System nadzoru rynku w obszarze
niskonapięciowego sprzętu
elektrycznego

Bielsko-Biała, 12 września 2018 r.

Podstawy prawne systemu w Polsce
Procedury i zasady kontroli określono w:
• rozporządzeniu PE i Rady WE nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu
i uchylające rozporządzenie 339/93/EWG (Dz. Urz. UE L 218
z 13.08.2008 r., str. 30) – rozdział III „Wspólnotowe ramy dla nadzoru
rynku i kontroli produktów przywożonych do Wspólnoty”;
• ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności
i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398, z późn. zm.) – rozdział 7
„System nadzoru rynku” i rozdział 8 „Administracyjne kary pieniężne”.
Szczegółowe wymagania określono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz.
806) – wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do
stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014 r.,
str. 357) a sposób ich spełniania w normach zharmonizowanych.
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Wybrane obowiązki producenta
Producent ma obowiązek (art. 13 ustawy o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku):
1) zaprojektować i wytworzyć wyrób zgodnie z wymaganiami;
2) sporządzić i przechowywać dokumentację techniczną wyrobu
i deklarację zgodności oraz umieścić
oznakowanie CE, czyli
przeprowadzić stosowną procedurę oceny zgodności;
3) umieścić na wyrobie informacje umożliwiające identyfikację wyrobu
oraz siebie (swoją nazwę, zarejestrowany znak towarowy, o ile taki
posiada, i adres);
4) dołączyć do wyrobu instrukcje, informacje, w tym dotyczące
bezpieczeństwa użytkowania, sporządzone w języku polskim w sposób
jasny, zrozumiały i czytelny;
5) niezwłocznie podjąć działania w celu zapewnienia zgodności wyrobu,
jego wycofania z obrotu lub odzyskania – w przypadku zaistnienia
uzasadnionego podejrzenia, że jest on niezgodny z wymaganiami
i informować o tym właściwy organ;
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Wybrane obowiązki producenta (2)
6) analizować skargi i badać w uzasadnionych przypadkach
próbki
wyrobów
wprowadzonych
do
obrotu,
w szczególności z uwagi na zagrożenie stwarzane przez
wyrób;
7) informować swoich dystrybutorów w przypadku
wykrycia niezgodności;
8) współpracować z organem nadzoru rynku w celu
usunięcia zagrożenia, jakie stwarza wyrób wprowadzony
przez niego do obrotu, w tym udzielać na uzasadnione
żądanie organu nadzoru rynku informacji i udostępnić
dokumentację.
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Wybrane obowiązki importera
Importer ma obowiązek (art. 16 ustawy o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku):
1) wprowadzać do obrotu wyłącznie wyrób, który spełnia
wymagania;
2) zapewnić, żeby producent spełnił obowiązki dot. sporządzenia
dokumentacji, przeprowadzenia procedury oceny zgodności
i oznakowania wyrobu, w tym swoimi danymi identyfikacyjnymi
oraz przechowywać kopię deklaracji zgodności i zapewnić
udostępnienie dokumentacji technicznej organowi nadzoru
rynku;
3) umieścić na wyrobie swoje dane identyfikacyjne;
4) zapewnić, żeby do wyrobu dołączone były instrukcje,
informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz, jeżeli
jest to wymagane, etykiety, sporządzone w języku polskim
w sposób jasny, zrozumiały i czytelny;
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Wybrane obowiązki importera (2)
5) zapewnić, żeby warunki przechowywania i transportu wyrobu
nie wpływały negatywnie na zgodność wyrobu z wymaganiami;
6) analizować skargi i badać w uzasadnionych przypadkach próbki
wyrobów wprowadzanych do obrotu, w szczególności z uwagi na
zagrożenie stwarzane przez wyrób, a także informować swoich
dystrybutorów w przypadku wykrycia niezgodności;
7) niezwłocznie podjąć działania w celu zapewnienia zgodności
wyrobu, jego wycofania z obrotu lub odzyskania - w przypadku
zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że jest on niezgodny
z wymaganiami i informować o tym właściwy organ;
8) współpracować z organem nadzoru rynku w celu usunięcia
zagrożenia, jakie stwarza wyrób wprowadzony przez niego do
obrotu, w tym udzielać na uzasadnione żądanie organu nadzoru
rynku informacji i udostępnić dokumentację.
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Wybrane obowiązki dystrybutora
Dystrybutor ma obowiązek (art. 17 ustawy o systemach
oceny zgodności i nadzoru rynku):
1) sprawdzić, przed udostępnieniem wyrobu na rynku, czy
producent i importer spełnili obowiązki w zakresie
identyfikacji
wyrobu
oraz
podmiotu,
który
go
wyprodukował i wprowadził do obrotu, dołączenia
stosownych
informacji,
w
tym
dotyczących
bezpieczeństwa, i instrukcji w języku polskim;
2) sprawdzić, czy na wyrób naniesiono oznakowanie CE,
a w stosownych przypadkach także inne oznakowanie;
3) zapewnić, żeby warunki przechowywania i transportu
wyrobu
nie
wpływały
negatywnie
na
zgodność
z wymaganiami w czasie, gdy ponosi on odpowiedzialność
za wyrób;
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Wybrane obowiązki dystrybutora (2)
4) zapewnić niezwłoczne podjęcie działań w celu
doprowadzenia do zgodności wyrobu, jego wycofania
z obrotu lub odzyskania, w przypadku zaistnienia
uzasadnionego podejrzenia, że wyrób jest niezgodny
z wymaganiami;
5) współpracować z organem nadzoru rynku w celu
usunięcia
zagrożenia,
jakie
stwarza
wyrób
udostępniony przez niego na rynku, w tym udzielać na
uzasadnione żądanie organu nadzoru rynku informacji
i udostępnić dokumentację.
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Kara
Producent albo importer, który wprowadza do obrotu wyrób
niezgodny z wymaganiami podlega administracyjnej karze
pieniężnej – do 100 000 złotych.
(art. 88 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku)
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Kara – dystrybutor
Dystrybutor, który udostępnia na rynku wyrób bez
oznakowania CE podlega administracyjnej karze pieniężnej –
do 20 000 złotych.
(art. 89 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku)

Decyzja nakazująca, jeżeli dotyczy
dystrybutora,
ma
zastosowanie
wyłącznie do wyrobów przez niego
udostępnionych.
(art. 84 ust. 5 ustawy o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku)
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Najnowsze zmiany w przepisach

Bielsko-Biała, 12 września 2018 r.

Nowela – krajowy system nadzoru
rynku
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie
ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru
rynku
oraz
niektórych
innych
ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1338).
Znowelizowane przepisy obowiązują od
19 lipca 2018 r.
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Główne zmiany
1. Zmiany w procedurze kontroli:
a) kontrola w zakresie niezgodności formalnych przez niezgodności formalne – należy rozumieć
niezgodności polegające na naruszeniu przez podmiot
gospodarczy obowiązków, o których mowa w art. 13 pkt
2, 4 i 6–9, art. 16 pkt 2 i 4–6 oraz art. 17 pkt 2 i 3
▪ producent nie sporządził i nie przechowuje
dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności, nie
umieścił oznakowania CE, nie umieścił swoich danych
oraz danych identyfikujących wyrób, nie dołączył
instrukcji i informacji warunkujących bezpieczne
użytkowanie wyrobu w jęz. polskim (jasne, zrozumiałe
i czytelne);
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Główne zmiany (2)
b) kontrolę
przeprowadza
się
w
obecności
kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej;
c) obligatoryjne wezwanie podmiotu gospodarczego do
usunięcia
niezgodności
formalnych
oraz
przedstawienia dowodów potwierdzających ich
usunięcie, w przypadku gdy stwierdzono wyłącznie
niezgodności formalne i nie stwierdzono, aby wyrób
był niezgodny z wymaganiami lub stwarzał zagrożenie
(art. 75 ust. 3);
d) obligatoryjne przekazanie akt kontroli do wszczęcia
postępowania administracyjnego w przypadku
stwierdzenia niespełniania wymagań lub stwarzania
zagrożenia (art. 75 ust. 4 i 5).
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Główne zmiany (3)

e) rozszerzenie
zakresu
przesłanek
branych pod uwagę przy wymierzaniu
kary (art. 97 ust. 3);
f) zmiana
przesłanek
dotyczących
odstąpienia od nałożenia kary (art. 97
ust. 4-6).
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Główne zmiany (4)
2. Organ
może
wszcząć
postępowanie
administracyjne na podstawie innych
dostępnych informacji, gdy wynika z nich,
że wyrób nie spełnia wymagań a został
wprowadzony do obrotu przez podmiot
gospodarczy mający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (np. notyfikacji
RAPEX).
(art. 76 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku)
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Kara – dystrybutor (zmiana)
3. Nowa kara dla dystrybutorów (art. 89a) - do
10
tys.
PLN
–
za
niedopełnienie
obowiązków w zakresie sprawdzenia:
▪

umieszczenia przez producenta na wyrobie lub
opakowaniu
informacji
umożliwiających
identyfikację wyrobu;

▪

dołączenia instrukcji lub informacji, w tym
dotyczących
bezpieczeństwa
użytkowania,
sporządzonych w języku polskim w sposób jasny,
zrozumiały i czytelny.
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Publikacja decyzji Prezesa UOKiK

Wszystkie decyzje Prezesa UOKiK są publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej i dostępne na
stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pod adresem:
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf
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Informowanie opinii publicznej
W każdy piątek Komisja Europejska publikuje notyfikacje
systemu RAPEX:
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alert
s/?event=main.listNotifications

Rejestr wyrobów niezgodnych z wymaganiami
i stwarzających zagrożenie:
http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/
Dobrowolne powiadomienia przedsiębiorców są
publikowane na stronie:
https://uokik.gov.pl/powiadomienia.php
Raporty i sprawozdania z kontroli:
https://uokik.gov.pl/raporty_z_kontroli_inspekcji_handlowej.php
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Dziękujemy za uwagę
Departament Nadzoru Rynku,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
tel.: +48 22 55 60 390;
fax: +48 22 827 03 04
dnr@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl

