne na nie;> 

<1a) badanie typu UE – część procedury oceny zgodności, w której jednostka 

notyfikowana bada projekt techniczny aparatury oraz weryfikuje i poświadcza 

spełnienie przez projekt techniczny aparatury zasadniczych wymagań;> 

2)   instalacja ruchoma - połączenie kilku rodzajów aparatury albo połączenie aparatury i 

innych wyrobów, którego przeznaczeniem jest używanie w różnych lokalizacjach; 

3)   instalacja stacjonarna - połączenie kilku rodzajów aparatury albo połączenie aparatury i 

innych wyrobów, którego przeznaczeniem jest używanie w określonej i stałej lokalizacji; 
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4)   komponent - wyrób o różnym stopniu złożoności przeznaczony do montażu w aparaturze 

przez użytkownika, który może wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne lub na którego 

działanie takie zaburzenia mogą mieć wpływ; 

5)   odporność na zaburzenia elektromagnetyczne - zdolność urządzeń do działania zgodnie z 

przeznaczeniem bez ograniczania wykonywanych funkcji w przypadku wystąpienia 

zaburzeń elektromagnetycznych; 

6)   oznakowanie CE - oznakowanie potwierdzające zgodność aparatury z zasadniczymi 

wymaganiami po dokonaniu oceny zgodności; 

7)   środowisko elektromagnetyczne - zespół zjawisk elektromagnetycznych występujących w 

danym miejscu; 

8)   zaburzenie elektromagnetyczne - dowolne zjawisko elektromagnetyczne, które może 

obniżyć jakość działania urządzeń albo niekorzystnie wpłynąć na materię ożywioną i 

nieożywioną. 

Art. 9. 

[1. Oceny zgodności dokonuje producent lub jego upoważniony przedstawiciel. 

2. Domniemywa się, że aparatura spełnia zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodna z 

normami zharmonizowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności.] 

<1. Oceny zgodności dokonuje producent. 

2. Domniemywa się, że aparatura spełnia zasadnicze wymagania, jeśli jest zgodna z 

normami zharmonizowanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 marca 2016 

r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku lub ich częściami.> 

3. Ocenę zgodności aparatury przeprowadza się dla wszystkich warunków działania tej 

aparatury, do jakich jest ona przeznaczona. 

4. W przypadku aparatury, która może być wytwarzana i używana w różnych konfiguracjach, 

ocenę zgodności aparatury przeprowadza się dla wszystkich reprezentatywnych 

konfiguracji zgodnych z przeznaczeniem aparatury. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wystarczające jest przeprowadzenie oceny 

zgodności aparatury w konfiguracji dającej największy poziom zaburzeń 

elektromagnetycznych i konfiguracji wykazującej najmniejszą odporność na działanie 

takich zaburzeń. 

Art. 10. 

[1. Producent sporządza dokumentację techniczną obejmującą proces projektowania i 

produkcji aparatury, potwierdzającą jej zgodność z zasadniczymi wymaganiami.] 

<1. Producent sporządza dokumentację techniczną obejmującą proces projektowania, 

produkcji i działania aparatury.> 

<1a. Dokumentacja techniczna umożliwia ocenę zgodności aparatury z zasadniczymi 

wymaganiami oraz obejmuje analizę i ocenę ryzyka.> 

2. Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1)   opis aparatury zawierający informacje umożliwiające jednoznaczną jej identyfikację; 

<1a) projekt koncepcyjny i rysunki dotyczące produkcji oraz w szczególności: 

schematy elementów, podzespołów, obwodów; 



- 96 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1b) opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia rysunków i schematów, o których 

mowa w pkt 1a oraz działania aparatury;> 

[2)   dowody zgodności z zastosowanymi w całości lub częściowo normami 

zharmonizowanymi, o ile takie normy istnieją;] 

<2) wykaz norm zharmonizowanych, stosowanych w całości lub częściowo, do 

których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a 

jeżeli te normy zharmonizowane nie zostały zastosowane, opisy rozwiązań 

przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań, w tym wykaz innych 

zastosowanych specyfikacji technicznych; w przypadku częściowego 

zastosowania norm zharmonizowanych w dokumentacji technicznej określa się, 

które części zostały zastosowane;> 

<2a) wyniki dokonanych obliczeń projektowych i przeprowadzonych badań; 

2b) sprawozdania z badań.> 

[3)   opis działań podjętych w celu zapewnienia zgodności aparatury z zasadniczymi 

wymaganiami, jeżeli producent nie zastosował norm zharmonizowanych albo 

zastosował je częściowo, a w szczególności: 

a)  wyjaśnienie podjętych działań, 

b)  wyniki obliczeń związanych z projektem aparatury, 

c)  opis przeprowadzonych badań lub testów oraz ich wyniki.] 

[3. Do dokumentacji dołącza się oświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 4, jeżeli w 

ocenie zgodności brała udział jednostka notyfikowana w rozumieniu przepisów o systemie 

oceny zgodności.] 

<3. Do dokumentacji dołącza się certyfikat badania typu UE, o którym mowa w art. 11 

ust. 4, jeżeli w ocenie zgodności brała udział jednostka notyfikowana w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zwana 

dalej „jednostką notyfikowaną”.> 

Art. 11. 

[1. 
(3)

 Producent lub jego upoważniony przedstawiciel może poddać aparaturę ocenie 

zgodności z udziałem jednostki notyfikowanej, autoryzowanej przez ministra właściwego 

do spraw informatyzacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności.] 

<1. Producent może poddać aparaturę ocenie zgodności z udziałem jednostki 

notyfikowanej.> 

<1a. Producent składa wniosek w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej. 

Wniosek określa zakres zasadniczych wymagań podlegających badaniom i zawiera: 

1) nazwę i adres producenta oraz, w przypadku wniosku składanego przez 

upoważnionego przedstawiciela, dodatkowo jego nazwę i adres; 

2) pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej 

jednostce notyfikowanej; 

3) dokumentację techniczną, o której mowa w art. 10.> 

[2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel przekazuje jednostce notyfikowanej 

dokumentację techniczną, o której mowa w art. 10 ust. 1, oraz wskazuje aspekty 
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techniczne dowodzące spełniania przez aparaturę zasadniczych wymagań, które powinny 

być ocenione przez tę jednostkę.] 

[3. Jednostka notyfikowana dokonuje analizy przekazanej dokumentacji technicznej w 

zakresie, o którym mowa w ust. 2, i ocenia, czy wykazuje ona w sposób prawidłowy 

zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami w tym zakresie.] 

<3. Jednostka notyfikowana dokonuje analizy przekazanej dokumentacji technicznej w 

zakresie, o którym mowa w ust. 1a, i ocenia, czy wykazuje ona w sposób prawidłowy 

zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami w tym zakresie.> 

<3a. Jednostka notyfikowana sporządza sprawozdanie z oceny, o której mowa w ust 3. 

Bez uszczerbku dla swoich zobowiązań wobec organów notyfikujących jednostka 

notyfikowana udostępnia treść takiego sprawozdania, w całości lub części, wyłącznie 

za zgodą producenta.> 

[4. W przypadku potwierdzenia zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami jednostka 

notyfikowana wydaje producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi 

oświadczenie potwierdzające zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami oraz 

wskazujące zasadnicze wymagania, które były przedmiotem oceny.] 

<4. W przypadku potwierdzenia zgodności typu aparatury z zasadniczymi 

wymaganiami jednostka notyfikowana wydaje producentowi certyfikat badania typu 

UE wskazujący zasadnicze wymagania, które były przedmiotem oceny.> 

<5. Certyfikat badania typu UE zawiera: 

1) nazwę i adres producenta; 

2) wnioski z badań; 

3) zakres zasadniczych wymagań objętych badaniami; 

4) ewentualne warunki jego ważności; 

5) dane niezbędne do identyfikacji typu aparatury objętego certyfikatem badania 

typu UE. 

6. Do certyfikatu badania typu UE można dołączyć załączniki. 

7. Certyfikat badania typu UE i załączniki do niego zawierają wszelkie istotne 

informacje umożliwiające ocenę zgodności wytwarzanej aparatury z typem 

aparatury objętym certyfikatem badania typu UE oraz kontrolę w trakcie 

eksploatacji. 

8. Jeżeli typ aparatury nie spełnia zasadniczych wymagań, jednostka notyfikowana 

odmawia wydania certyfikatu badania typu UE oraz informuje o tym wnioskodawcę, 

podając szczegółowe uzasadnienie odmowy. 

9. Jednostka notyfikowana śledzi zmiany w zakresie wiedzy technicznej wskazujące, że 

typ aparatury objęty certyfikatem badania typu UE może nie spełniać już 

zasadniczych wymagań. Jeżeli w ocenie jednostki notyfikowanej zmiany skutkują 

potrzebą przeprowadzenia dodatkowego badania, jednostka notyfikowana informuje 

o tym producenta. 

10. Producent informuje jednostkę notyfikowaną, która posiada dokumentację 

techniczną związaną z certyfikatem badania typu UE, o wszystkich modyfikacjach 

typu aparatury objętego certyfikatem badania typu UE mogących wpływać na 
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zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami lub warunkami ważności 

certyfikatu badania typu UE. Wprowadzone przez producenta modyfikacje 

wymagają zatwierdzenia w formie aneksu do certyfikatu badania typu UE. 

11. Jednostka notyfikowana informuje ministra właściwego do spraw informatyzacji o 

certyfikatach badania typu UE i aneksach do nich, które wydała lub cofnęła oraz, na 

żądanie, udostępnia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wykaz 

certyfikatów badania typu UE lub aneksów do nich, których wydania odmówiła, 

które zawiesiła lub poddała innym ograniczeniom. 

12. Jednostka notyfikowana informuje inne jednostki notyfikowane prowadzące 

działalność w zakresie oceny zgodności w stosunku do takiego samego rodzaju 

aparatury o certyfikatach badania typu UE lub aneksach do nich, których wydania 

odmówiła, które cofnęła, zawiesiła lub poddała innym ograniczeniom oraz, na 

żądanie, o wydanych certyfikatach badania typu UE lub aneksach do nich. 

13. Jednostka notyfikowana przekazuje na żądanie Komisji Europejskiej, państw 

członkowskich Unii Europejskiej i innych jednostek notyfikowanych kopię 

certyfikatów badania typu UE lub aneksów do nich. 

14. Jednostka notyfikowana przekazuje na żądanie Komisji Europejskiej i państw 

członkowskich Unii Europejskiej kopię dokumentacji technicznej oraz wyniki badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę. 

15. Jednostka notyfikowana przechowuje kopię certyfikatu badania typu UE, 

załączników i aneksów do niego, a także dokumentów technicznych, w tym 

dokumentacji przedstawionej przez producenta, w okresie ważności tego certyfikatu. 

16. Producent przechowuje kopię certyfikatu badania typu UE oraz załączników i 

aneksów do niego wraz z dokumentacją techniczną przez okres 10 lat od dnia 

wprowadzenia aparatury do obrotu. 

17. Upoważniony przedstawiciel producenta może złożyć wniosek, o którym mowa w 

ust. 1a, oraz wypełniać obowiązki określone w ust. 10 i 16, o ile zostały one określone 

w pełnomocnictwie.> 

[Art. 12. 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, przed wprowadzeniem aparatury do obrotu 

lub oddaniem do użytku, potwierdza zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami 

wystawiając deklarację zgodności oraz umieszczając na aparaturze oznakowanie CE.] 

 

<Art. 12. 

Producent, przed wprowadzeniem aparatury do obrotu, potwierdza zgodność aparatury 

z zasadniczymi wymaganiami, wystawiając deklarację zgodności, której wzór stanowi 

załącznik nr 2 do ustawy, oraz umieszcza na aparaturze oznakowanie CE.> 

 

[Art. 13. 

Deklaracja zgodności, o której mowa w art. 12, zawiera w szczególności: 

1)   informacje o zgodności aparatury z dyrektywą 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 
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odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 

89/336/EWG (Dz. Urz. UE L 390 z 31.12.2004, s. 24); 

2)   opis aparatury zawierający informacje umożliwiające jej jednoznaczną identyfikację; 

3)   firmę, oznaczenie siedziby i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela, 

jeżeli taki występuje; 

4)   wskazanie datowanych wersji norm zharmonizowanych, na podstawie których 

deklarowana jest zgodność aparatury z zasadniczymi wymaganiami, oraz informacje o 

innych działaniach zastosowanych w celu zapewnienia zgodności aparatury z 

zasadniczymi wymaganiami, jeżeli były stosowane; 

5)   datę wystawienia deklaracji; 

6)   imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do wystawiania deklaracji.] 

 

Art. 14. 

[1. Oznakowanie CE, o którym mowa w art. 12, umieszcza się na aparaturze albo jej tablicy 

znamionowej w sposób czytelny i trwały, a w przypadku braku takiej możliwości: 

1)   na opakowaniu aparatury, jeżeli takie istnieje, i w instrukcji obsługi lub 

2)   w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do aparatury.] 

<1. Oznakowanie CE, o którym mowa w art. 12, umieszcza się na aparaturze albo jej 

tablicy znamionowej w sposób widoczny, czytelny i trwały, a w przypadku braku 

takiej możliwości ze względu na charakter aparatury, umieszcza się je na 

opakowaniu oraz dokumentach załączonych do aparatury.> 

2. Oprócz oznakowania CE mogą być umieszczone na aparaturze inne znaki, pod warunkiem 

że nie zmniejszą widoczności i czytelności oznakowania CE oraz nie będą wprowadzać w 

błąd co do znaczenia i formy oznakowania CE. 

3. Oznakowanie CE oznacza także zgodność aparatury z innymi przepisami wymagającymi 

oznakowania CE, jeżeli oznakowana aparatura takim przepisom podlega. 

4. Wzór oznakowania CE określa załącznik do ustawy. 

 

Art. 15. 

[1. Na aparaturze albo jej tablicy znamionowej w sposób czytelny i trwały, a w przypadku 

braku takiej możliwości: 

1)   na opakowaniu aparatury, jeżeli takie istnieje, i w instrukcji obsługi lub 

2)   w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do aparatury 

- umieszcza się nazwę, oznaczenie partii oraz numer seryjny lub inne informacje 

pozwalające na jej identyfikację. 

2. Do aparatury dołącza się informację o firmie, siedzibie i adresie producenta oraz, jeżeli 

nie ma on siedziby w państwach członkowskich Unii Europejskiej, o firmie, siedzibie i 

adresie jego upoważnionego przedstawiciela lub osoby mającej siedzibę w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, odpowiedzialnej za wprowadzenie danej aparatury do 

obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej.] 

<1. Na aparaturze, a w przypadku braku takiej możliwości: 

1) na opakowaniu aparatury lub 
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2) w dokumencie dołączonym do aparatury 

– umieszcza się nazwę typu, numer partii lub numer serii lub inne informacje 

pozwalające na identyfikację tej aparatury. 

2. Na aparaturze, a w przypadku braku takiej możliwości: 

1) na opakowaniu aparatury lub 

2) w dokumencie dołączonym do aparatury 

– umieszcza się nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub 

zarejestrowany znak towarowy producenta i importera, o ile taki posiadają, oraz 

pocztowy adres kontaktowy producenta i importera.”, 

<2a. Pocztowy adres kontaktowy, o którym mowa w ust. 2 podaje się w języku polskim.> 

[3. Producent dołącza informacje w sprawie środków ostrożności, które należy podjąć 

podczas montowania, instalacji, konserwacji i używania aparatury, w celu zapewnienia 

spełniania przez aparaturę zasadniczych wymagań.] 

<3. Producent dołącza informacje w sprawie środków ostrożności, które należy podjąć 

podczas montowania, instalacji, konserwacji i używania aparatury, w celu 

zapewnienia spełniania przez aparaturę zasadniczych wymagań w momencie 

oddania do użytku.> 

4. Jeżeli używanie aparatury na terenie zabudowy mieszkaniowej nie zapewnia jej zgodności 

z zasadniczymi wymaganiami, wówczas producent dołącza wskazanie ograniczeń w jej 

używaniu wraz z wykazem norm zharmonizowanych właściwych dla tego rodzaju 

aparatury oraz umieszcza odpowiednią informację na opakowaniu, jeżeli takie istnieje. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1-4, oraz inne informacje niezbędne do używania 

aparatury zgodnie z przeznaczeniem zamieszcza się w instrukcji obsługi. 

 

Art. 16. 

[1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest obowiązany udostępniać do celów 

kontrolnych, przez okres 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego egzemplarza 

aparatury, deklarację zgodności oraz dokumentację techniczną, o której mowa w art. 10.] 

<1. Producent jest obowiązany udostępniać do celów kontrolnych, przez okres 10 lat od 

dnia wprowadzenia aparatury do obrotu, deklarację zgodności oraz dokumentację 

techniczną, o której mowa w art. 10.> 

[2. Jeżeli producent nie ma siedziby w państwach członkowskich Unii Europejskiej i nie ma 

upoważnionego przedstawiciela, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na osobie 

odpowiedzialnej za wprowadzenie aparatury do obrotu w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej.] 

<Art. 16a. 

W celu zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami instalację stacjonarną 

instaluje się przy użyciu profesjonalnych metod inżynierskich i z uwzględnieniem 

informacji dotyczących użycia komponentów zgodnie z przeznaczeniem.> 
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Art. 17. 

[1. Wykonawca instalacji stacjonarnej dokonuje oceny zgodności tej instalacji przed 

oddaniem jej do użytku; art. 9 ust. 2-5 oraz art. 11 stosuje się odpowiednio.] 

<1. Wykonawca instalacji stacjonarnej dokonuje oceny zgodności tej instalacji przed 

wprowadzeniem aparatury do obrotu; przepisy art. 9 ust. 2–5 oraz art. 11 stosuje się 

odpowiednio.> 

2. Wykonawcą jest ten, kto dokonał połączenia instalacji stacjonarnej w sposób zapewniający 

spełnianie jej funkcji zgodne z przeznaczeniem przed oddaniem jej do użytku. Za 

wykonawcę uważa się także każdego, kto dokonał ostatniej modyfikacji w tej instalacji. 

[3. Aparatura przeznaczona wyłącznie do zamontowania w instalacji stacjonarnej i 

niedostępna w obrocie jako samodzielny wyrób podlega ocenie zgodności wraz z 

instalacją stacjonarną, do której została wmontowana. Do takiej aparatury nie stosuje się 

przepisu art. 12.] 

<3. Aparatura przeznaczona wyłącznie do zamontowania w instalacji stacjonarnej i 

nieudostępniona na rynku jako samodzielny wyrób podlega ocenie zgodności wraz z 

instalacją stacjonarną, do której została wmontowana. Do takiej aparatury nie 

stosuje się przepisu art. 12.> 

4. Do instalacji stacjonarnej dołącza się dokumentację techniczną zawierającą: 

1)   opis i schemat instalacji; 

2)   informacje o wynikach przeprowadzonych badań zgodności instalacji z zasadniczymi 

wymaganiami; 

3)   informacje o sposobie postępowania w trakcie montażu instalacji, w tym wchodzącej 

w jej skład aparatury, zapewniającym zachowanie zgodności z zasadniczymi 

wymaganiami; 

4)   instrukcję używania i konserwacji instalacji; 

[5)   informacje pozwalające na identyfikację wykonawcy instalacji oraz producenta 

aparatury stanowiącej stałe wyposażenie instalacji;] 

<5) informacje pozwalające na identyfikację wykonawcy instalacji, producenta oraz 

importera aparatury stanowiącej stałe wyposażenie instalacji;> 

6)   informacje, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2. 

 

Art. 21. 

[1. Prezes UKE jest organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli spełniania przez 

urządzenie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, jako organ 

wyspecjalizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności.] 

<1. Prezes UKE jako organ nadzoru rynku w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2016 

r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, jest uprawniony do 

przeprowadzania kontroli spełniania przez urządzenie wymagań dotyczących 

kompatybilności elektromagnetycznej.> 

2. Do zadań Prezesa UKE należy: 

[1)   badanie zgodności oświadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 4;] 
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<1) badanie zgodności certyfikatu badania typu UE, o którym mowa w art. 11 

ust. 4;> 

2)   kontrola przechowywania i aktualizacji dokumentacji technicznej, o której mowa w 

art. 17 ust. 4; 

3)   kontrola spełniania warunków, o których mowa w art. 19. 

 

[Art. 22. 

Do przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz do 

postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku urządzenia 

niezgodnego z zasadniczymi i innymi wymaganiami stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne. 

Art. 23. 
(4)

 

Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 21 ust. 1, Prezes UKE stwierdzi 

niezgodność oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 4, ze stanem faktycznym, 

przekazuje wyniki kontroli ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, w celu 

podjęcia działań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności.] 

< Art. 22. 

Do przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz do 

postępowania w sprawie wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku 

urządzenia niezgodnego z zasadniczymi i innymi wymaganiami stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

Art. 23. 

Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w art. 21 ust. 1, Prezes UKE 

stwierdzi niezgodność certyfikatu badania typu UE, o którym mowa w art. 11 ust. 4, 

ze stanem faktycznym, przekazuje wyniki kontroli ministrowi właściwemu do spraw 

informatyzacji, w celu podjęcia działań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.> 

 

[Art. 26. 

1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 41c ust. 3 pkt 1-3 oraz ust. 5 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, w stosunku do urządzeń 

niespełniających zasadniczych wymagań, Prezes UKE przekazuje Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów informację o jej wydaniu wraz z podaniem, czy brak 

zgodności jest spowodowany: 

1)   niespełnieniem zasadniczych wymagań, jeżeli urządzenie nie jest zgodne z normami 

zharmonizowanymi lub 

2)   niewłaściwym stosowaniem norm zharmonizowanych albo 

3)   brakiem odpowiednich norm zharmonizowanych. 
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2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazuje informacje, o których 

mowa w ust. 1, Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej zgodnie 

z art. 44 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.] 

<Art. 26. 

W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 4 ustawy z 

dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Prezes UKE 

przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kopie decyzji 

ostatecznych.> 

 

 

ZAŁĄCZNIK <nr 1> 

WZÓR OZNAKOWANIA CE 

wzór 

1.   Propozycje podane na rysunku muszą być zachowane zarówno przy zwiększaniu, jak i 

zmniejszaniu rozmiarów oznakowania. 

2.   Wysokość oznakowania zgodności nie może być mniejsza niż 5 mm, chyba że nie jest to 

możliwe z powodu konstrukcji aparatury. 

 

Załącznik do ustawy z dnia 18 marca 2016 r. 

(poz. …) 

<Załącznik nr 2 

Deklaracja zgodności UE (nr XXXX)1) 

1. Model aparatury/produkt (numer produktu, typu, partii lub serii): 

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: 

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 

producenta. 

4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja aparatury; w razie konieczności identyfikacji 

aparatury deklaracja zgodności może zawierać kolorową ilustrację o wystarczającej 

rozdzielczości): 

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi 

wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: 

6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą 

normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w 

odniesieniu do których deklarowana jest zgodność: 

7. W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana … (nazwa, numer) 

przeprowadziła … (opis interwencji) i wydała certyfikat: 

8. Informacje dodatkowe: 

Podpisano w imieniu: 

(miejsce i data wydania) 

(nazwisko, stanowisko) 

(podpis) 

1) Producent może nadać numer deklaracji zgodności.> 
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U S T A W A    z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. 

poz. 418 i 641 oraz z 2011 r. poz. 654) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania akredytacji. 

2. 
(1)

 Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

oraz funkcjonowania tego podmiotu, zwane dalej "standardami akredytacyjnymi". 

2a. 
(2)

 Przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych rozumie się podmiot wykonujący 

działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 

[3. Akredytacja, o której mowa w przepisach niniejszej ustawy, nie stanowi akredytacji w 

rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.
1)

).] 

<3. Akredytacja, o której mowa w przepisach niniejszej ustawy, nie stanowi akredytacji 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku (Dz. U. poz. ….).> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z 2014 r. poz. 619 i 1138 oraz z 2015 r. poz. 

1365, 1916 i 1991) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   badanie sanitarno-epidemiologiczne - badanie, w którego skład wchodzą badanie 

lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, 

wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych 

czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej; 

2)   biologiczny czynnik chorobotwórczy - posiadające zdolność wywoływania objawów 

chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i 

wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki 

bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym 

zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty; 

3)   choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik 

chorobotwórczy; 

4)   choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna - choroba zakaźna łatwo 

rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla 

zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania, w tym cholera, dżuma, 

ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne; 

5)   czynnik alarmowy - biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości lub 

oporności; 
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6)   dekontaminacja - proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez 

mycie, dezynfekcję i sterylizację; 

7)   dezynfekcja - proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez 

zastosowanie metod fizycznych i chemicznych; 

8)   dochodzenie epidemiologiczne - wykrywanie zachorowań, czynnika etiologicznego oraz 

określanie przyczyn, źródeł, rezerwuarów i mechanizmów szerzenia się choroby zakaźnej 

lub zakażenia; 

9)   epidemia - wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną 

w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub 

chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących; 

10)  informacje - dane nieobejmujące danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie 

danych osobowych; 

10a)  instytut badawczy - instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 

185, poz. 1092); 

11)  izolacja - odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub 

grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia 

biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby; 

12)  kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu 

zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych; 

13)  łańcuch chłodniczy - środki techniczne i rozwiązania organizacyjne służące utrzymaniu 

oraz monitorowaniu, zgodnych z zaleceniami wytwórcy warunków przechowywania, 

transportu i dystrybucji produktów immunologicznych w rozumieniu art. 2 pkt 30 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z 

późn. zm.) w celu zachowania ich trwałości i zapobieżenia zmniejszeniu ich skuteczności; 

14)  nadzór epidemiologiczny - obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez 

ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-

epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników 

chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę 

i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), 

jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o 

zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, 

wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór 

ogólny); 

15)  nadzór sentinel - wybiórczy nadzór epidemiologiczny, prowadzony przez wybrany 

podmiot lub zespół podmiotów w zakresie ich podstawowej działalności; 

16)  niepożądany odczyn poszczepienny - niepożądany objaw chorobowy pozostający w 

związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym; 

17)  nosiciel - osobę bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne 

czynniki chorobotwórcze, stanowiącą potencjalne źródło zakażenia innych osób; 

[18)  ośrodek referencyjny - podmiot lub wyodrębnioną w jego strukturze jednostkę, wskazane 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia, które uzyskały akredytację w zakresie 
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przedmiotu referencyjności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) lub akredytację 

Światowej Organizacji Zdrowia lub Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i 

Kontroli Chorób, realizujące zadania z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej lub 

klinicznej, obejmujące weryfikację rozpoznań zakażeń i wyników badań laboratoryjnych;] 

<18) ośrodek referencyjny – podmiot lub wyodrębnioną w jego strukturze jednostkę, 

wskazane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, które uzyskały akredytację 

w zakresie przedmiotu referencyjności na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 

marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. …) lub 

akredytację Światowej Organizacji Zdrowia lub Europejskiego Centrum do Spraw 

Zapobiegania i Kontroli Chorób, realizujące zadania z zakresu diagnostyki 

mikrobiologicznej lub klinicznej, obejmujące weryfikację rozpoznań zakażeń i 

wyników badań laboratoryjnych;> 

19)  ozdrowieniec - osobę, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej; 

20)  podejrzany o chorobę zakaźną - osobę, u której występują objawy kliniczne lub 

odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na 

chorobę zakaźną; 

21)  podejrzany o zakażenie - osobę, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby 

zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i 

okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia; 

22)  stan epidemii - sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z 

wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań 

przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii; 

23)  stan zagrożenia epidemicznego - sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w 

związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań 

zapobiegawczych; 

24)  sterylizacja - proces zniszczenia zdolnych do namnażania się form biologicznych 

czynników chorobotwórczych; 

25)  styczność - bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli 

charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych 

czynników chorobotwórczych; 

26)  szczepienie ochronne - podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu 

sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie; 

27)  świadczenie zdrowotne - świadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.); 

28)  świadczeniodawca - świadczeniodawcę w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

29)  ubezpieczony - ubezpieczonego w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
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30)  zabiegi sanitarne - działania służące poprawie higieny osobistej, w tym mycie i 

strzyżenie, higieny odzieży, higieny pomieszczeń, podejmowane w celu zapobiegania 

oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych; 

31)  zagrożenie epidemiczne - zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek 

wskazujących na ryzyko wystąpienia epidemii; 

32)  zakażenie - wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika 

chorobotwórczego; 

33)  zakażenie szpitalne - zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń 

zdrowotnych, w przypadku gdy choroba: 

a)  nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania 

albo 

b)  wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż 

najdłuższy okres jej wylęgania; 

34)  zaraźliwość - zdolność biologicznego czynnika chorobotwórczego do przeżycia i 

namnażania oraz do wywołania objawów chorobowych po przeniesieniu go do organizmu 

innego człowieka lub zwierzęcia; 

35)  zdrowie publiczne - stan zdrowotny całego społeczeństwa lub jego części, określany na 

podstawie wskaźników epidemiologicznych i demograficznych. 

 

Art. 7. 

1. 
(1)

 Badania lekarskie u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, przeprowadzają lekarze, o 

których mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub lekarze wykonujący zadania 

służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 

służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.). 

2. Lekarze, o których mowa w ust. 1, wydają oraz przekazują osobie badanej, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac 

orzeczenie lekarskie: 

1)   o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość 

przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby; 

2)   o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy 

wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby 

zakaźnej na inne osoby. 

3. Lekarze, o których mowa w ust. 1, wpisują treść orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w 

ust. 2, do karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

4. [Badania laboratoryjne u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, przeprowadzają, 

akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie przepisów o systemie oceny 

zgodności, laboratoria:] 

< Badania laboratoryjne u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, przeprowadzają, 

akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie przepisów o ustawy z 

dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, 

laboratoria:> 
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1)   Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria, na 

podstawie umów zawieranych z tymi organami; 

2)   jednostek właściwych w zakresie chorób płuc i gruźlicy, w przypadku badań w 

kierunku gruźlicy, na podstawie umów zawieranych z właściwymi miejscowo 

organami, o których mowa w pkt 1. 

5. Organy, o których mowa w ust. 4 pkt 1, dokonują wyboru laboratoriów na podstawie 

przepisów o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem laboratoriów tych organów. 

 

Art. 29a. 

 1. W ramach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi może 

być prowadzony nadzór sentinel. 

2. W nadzorze, o którym mowa w ust. 1, uczestniczą: 

1)   wskazane przez ministra właściwego do spraw zdrowia instytuty badawcze i ośrodki 

referencyjne, na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia; 

2)   wojewódzkie lub powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne; 

3)   podmioty lecznicze oraz lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, na podstawie umowy zawartej z 

państwowym inspektorem sanitarnym; 

[4)   medyczne laboratoria diagnostyczne w rozumieniu przepisów o diagnostyce 

laboratoryjnej, akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie przepisów 

o systemie oceny zgodności, na podstawie umowy zawartej z państwowym inspektorem 

sanitarnym.] 

<4) medyczne laboratoria diagnostyczne w rozumieniu przepisów o diagnostyce 

laboratoryjnej, akredytowane w zakresie przedmiotu badania na podstawie 

ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, na 

podstawie umowy zawartej z państwowym inspektorem sanitarnym.> 

3. Koszty uczestnictwa w nadzorze sentinel: 

1)   podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są finansowane z budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia; 

2)   podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, są finansowane z budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest wojewoda. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakażenia lub choroby zakaźne objęte nadzorem sentinel, 

2)   sposób prowadzenia nadzoru sentinel, 

3)   jednostki podziału terytorialnego kraju, w których jest prowadzony nadzór sentinel, 

4)   zadania realizowane przez podmioty uczestniczące w nadzorze sentinel 

- mając na względzie cele nadzoru sentinel oraz zapewnienie reprezentatywności 

zbieranych w nim danych. 
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[Art. 65. 

Badania laboratoryjne osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, mogą przeprowadzać 

laboratoria, o których mowa w art. 7 ust. 4, które nie uzyskały akredytacji na podstawie 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, jednak nie dłużej niż do dnia 

31 grudnia 2009 r.] 

<Art. 65. 

Badania laboratoryjne osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, mogą przeprowadzać 

laboratoria, o których mowa w art. 7 ust. 4, które nie uzyskały akredytacji na podstawie 

ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, jednak 

nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.”. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 

266)> 

Art. 40. 

1. List popierający oraz list zatwierdzający wydawane są na wniosek zgłaszającego projekt 

wspólnych wdrożeń. 

2. Wniosek składa się w formie pisemnej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim, do 

ministra właściwego do spraw środowiska. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 

dni, przekazuje wniosek Krajowemu ośrodkowi do zaopiniowania. 

4. Wniosek o wydanie listu popierającego powinien zawierać: 

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres 

zgłaszającego projekt; 

2)   określenie lokalizacji projektu; 

3)   oszacowanie przewidywanej wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów 

cieplarnianych albo pochłaniania emisji dwutlenku węgla (CO2); 

4)   wskazanie przewidywanego okresu, w jakim na skutek wdrożenia projektu będą 

powstawały jednostki redukcji emisji; 

5)   opis projektu i stosowanej technologii; 

6)   opis sposobu i źródeł finansowania projektu; 

7)   informację: 

a)  o przewidywanych efektach ekologicznych i społecznych, które powstaną w 

wyniku realizacji projektu, 

b)  na jakim etapie realizacji znajduje się projekt w dniu składania wniosku, 

c)  o planowanej ścieżce. 

5. Do wniosku o wydanie listu popierającego należy dołączyć: 

1)   oświadczenie zgłaszającego, że projekt nie będzie wpływał na obniżenie emisji gazów 

cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych; 
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2)   raport akredytowanej niezależnej jednostki lub jednostki uprawnionej potwierdzający, 

że projekt nie będzie wpływał na obniżenie emisji gazów cieplarnianych objętych 

systemem handlu uprawnieniami do emisji z instalacji uczestniczącej w systemie 

handlu uprawnieniami do emisji. 

6. Wniosek o wydanie listu zatwierdzającego powinien zawierać: 

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę, oznaczenie siedziby i adres 

zgłaszającego projekt; 

2)   określenie lokalizacji projektu; 

3)   oznaczenie nabywcy jednostek redukcji emisji; 

4)   informację o wybranej ścieżce. 

7. Do wniosku o wydanie listu zatwierdzającego należy dołączyć: 

1)   dokumentację projektową obejmującą: 

a)  opis projektu i stosowanej technologii, 

b)  opis sposobu i źródeł finansowania projektu, 

c)  opis poziomu bazowego projektu i sposobu jego wyznaczania, 

d)  oszacowanie wielkości redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych lub 

pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) i opis stosowanej metodologii szacowania 

tych wielkości, 

e)  ocenę, czy powstała w wyniku realizacji projektu redukcja lub uniknięcie emisji 

gazów cieplarnianych albo pochłonięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) są 

dodatkowymi w stosunku do tych, które powstałyby bez jego realizacji, 

f)  plan monitorowania projektu; 

2)   raport z oceny dokumentacji projektowej sporządzony przez: 

a)  akredytowaną niezależną jednostkę lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w 

ust. 9, jeżeli wybrana została ścieżka pierwsza, albo 

b)  akredytowaną niezależną jednostkę, jeżeli wybrana została ścieżka druga; 

3)   raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli projekt dotyczy 

przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, lub kartę 

informacyjną przedsięwzięcia, jeżeli projekt dotyczy przedsięwzięcia mogącego 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.); 

4)   list zatwierdzający projekt wystawiony przez właściwy organ państwa uprawnionego, 

nabywającego jednostki redukcji emisji lub dokument potwierdzający zamiar nabycia 

jednostek redukcji emisji wystawiony przez ten organ. 

5)   (uchylony) 

8. W przypadku gdy podmiotem nabywającym jednostki redukcji emisji nie jest państwo 

uprawnione, do wniosku o wydanie listu zatwierdzającego należy dołączyć upoważnienie 

tego podmiotu do udziału w projektach wspólnych wdrożeń wydane przez właściwy organ 

tego państwa uprawnionego. 
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[9. Jednostkę uprawnioną do weryfikacji raportów dotyczących osiągniętych efektów 

związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach projektów wspólnych 

wdrożeń oraz sporządzania raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, akredytuje Centrum 

Akredytacji, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.), w trybie przepisów tej ustawy.] 

<9. Jednostkę uprawnioną do weryfikacji raportów dotyczących osiągniętych efektów 

związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach projektów wspólnych 

wdrożeń oraz sporządzania raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, akredytuje 

Polskie Centrum Akredytacji, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 18 marca 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. ….), w trybie 

przepisów tej ustawy.> 

10. Jednostka uprawniona, o której mowa w ust. 9, zapewnia przeprowadzenie weryfikacji i 

sporządzenie raportu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, przez osobę, która posiada 

wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia w obszarach wiedzy: nauk 

przyrodniczych, nauk technicznych oraz nauk społecznych w dziedzinie nauk 

ekonomicznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767), oraz spełnia 

przynajmniej jeden z następujących warunków: 

1)   posiada co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe związane z 

wykonywaniem czynności w przynajmniej jednym z następujących zakresów: 

a)  nadzór lub kontrola procesów i urządzeń technologicznych z uwzględnieniem 

wymogów ochrony środowiska, 

b)  wdrażanie systemów ekozarządzania oraz weryfikacja danych i raportów 

dotyczących środowiska, 

c)  zarządzanie lub bilansowanie emisji, w tym monitorowanie, raportowanie i 

weryfikacja redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

d)  ocena dokumentacji projektowej, w tym wyznaczanie poziomów bazowych i 

wartości wskaźników emisji oraz określanie redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

2)   posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem: 

a)  procedury raportowania oraz kryteriów wyznaczania poziomów bazowych i 

wartości wskaźników emisji lub sektorowych poziomów bazowych określonych 

przepisami prawa z zakresu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub 

b)  metodyki dotyczącej szacowania, monitorowania i raportowania redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, lub 

c)  metodyki monitorowania, w tym techniki związane z pomiarem emisji i kalibracją 

przyrządów pomiarowych oraz określaniem redukcji emisji gazów cieplarnianych, lub 

d)  metodyki badania i zarządzania danymi oraz systemów zapewniania i kontroli jakości. 

11. Krajowy ośrodek prowadzi wykaz jednostek uprawnionych, o których mowa w ust. 9, i 

zamieszcza go na swojej stronie internetowej. 
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U S T A W A   z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 

1918) 

[Art. 25a. 

Wyrób medyczny będący jednocześnie urządzeniem ciśnieniowym, zespołem urządzeń 

ciśnieniowych lub wagą nieautomatyczną oraz wyrób medyczny lub wyrób medyczny do 

diagnostyki in vitro, do którego mają zastosowanie wymagania dotyczące ograniczenia 

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a 

także wyrób, którego integralnym elementem jest urządzenie radiowe lub element 

wyposażenia urządzenia radiowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe przeznaczone 

do dołączania do zakończeń sieci publicznej lub wyposażenie takiego urządzenia, musi 

spełniać także zasadnicze wymagania określone w przepisach dotyczących odpowiednio: 

1)   urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, 

2)   wag nieautomatycznych, 

3)   ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym, 

4)   telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń 

sieci publicznej i urządzeń radiowych 

–   wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności.] 

[Art. 35. 

1. O wydaniu decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 6-7 oraz w art. 34 ust. 1, minister 

właściwy do spraw zdrowia niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw 

gospodarki. 

2. 
(51)

 Minister właściwy do spraw gospodarki notyfikuje Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim jednostki notyfikowane, podając odpowiednio zakres oraz okres ważności 

autoryzacji albo informację o uchyleniu autoryzacji, zgodnie z decyzjami, o których mowa 

w art. 33 ust. 2 i 6-7 oraz w art. 34 ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", informacje o jednostkach 

notyfikowanych, autoryzowanych w zakresie wyrobów przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, a także o zmianie zakresu notyfikacji i jej uchyleniu.] 

 

<Art. 35. 

Minister właściwy do spraw zdrowia notyfikuje Komisji Europejskiej jednostki 

notyfikowane, podając odpowiednio zakres oraz okres ważności autoryzacji albo 

informację o uchyleniu autoryzacji, zgodnie z decyzjami, o których mowa w art. 33 ust. 

2, 6 i 7 oraz art. 34 ust. 1.> 

Art. 68. 

1. Nadzór nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzanymi i wprowadzonymi do obrotu, 

wprowadzonymi do używania lub przekazanymi do oceny działania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezes Urzędu. 

2. Prezes Urzędu, sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, współpracuje z: 
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1)   Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, 

2)   Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

3)   Głównym Lekarzem Weterynarii, 

4)   Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

5)   ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 

6)   Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, 

7)   Głównym Inspektorem Pracy, 

8)   Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, 

9)   
(116)

 Ministrem Obrony Narodowej, 

10)  Komendantem Głównym Policji, 

11)  Prezesem Głównego Urzędu Miar, 

12)  Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, 

13)  Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

14)  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

15)  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

16)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, 

17)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 

- w zakresie właściwym dla tych podmiotów. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, powiadamiają Prezesa Urzędu o stwierdzonych 

nieprawidłowościach dotyczących wyrobów. 

[4. Prezes Urzędu wydaje na wniosek organu celnego opinię w sprawie spełniania przez 

wyrób określonych dla niego wymagań.] 

<4. Prezes Urzędu wydaje na wniosek organu celnego właściwego ze względu na 

lokalizację towaru oraz przedmiot wniosku opinię w sprawie spełniania przez wyrób 

określonych dla niego wymagań.> 

4a. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 4, że wyrób stwarza poważne 

zagrożenie, Prezes Urzędu może wszcząć postępowanie w sprawie zniszczenia wyrobu w 

przypadkach określonych w art. 29 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 uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, 

str. 30). 

4b. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer. 

4c. W przypadku gdy na wniosek importera organ celny wyda pozwolenie na zniszczenie 

wyrobu, postępowanie, o którym mowa w ust. 4a, umarza się. 

4d. Organ celny nadaje przeznaczenie celne zgodnie z treścią decyzji kończącej postępowanie 

w sprawie zniszczenia wyrobu. 

4e. Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

5. Organy celne informują Prezesa Urzędu o działaniach podjętych w odniesieniu do 

zatrzymanych wyrobów. 

6. (uchylony) 
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7. 
(117)

 W celu umożliwienia sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, organy 

administracji publicznej są obowiązane, na żądanie Prezesa Urzędu, niezwłocznie 

udostępnić mu następujące posiadane dane dotyczące wyrobu i podmiotu prowadzącego 

obrót wyrobem: 

1)   nazwę lub nazwisko i imię oraz adres podmiotu prowadzącego obrót wyrobem i, jeżeli są 

dostępne, jego numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej; 

2)   nazwę lub nazwisko i imię oraz adres wytwórcy wyrobu; 

3)   nazwę handlową i nazwę rodzajową wyrobu. 

8. 
(118)

 Prezes Urzędu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 2, uzasadniony 

potrzebą wykonywania ich ustawowych zadań, udostępnia posiadane informacje i 

dokumenty dotyczące wyrobu. 

9. 
(119)

 Prezes Urzędu w wykonywaniu ustawy współpracuje i wymienia informacje z 

właściwymi organami państw trzecich oraz instytucjami Unii Europejskiej, także w 

formie elektronicznej, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu 

elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

10. 
(120)

 Usługodawcy zapewniający środki porozumiewania się na odległość są obowiązani, 

na żądanie Prezesa Urzędu, niezwłocznie udostępnić mu dane dotyczące wyrobów i 

podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową wyrobów określone w ust. 7, w celu 

umożliwienia mu sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1. 

6a. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a Prezesem Urzędu mogą 

zostać określone w drodze porozumienia. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 196, 1272 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 266)> 

 

Art. 166. 

 1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w szczególności: 

1)   jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego 

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

sprawuje nadzór nad ich działalnością; 

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

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

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

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

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

3)   gromadzi i archiwizuje dokumentację mierniczo-geologiczną zlikwidowanych zakładów 

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

4)   jest wyspecjalizowanym organem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu w 

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

odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego; 
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<4a) jest organem nadzoru rynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 marca 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. …) w odniesieniu 

do wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zakładu górniczego;> 

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

organów nadzoru górniczego; 

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

poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie, wdrożenia postępu 

technicznego w dziedzinie górnictwa, racjonalnej gospodarki złożami kopalin oraz 

ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko; 

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

dyrektorom okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektorowi SUG polecenia dotyczące 

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

8)   dokonuje kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, 

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

stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa 

górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów 

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

dziedzinie; 

9)   sporządza roczne sprawozdania z działalności urzędów górniczych. 

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

Urzędu Górniczego, działającego pod jego bezpośrednim kierownictwem. 

3. Siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego jest miasto Katowice. 

4. 
(33)

 Minister właściwy do spraw energii nadaje, w drodze zarządzenia, statut Wyższemu 

Urzędowi Górniczemu, określający jego organizację wewnętrzną. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 

1367 i 1454 oraz z 2015 r. poz. 1273 i 1893) 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   ADR - Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 

r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w 

stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób; 

2)   RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 

(RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami 

(COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 i 

675, z 2009 r. Nr 167, poz. 1318 oraz z 2011 r. Nr 137, poz. 804 i 805), wraz ze zmianami 

obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, 

ogłoszonymi we właściwy sposób; 
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3)   ADN - Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu śródlądowymi 

drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartą w Genewie dnia 26 maja 

2000 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1537), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia 

ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy 

sposób; 

4)   towar niebezpieczny - materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie 

jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu 

żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach 

określonych w tych przepisach; 

5)   przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - każde przemieszczenie towarów 

niebezpiecznych pojazdem po drodze publicznej lub po innych drogach 

ogólnodostępnych, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego przewozu oraz 

czynności związanych z tym przewozem; 

6)   przewóz koleją towarów niebezpiecznych - każde przemieszczenie towarów 

niebezpiecznych wagonem, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego 

przewozu oraz czynności związanych z tym przewozem; 

7)   przewóz żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych - każde przemieszczenie towarów 

niebezpiecznych statkiem po wodach śródlądowych, z uwzględnieniem postojów 

wymaganych podczas tego przewozu oraz czynności związanych z tym przewozem; 

8)   uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych - podmioty wymienione w ADR, RID lub 

ADN lub jednostka wojskowa, prowadzące działalność związaną z przewozem towarów 

niebezpiecznych; 

9)   osoba wykonująca czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych - osobę 

fizyczną zatrudnioną przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych albo 

wykonującą czynności na jego rzecz; 

10)  zaświadczenie ADR - dokument potwierdzający ukończenie przez kierowcę kursu ADR i 

złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kierowców wykonujących przewóz 

drogowy towarów niebezpiecznych; 

11)  świadectwo eksperta ADN - dokument potwierdzający ukończenie kursu i złożenie z 

wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs na eksperta ADN; 

12)  pojazd - pojazd samochodowy albo zespół pojazdów składający się z pojazdu 

samochodowego i przyczepy lub naczepy, lub z ciągnika rolniczego i przyczepy, w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 

r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.
3)

); 

13)  wagon - pojazd kolejowy bez własnego układu napędzającego, który porusza się na 

własnych kołach po torach kolejowych i jest używany do przewozu towarów; 

14)  statek - urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego 

używane do przewozu towarów; 

15)  środek transportu - pojazd, wagon lub statek używany do przewozu towarów 

niebezpiecznych; 

16)  urządzenie transportowe - urządzenie umieszczane w środku transportu lub trwale z nim 

połączone, wykorzystywane do przewozu towaru, w szczególności: cysternę, kontener, 
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kontener do przewozu luzem, wagon-baterię, pojazd-baterię, pojazd MEMU, 

wieloelementowy kontener do gazu (MEGC), duży pojemnik do przewozu luzem (DPPL); 

17)  siły zbrojne - Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej lub siły zbrojne państw obcych 

przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich personelu 

cywilnego, jeżeli pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, o ile 

umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, nie stanowi inaczej; 

18)  ciśnieniowe urządzenia transportowe: 

a)  naczynia ciśnieniowe, w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte 

działem 6.2. ADR, RID lub ADN, 

b)  zbiorniki, pojazdy-baterie, wagony-baterie, wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC), 

w stosownych przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.8 

odpowiednio ADR, RID i ADN 

- jeżeli urządzenia określone w lit. a lub b są używane zgodnie z odpowiednio ADR, RID i 

ADN w transporcie gazów klasy 2, z wyłączeniem gazów lub przedmiotów mających w 

kodzie klasyfikacyjnym cyfry 6 i 7, oraz w transporcie niektórych towarów 

niebezpiecznych innych klas określonych w ustawie. Ciśnieniowe urządzenia 

transportowe obejmują naboje gazowe (UN 2037), ale nie obejmują aerozoli (UN 1950), 

otwartych naczyń kriogenicznych, butli do aparatów oddechowych, gaśnic (UN 1044), 

ciśnieniowych urządzeń transportowych wyłączonych zgodnie z podrozdziałem 1.1.3.2 

odpowiednio ADR, RID i ADN i ciśnieniowych urządzeń transportowych wyłączonych z 

zakresu stosowania zasad budowy i badań opakowań zgodnie z przepisami szczególnymi 

działu 3.3 odpowiednio ADR, RID i ADN; 

19)  udostępnienie na rynku - każde dostarczenie ciśnieniowego urządzenia transportowego w 

celu jego dystrybucji lub użytkowania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej 

lub działalności użyteczności publicznej odpłatnie lub nieodpłatnie; 

20)  użytkowanie - napełnianie, okresowe przechowywanie połączone z przewozem, 

opróżnianie lub ponowne napełnianie ciśnieniowych urządzeń transportowych; 

21)  podmiot uczestniczący w obrocie ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi - 

producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera, dystrybutora, właściciela lub 

użytkownika, prowadzącego działalność gospodarczą lub świadczącego usługi publiczne 

odpłatnie lub nieodpłatnie; 

22)  ocena zgodności - ocenę i procedurę oceny zgodności określona odpowiednio w ADR, 

RID i ADN; 

23)  znak zgodności Π - oznakowanie potwierdzające zgodność ciśnieniowego urządzenia 

transportowego z wymaganiami określonymi odpowiednio w ADR, RID i ADN oraz w 

przepisach ustawy; 

24)  ponowna ocena zgodności - podjętą na wniosek właściciela lub użytkownika procedurę 

późniejszej oceny zgodności ciśnieniowego urządzenia transportowego; 

[25)  autoryzacja, dystrybutor, importer, jednostka kontrolująca, producent, upoważniony 

przedstawiciel, wprowadzenie do obrotu - autoryzację, dystrybutora, importera, jednostkę 

kontrolującą, producenta, upoważnionego przedstawiciela, wprowadzenie do obrotu w 
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rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586).] 

<25) autoryzacja, dystrybutor, importer, producent, upoważniony przedstawiciel – 

autoryzację, dystrybutora, importera, producenta, upoważnionego przedstawiciela, 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku (Dz. U. poz. …);> 

<26) jednostka kontrolująca – jednostkę oceniającą zgodność, o której mowa w art. 2 

pkt 13 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, str. 30), i 

jednocześnie spełniającą wymagania, o których mowa w 1.8.6.8 ADR, RID i ADN; 

27) wprowadzenie do obrotu – udostępnienie wyrobu na rynku po raz pierwszy.> 

 

[Art. 67. 

 1. Do oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych, akredytacji, autoryzacji i 

notyfikacji jednostki kontrolującej oraz kontroli podmiotów uczestniczących w obrocie 

ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 pkt 2, 

5, 6 i 10-13, art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 9, art. 13a, art. 14-18, art. 19 ust. 1-5, art. 20-22, art. 

24-36 oraz art. 40b-40i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

2. Czynności, o których mowa w art. 20-22 i art. 24 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności, wykonuje minister właściwy do spraw transportu. 

3. Ilekroć w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności jest mowa o 

zasadniczych wymaganiach, należy przez to rozumieć także wymagania, o których mowa 

w art. 64.] 

<Art. 67. 

1. Do oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych, akredytacji, autoryzacji 

i notyfikacji jednostki kontrolującej oraz kontroli podmiotów uczestniczących w 

obrocie ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi stosuje się odpowiednio 

przepisy wskazane w art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku. 

2. Czynności, o których mowa w art. 27, art. 29, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 18 marca 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, wykonuje minister właściwy 

do spraw transportu. 

3. Ilekroć w ustawie z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku jest mowa o wymaganiach, należy przez to rozumieć także wymagania, o 

których mowa w art. 64.> 

 

Art. 84. 

[1. Minister właściwy do spraw transportu zgłasza ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki autoryzowaną jednostkę kontrolującą w celu jej notyfikowania Komisji 

Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim Unii Europejskiej.] 
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<1. Minister właściwy do spraw transportu notyfikuje Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim Unii Europejskiej autoryzowaną jednostkę kontrolującą.> 

2. Do zgłoszenia dołącza się informacje, o których mowa w art. 83 ust. 2. 

3. Dana jednostka kontrolująca może wykonywać działalność jednostki notyfikowanej 

wyłącznie pod warunkiem, że Komisja Europejska lub pozostałe państwa członkowskie 

Unii Europejskiej nie zgłosiły zastrzeżeń w terminie 2 tygodni od notyfikacji. 

4. Wszelkie późniejsze istotne zmiany w notyfikacji notyfikuje się Komisji Europejskiej i 

pozostałym państwom członkowskim Unii Europejskiej. 

 

Art. 87. 

1. W przypadku stwierdzenia lub otrzymania informacji, że jednostka notyfikowana przestała 

spełniać wymagania określone w art. 85 ust. 1, minister właściwy do spraw transportu, w 

drodze decyzji administracyjnej, ogranicza, zawiesza lub cofa autoryzację. 

2. Ograniczenie zakresu autoryzacji następuje w części, w której jednostka notyfikowana 

utraciła zdolność wykonywania zadań określonych w zakresie autoryzacji. 

3. W decyzji o ograniczeniu zakresu autoryzacji minister właściwy do spraw transportu 

określa aktualny zakres akredytacji jednostki. 

[4. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1 minister właściwy do spraw transportu 

niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw gospodarki.] 

[5. Minister właściwy do spraw gospodarki notyfikuje Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim Unii Europejskiej jednostki notyfikowane, podając odpowiednio zakres 

notyfikacji albo informację o cofnięciu autoryzacji, zgodnie z decyzjami, o których mowa 

w ust. 1 oraz w art. 83 ust. 3.] 

<5. W przypadku gdy jednostce notyfikowanej autoryzacja została zawieszona, jej 

zakres został ograniczony lub autoryzacja została cofnięta, zgodnie z decyzjami, o 

których mowa w ust. 1 oraz w art. 83 ust. 3, minister właściwy do spraw transportu 

niezwłocznie informuje Komisję Europejską oraz państwa członkowskie Unii 

Europejskiej o podjętej decyzji i odpowiednio zawiesza notyfikację, ogranicza jej 

zakres lub cofa notyfikację.> 

6. Jednostka notyfikowana w terminie 14 dni od dnia cofnięcia, ograniczenia lub zawieszenia 

jej autoryzacji lub od zaprzestania działalności przekazuje swoje akta ministrowi 

właściwemu do spraw transportu. 

7. Minister właściwy do spraw transportu podejmuje właściwe kroki w celu zapewnienia 

prowadzenia akt jednostki, o której mowa w ust. 6, przez inną jednostkę notyfikowaną 

albo udostępnienia ich, na wniosek, właściwemu organowi wyspecjalizowanemu. 

 

<Art. 95a. 

1. Właściwy organ wyspecjalizowany niezwłocznie przekazuje Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej „Prezesem UOKiK”, kopie 

decyzji ostatecznych, o których mowa w art. 95 ust. 5 i 6. 
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2. Po przekazaniu kopii decyzji ostatecznych, o których mowa w art. 95 ust. 5 i 6, Prezes 

UOKiK dokonuje wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 

18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 

3. Prezes UOKiK usuwa wpis z rejestru, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 

18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, na wniosek 

właściwego organu wyspecjalizowanego, w przypadku gdy podmiot uczestniczący w 

obrocie ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi: 

1) wykaże właściwemu organowi wyspecjalizowanemu, że wykonał decyzję, o której 

mowa w art. 95 ust. 5 lub 6, lub zapewnił zgodność ciśnieniowego urządzenia 

transportowego z wymaganiami; wpis usuwa się nie wcześniej niż po upływie 3 

miesięcy od dnia złożenia wniosku przez właściwy organ wyspecjalizowany; 

2) zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej; wpis usuwa się nie wcześniej niż 

po upływie 24 miesięcy od dnia jego dokonania.> 

 

Art. 112. 

[1. Kto wprowadza do obrotu ciśnieniowe urządzenia transportowe niezgodnie z 

wymaganiami dotyczącymi takich urządzeń, 

podlega grzywnie do 100.000 zł.] 

2. Kto umieszcza oznakowanie П na ciśnieniowym urządzeniu transportowym, które nie 

spełnia wymagań dotyczących takich urządzeń albo dla którego producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności, 

podlega grzywnie do 100.000 zł. 

3. Kto umieszcza na ciśnieniowym urządzeniu transportowym znak podobny do oznakowania 

П, mogący wprowadzić w błąd nabywcę i użytkownika tego urządzenia, 

podlega grzywnie do 100.000 zł. 

4. Kto wprowadza do obrotu ciśnieniowe urządzenie transportowe podlegające oznakowaniu 

П, a nieoznakowane takim oznakowaniem, 

podlega grzywnie do 100.000 zł. 

[5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, następuje w trybie określonym w 

Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.] 

<5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 2–4, następuje w trybie określonym 

w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.> 

 

<Art. 112a. 

1. Producent albo importer, który wprowadza do obrotu ciśnieniowe urządzenie 

transportowe niezgodne z wymaganiami dotyczącymi takich urządzeń, podlega 

karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł. 

2. Dystrybutor, który udostępnia na rynku ciśnieniowe urządzenie transportowe bez 

wymaganego znaku zgodności Π lub bez certyfikatu zgodności, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do 20 000 zł. 

3. Producent, który nie dopełnia obowiązku przechowywania dokumentacji technicznej 

ciśnieniowego urządzenia transportowego określonej odpowiednio w ADR, RID i 
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ADN przez okres określony odpowiednio w ADR, RID i ADN, podlega karze 

pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

4. Upoważniony przedstawiciel, który nie dopełnia obowiązku w zakresie: 

1) przechowywania dokumentacji technicznej przez okres określony dla 

producentów odpowiednio w ADR, RID i ADN lub 

2) obowiązku udzielania właściwym organom wyspecjalizowanym wszelkich 

informacji lub udostępnienia dokumentacji koniecznej do wykazania zgodności 

ciśnieniowego urządzenia transportowego w języku polskim 

– podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

5. Importer, który nie dopełnia obowiązku przechowywania kopii dokumentacji 

technicznej przez okres ustanowiony dla producenta odpowiednio w ADR, RID i 

ADN lub obowiązku zapewnienia udostępnienia tej dokumentacji właściwym 

organom wyspecjalizowanym, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

6. Podmiot uczestniczący w obrocie ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi, który 

uniemożliwia lub utrudnia właściwemu organowi przeprowadzenie kontroli 

ciśnieniowych urządzeń transportowych, podlega karze pieniężnej w wysokości do 30 

000 zł. 

Art. 112b. 

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 112a, nakłada, w drodze decyzji, właściwy 

organ wyspecjalizowany. 

2. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 112a, właściwy organ 

wyspecjalizowany uwzględnia w szczególności: 

1) stopień i okoliczności naruszenia przepisów ustawy; 

2) liczbę ciśnieniowych urządzeń transportowych wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnionych na rynku niezgodnie z wymaganiami ustawy; 

3) uprzednie naruszenie przepisów ustawy; 

4) współpracę z organem prowadzącym postępowanie, w szczególności 

przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania. 

3. Właściwy organ wyspecjalizowany odstępuje od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli 

podmiot podlegający karze, usunął niezgodności, o których mowa w art. 95 ust. 1. 

 

Art. 112c. 

1. Termin zapłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 112a, wynosi 30 dni od dnia, w 

którym decyzja stała się ostateczna. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w art. 112a, wnosi się na rachunek bankowy organu, 

który ją nałożył. 

3. Nie wszczyna się postępowania w sprawie o nałożenie kary pieniężnej, jeżeli od dnia 

popełnienia czynu, o którym mowa w art. 112a, upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, 

w którym czyn został popełniony. 

4. Nie pobiera się kary pieniężnej, o której mowa w art. 112a, po upływie 3 lat od dnia 

wydania ostatecznej decyzji o nałożeniu kary. 
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5. Do kar pieniężnych, o których mowa w art. 112a, stosuje się odpowiednio przepisy 

działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 613, z późn. zm.).> 

 

[Art. 114. 

Wpływy z tytułu kar, o których mowa w art. 107 i art. 108, stanowią dochód budżetu 

państwa.] 

<Art. 114. 

 Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 107, art. 108 i art. 112a, 

stanowią dochód budżetu państwa.> 

 

<Art. 114a. 

Kary pieniężne, o których mowa w art. 107, art. 108 i art. 112a, podlegają egzekucji w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji 

obowiązków o charakterze pieniężnym.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. 

poz. 362, z 2014 r. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 211) 

 

Art. 15. 

 1. Podatnik nieprodukujący koncentratu z urobku rudy miedzi jest obowiązany do: 

1)   
(34)

 pomiaru każdego dnia, w którym wydobyto urobek, ilości urobku rudy miedzi z 

zastosowaniem przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli 

metrologicznej, z zastrzeżeniem ust. 5; 

2)   pomiaru każdego dnia, w którym wydobyto urobek, zawartości miedzi w urobku rudy 

miedzi; 

3)   pobierania każdego dnia, w którym wydobyto urobek, próbek na zawartość srebra w 

urobku rudy miedzi oraz pomiaru zawartości srebra w urobku rudy miedzi za każdy 

miesiąc na podstawie pobranych próbek dziennych. 

2. Podatnik produkujący koncentrat z urobku rudy miedzi jest obowiązany do: 

1)   pomiaru każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, ilości 

wyprodukowanego koncentratu z zastosowaniem przyrządów pomiarowych 

podlegających prawnej kontroli metrologicznej; 

2)   pomiaru każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, zawartości miedzi w 

koncentracie; 

3)   pobierania każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, próbek na zawartość 

srebra w koncentracie oraz pomiaru zawartości srebra w koncentracie za każdy 

miesiąc na podstawie pobranych próbek dziennych. 

[3. Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, dokonuje się zgodnie z 

metodykami badawczymi zatwierdzonymi przez krajową jednostkę akredytującą, o której 
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mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367).] 

<3. Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, dokonuje się 

zgodnie z metodykami badawczymi zatwierdzonymi przez krajową jednostkę 

akredytującą, o której mowa w ustawie z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. …).> 

4. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych zgodnie z ust. 1-3 podatnik określa ilość 

miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie. 

5. 
(35)

 Podatnik przekazujący urobek rudy miedzi na cele badawcze jest obowiązany do 

pomiaru z zastosowaniem przyrządów pomiarowych: 

1)   ilości urobku rudy miedzi, w tym także poddanego przeróbce przed przekazaniem na 

cele badawcze, 

2)   ilości miedzi w urobku rudy miedzi, 

3)   ilości srebra w urobku rudy miedzi 

- przekazanych w danym miesiącu na cele badawcze. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty 

wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych 

(Dz. U. poz. 1203, z 2015 r. poz. 1069 oraz z 2016 r. poz. 266) 

 

Art. 13. 

[1. Do prowadzenia kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 40 ust. 1, 2 i 3, art. 40b ust. 

2 i 3, art. 40c, art. 40d, art. 40e, art. 40f oraz art. 40i ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 

102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367).] 

<1. Do prowadzenia kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ust. 1 i 3, art. 65–

71 oraz art. 73 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku (Dz. U. …).> 

2. Do pobierania i badania próbek produktów wykorzystujących energię stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej oraz akty 

delegowane. 

3. Do czynności kontrolnych oraz badań przeprowadzanych podczas wykonywania czynności 

kontrolnych stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych, a także o ochronie 

danych osobowych. 
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U S T A W A   z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547) 

 

Art. 10. 

1. Ocenę lub uwagi mogą opracowywać podmioty upoważnione przez ministra właściwego 

do spraw rolnictwa. 

2. Upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie następuje, w 

drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia. W 

decyzji określa się zakres udzielonego upoważnienia. 

3. Upoważniony do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie może być 

podmiot, który spełnia następujące warunki: 

1)   zapewnia, że osoby, które będą opracowywały ocenę lub uwagi: 

a)  posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie, w 

zakresie opracowywanej oceny lub uwag, 

b)  nie pozostają z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka 

ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel 

równoległy, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie opracowywania oceny lub uwag, 

c)  dają rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, wyników badań i danych 

związanych z opracowaniem oceny lub uwag; 

[2)   posiada wdrożony system zarządzania jakością w zakresie opracowywania ocen lub 

uwag przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację 

wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662) lub przepisów 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, str. 30), zwanego dalej "rozporządzeniem 

nr 765/2008".] 

<2) posiada wdrożony system zarządzania jakością w zakresie opracowywania ocen 

lub uwag przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą 

akredytację wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o 

systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. …) lub przepisów 

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, str. 30), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 765/2008”.> 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do 

opracowywania oceny lub uwag; 

2)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki 

numer posiada; 
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3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

4)   wskazanie zakresu upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag, z 

uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 84 lit. b-d rozporządzenia nr 

1107/2009; 

5)   datę i podpis wnioskodawcy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)   wykaz osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag, zawierający imiona i 

nazwiska tych osób oraz zakres opracowywanej przez te osoby oceny lub uwag; 

2)   kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie 

oraz doświadczenie osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag; 

3)   oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do 

opracowywania oceny lub uwag, że osoby, które będą opracowywały ocenę lub 

uwagi: 

a)  w okresie trzech lat poprzedzających dzień nawiązania stosunku pracy albo 

zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem opracowującym ocenę lub uwagi 

nie pozostawały i nadal nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym 

z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin 

do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel równoległy, który 

może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie tej oceny lub uwag, 

b)  dają rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, wyników badań i 

danych związanych z opracowywaniem oceny lub uwag; 

[4)   kopię akredytowanego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie 

opracowywania ocen lub uwag wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów rozporządzenia nr 

765/2008;] 

<4) kopię akredytowanego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie 

opracowywania ocen lub uwag wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 18 

marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku lub przepisów 

rozporządzenia nr 765/2008;> 

5)   przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji 

przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, w przypadku 

wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   kopię procedur roboczych stosowanych przy opracowywaniu oceny lub uwag. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, udzielenia 

upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie, jeżeli podmiot 

ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia warunki, o których 

mowa w ust. 3. 

7. Do zmiany zakresu upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag przepisy ust. 1-6 

stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku: 
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1)   ograniczenia zakresu tego upoważnienia nie stosuje się przepisów ust. 3 oraz ust. 5 

pkt 1-4 i pkt 6; 

2)   rozszerzenia zakresu tego upoważnienia przepisy ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1-4 i pkt 6 

stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą one rozszerzenia zakresu tego upoważnienia. 

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagane 

kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych do 

opracowywania oceny lub uwag, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, mając na względzie 

konieczność opracowania ocen i uwag zgodnie z aktualną wiedzą naukowo-techniczną. 

 

Art. 56. 

 1. Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin stosujących integrowaną 

produkcję roślin. 

2. Czynności kontrolne obejmują w szczególności sprawdzenie spełnienia wymagań 

określonych w art. 57 ust. 2 pkt 1-5 oraz pobieranie próbek roślin i produktów roślinnych 

do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, 

azotynów i metali ciężkich w celu sprawdzenia wymagań określonych w art. 57 ust. 2 pkt 

6. 

3. Badaniom, o których mowa w ust. 2, poddaje się rośliny lub produkty roślinne u nie mniej 

niż 20% producentów roślin wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, przy 

czym w pierwszej kolejności badania przeprowadza się u producentów roślin, w 

przypadku których istnieje podejrzenie niestosowania wymagań integrowanej produkcji 

roślin. 

[4. Badania, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się w laboratoriach posiadających 

akredytację w odpowiednim zakresie udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008.] 

<4. Badania, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się w laboratoriach posiadających 

akredytację w odpowiednim zakresie udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 18 

marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku lub przepisów 

rozporządzenia nr 765/2008.> 

5. Czynności kontrolne prowadzą osoby upoważnione przez podmiot certyfikujący. 

6. Czynności kontrolne prowadzi się w obecności producenta roślin lub osoby przez niego 

upoważnionej, po okazaniu upoważnienia do prowadzenia tych czynności. 

7. Osoba prowadząca czynności kontrolne jest uprawniona do: 

1)   żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych 

nośników informacji oraz udostępnienia innych informacji mających związek z 

przedmiotem kontroli; 

2)   dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych, materiału siewnego, środków 

ochrony roślin, sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 

obiektów, pomieszczeń, środków transportu oraz innych przedmiotów, w zakresie 

objętym kontrolą; 

3)   pobierania próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości 

środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich. 
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8. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera: 

1)   nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu certyfikującego; 

2)   imię i nazwisko osoby przeprowadzającej czynności kontrolne; 

3)   imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

producenta roślin; 

4)   numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6; 

5)   czas trwania czynności kontrolnych; 

6)   opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonych czynności 

kontrolnych; 

7)   opis ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w toku przeprowadzonych 

czynności kontrolnych; 

8)   informacje o próbkach pobranych do badań, określających: 

a)  liczbę próbek, 

b)  nazwę gatunkową i odmianę roślin, z których pobrano próbki, 

c)  wielkość partii, z której zostały pobrane próbki. 

9. Protokół z przeprowadzenia czynności kontrolnych podpisuje osoba przeprowadzająca te 

czynności oraz producent roślin lub osoba przez niego upoważniona. Odmowę podpisania 

protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych odnotowuje się w protokole kontroli. 

Odmowa podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stanowi 

przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania. 

10. Producent roślin lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić podmiotowi 

certyfikującemu umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole z 

przeprowadzenia czynności kontrolnych w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. 

11. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, podmiot certyfikujący 

rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i, jeżeli to 

konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych. 

12. W przypadku nieuznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w całości lub w części, 

podmiot certyfikujący przekazuje niezwłocznie swoje stanowisko na piśmie producentowi 

roślin. 

13. Za przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym pobranie próbek roślin i produktów 

roślinnych do badań, o których mowa w ust. 2, oraz za przeprowadzenie tych badań 

podmiot certyfikujący może pobrać wynagrodzenie. 

14. Podmiot certyfikujący zamieszcza na swojej stronie internetowej cennik opłat 

pobieranych za przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym za pobranie próbek roślin 

i produktów roślinnych do badań, o których mowa w ust. 2, oraz za przeprowadzenie tych 

badań. 

Art. 58. 

 1. Działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin może być prowadzona 

przez podmiot upoważniony przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na 

siedzibę tego podmiotu albo miejsce prowadzenia działalności, jeżeli podmiot nie posiada 

siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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2. Upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej 

produkcji roślin następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie tego upoważnienia. 

[3. Upoważniony do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej 

produkcji roślin może być podmiot, który posiada akredytację w zakresie certyfikacji 

integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności i zapewnia prowadzenie kontroli przestrzegania 

wymagań integrowanej produkcji roślin przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie.] 

<3. Upoważniony do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej 

produkcji roślin może być podmiot, który posiada akredytację w zakresie 

certyfikacji integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z 

dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku i zapewnia 

prowadzenie kontroli przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz 

doświadczenie w tym zakresie.> 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do 

prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin; 

2)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki 

numer posiada; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

4)   numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; 

5)   datę i podpis wnioskodawcy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

[1)   kopię dokumentu potwierdzającego akredytację w zakresie certyfikacji w 

integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności;] 

<1) kopię dokumentu potwierdzającego akredytację w zakresie certyfikacji w 

integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 18 

marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;> 

2)   oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia 

działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, że osoby, które 

będą prowadziły kontrolę przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin, 

posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym 

zakresie; 

3)   przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji 

prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia 
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usług, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wojewódzki inspektor odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do 

prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, jeżeli 

podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia warunki 

określone w ust. 3. 

7. Główny Inspektor może upoważnić wojewódzkiego inspektora do wykonywania 

działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin. 

8. W przypadku wydania upoważnienia, o którym mowa w ust. 7: 

1)   wojewódzki inspektor wykonuje uprawnienia i obowiązki podmiotu certyfikującego; 

przepisów ust. 1-6, art. 60, art. 61 ust. 1 i 2, art. 62 oraz przepisów wydanych na 

podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się; 

2)   badania, o których mowa w art. 56 ust. 2, są przeprowadzane w laboratoriach 

posiadających akredytację w odpowiednim zakresie, udzieloną w trybie przepisów 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów 

rozporządzenia nr 765/2008 lub w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa, na koszt producenta roślin; 

3)   Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje na stronie internetowej administrowanej 

przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykaz upoważnionych 

wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa z podaniem ich nazwy, 

adresu i siedziby. 

Art. 62. 

1. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia, że podmiot certyfikujący: 

1)   prowadzi kontrole producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin 

niezgodnie z art. 56, lub 

2)   wydaje certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin 

niezgodnie z art. 57 ust. 1-5, lub 

3)   nie prowadzi rejestru wydanych certyfikatów poświadczających stosowanie 

integrowanej produkcji roślin w sposób określony w art. 57 ust. 6, lub 

4)   nie spełnia obowiązków określonych w art. 60 

-   nakazuje, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w wyznaczonym 

terminie. 

2. W przypadku: 

1)   rażącego naruszenia przez podmiot certyfikujący wymagań określonych w ustawie lub 

2)   nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, lub 

3)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 58 ust. 5 pkt 2, niezgodnego ze stanem 

faktycznym, lub 

4)   uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 61, 

lub 

5)   złożenia przez podmiot certyfikujący wniosku o cofnięcie upoważnienia do 

prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin 



- 130 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

-   wojewódzki inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia 

działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie 

certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, na podstawie ust. 2 pkt 1-4, może uzyskać 

ponowne upoważnienie do prowadzenia takiej działalności, nie wcześniej niż po upływie 

3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie. 

5. Obowiązki podmiotu certyfikującego wobec producentów roślin, wpisanych do rejestru, o 

którym mowa w art. 55 ust. 6, przez podmiot certyfikujący, któremu zostało cofnięte 

upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej 

produkcji roślin, sprawuje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce 

prowadzenia produkcji roślin z zastosowaniem integrowanej produkcji roślin, chyba że 

obowiązki te sprawuje inny podmiot certyfikujący. 

6. W przypadku sprawowania przez wojewódzkiego inspektora obowiązków podmiotu 

certyfikującego wobec producentów roślin, o których mowa w ust. 5: 

1)   przepisów art. 58 ust. 1-6, art. 60, art. 61 ust. 1 i 2, art. 62 oraz przepisów wydanych 

na podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się; 

[2)   badania, o których mowa w art. 56 ust. 2, są przeprowadzane w laboratoriach 

posiadających akredytację w odpowiednim zakresie, udzieloną w trybie przepisów 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów 

rozporządzenia nr 765/2008 lub w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa, na koszt producenta roślin.] 

<2) badania, o których mowa w art. 56 ust. 2, są przeprowadzane w laboratoriach 

posiadających akredytację w odpowiednim zakresie, udzieloną w trybie 

przepisów ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008 lub w laboratoriach 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na koszt producenta 

roślin.> 

7. Producent roślin wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, przez podmiot 

certyfikujący, któremu zostało cofnięte upoważnienie do prowadzenia działalności w 

zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, może ubiegać się o poświadczenie 

stosowania integrowanej produkcji roślin przez inny podmiot certyfikujący; do 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 55 ust. 2, złożonego do takiego podmiotu 

certyfikującego nie ma zastosowania termin określony w art. 55 ust. 2. 

8. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności w zakresie 

certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przez podmiot, który nie posiada 

wymaganego upoważnienia, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tej działalności. 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

9. Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji 

roślin bez wymaganego upoważnienia do prowadzenia tej działalności, może uzyskać 

upoważnienie do prowadzenia tej działalności, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, 

w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna. 
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U S T A W A   z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 oraz z 2015 r. poz. 1688) 

 

[Art. 13. 

 1. Wymagania, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 i art. 12, uważa się za spełnione w 

przypadku zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi w rozumieniu ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 

późn. zm.). 

2. Oceny zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi dokonuje się na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.] 

 

< Art. 13. 

1. Wymagania, o których mowa w art. 11 ust. 1–3 i art. 12, uważa się za spełnione w 

przypadku zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 

poz. ...). 

2. Oceny zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi dokonuje się na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266)> 

 

Art. 5. 

1. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska, zwane dalej "organami Inspekcji", wykonują 

zadania dotyczące kontroli przestrzegania przepisów w zakresie emisji objętych systemem 

i szacowania wielkości tych emisji z uwzględnieniem przepisów ustawy, z tym że: 

1)   wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest właściwy ze względu na: 

a)  miejsce wprowadzania do środowiska gazów cieplarnianych objętych systemem 

określone w pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - w sprawach wykonywania 

zadań związanych z emisją z instalacji, 

b)  siedzibę lub miejsce zamieszkania operatora statku powietrznego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - w sprawach wykonywania zadań związanych z emisją 

z operacji lotniczych; 

2)   Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje zadania związane z emisją z 

operacji lotniczych - w przypadku operatorów statków powietrznych niemających 

siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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[2. Polskie Centrum Akredytacji działające na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1223) jest 

krajową jednostką akredytującą, w rozumieniu art. 54 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 600/2012, i wykonuje zadania tej jednostki określone w tym rozporządzeniu.] 

<2. Polskie Centrum Akredytacji działające na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2016 

r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. ...) jest krajową 

jednostką akredytującą, w rozumieniu art. 54 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

600/2012, i wykonuje zadania tej jednostki określone w tym rozporządzeniu.> 

 

 


