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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 czerwca 2002 r.

w sprawie produktów podlegajàcych zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu post´powania organów cel-
nych przy ich zatrzymywaniu oraz w∏aÊciwoÊci i zadaƒ organów wydajàcych opini´ o tych produktach. 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycz-
nia 2000 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów
(Dz. U. Nr 15, poz. 179) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) produkty, które majà byç obj´te procedurà dopusz-
czenia do obrotu podlegajàce zatrzymaniu ze
wzgl´du na brak dokumentacji lub oznakowania
wymaganego szczególnymi przepisami dotyczàcy-
mi bezpieczeƒstwa tych produktów,

2) tryb post´powania organów celnych przy zatrzy-
mywaniu produktów mogàcych stanowiç zagro˝e-
nie dla zdrowia, ˝ycia lub bezpieczeƒstwa, zwa-
nych dalej „produktami”,

3) organy w∏aÊciwe w sprawie wydania opinii doty-
czàcej produktu mogàcego stanowiç zagro˝enie
dla zdrowia, ˝ycia lub bezpieczeƒstwa oraz w∏aÊci-
woÊç i zadania tych organów.

§ 2. Rozporzàdzenia nie stosuje si´ do: 
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1) spraw uregulowanych odr´bnymi przepisami doty-
czàcymi ochrony roÊlin, kontroli weterynaryjnych
oraz ochrony zwierzàt,

2) Êrodków spo˝ywczych, u˝ywek, substancji poma-
gajàcych w przetwarzaniu, dozwolonych substan-
cji dodatkowych, innych dodatków do Êrodków
spo˝ywczych i u˝ywek oraz materia∏ów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z ˝ywnoÊcià, które
podlegajà kontroli w trybie ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝y-
wienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408)
oraz ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o materia∏ach
i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z ˝ywno-
Êcià (Dz. U. Nr 128, poz. 1408),

3) produktów importowanych z krajów, z którymi Pol-
ska zawar∏a umow´ o wzajemnym uznawaniu
Êwiadectw i certyfikatów zgodnoÊci, je˝eli do doku-
mentów przewozowych do∏àczono odpowiednie
Êwiadectwa lub certyfikaty zgodnoÊci.

§ 3. Wykaz produktów, które podlegajà zatrzymaniu
w trybie okreÊlonym w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produk-
tów, zwanej dalej „ustawà”, ze wzgl´du na brak doku-
mentacji lub oznakowania wymaganymi szczególnymi
przepisami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa tych produk-
tów, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 4. O zatrzymaniu produktów organ celny nie-
zw∏ocznie zawiadamia pisemnie osob´, na której rzecz
jest dokonywane zg∏oszenie celne.

§ 5. 1. Je˝eli organ celny stwierdzi, ˝e produkt mo-
˝e stanowiç zagro˝enie dla zdrowia, ˝ycia lub bezpie-
czeƒstwa, wyst´puje do w∏aÊciwych organów o wyda-
nie stosownej opinii.

2. W∏aÊciwymi do wydania organowi celnemu opi-
nii dotyczàcej produktu mogàcego stanowiç zagro˝e-
nie dla zdrowia, ˝ycia lub bezpieczeƒstwa — sà organy
zobowiàzane ustawowo do kontroli lub oceny bezpie-
czeƒstwa bàdê jakoÊci tych produktów, zwane dalej
„organami kontroli”.

3. Wykaz organów kontroli i ich w∏aÊciwoÊç rzeczo-
wà okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Wniosek organu celnego o wydanie opinii
przez organ kontroli, zwany dalej „wnioskiem”, powi-
nien byç sporzàdzony i przes∏any niezw∏ocznie do w∏a-
Êciwego miejscowo organu kontroli telefaksem, za po-
mocà poczty elektronicznej lub pocztà. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç informacje okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do roz-
porzàdzenia. 

§ 7. 1. Organ celny, na wniosek organu kontroli,
nieodp∏atnie pobiera próbki produktu w celu przepro-
wadzenia badaƒ niezb´dnych do wydania opinii doty-
czàcej produktu, o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. Organ celny przekazuje pobrane próbki produk-
tu do w∏aÊciwego organu kontroli celem przeprowa-
dzenia badaƒ i wydania opinii albo, na wniosek w∏aÊci-

wego organu kontroli, po uzgodnieniu zakresu badaƒ
z tym organem, przeprowadza badania próbek we w∏a-
snym zakresie.

3. W przypadku gdy organ celny przeprowadza ba-
dania próbek we w∏asnym zakresie, wyniki tych badaƒ
przekazuje niezw∏ocznie do w∏aÊciwego organu kon-
troli.

4. Pobranych próbek nie odlicza si´ od iloÊci zg∏a-
szanego towaru.

5. Resztki towaru powsta∏e w wyniku przeprowa-
dzenia badania powinny otrzymaç dopuszczalne dla
nich przeznaczenie celne.

§ 8. Organ kontroli podejmuje dzia∏ania w sprawie
zatrzymanego przez organ celny produktu, z uwzgl´d-
nieniem wymagaƒ bezpieczeƒstwa okreÊlonych usta-
wà i przepisami odr´bnymi. W post´powaniu tym wy-
korzystuje si´ dane krajowego systemu informowania
o produktach niebezpiecznych (KSIPN).

§ 9. 1. Organ kontroli powiadamia organy celne
o podj´tym dzia∏aniu zmierzajàcym do wydania opinii
w terminie 3 dni roboczych od dnia zatrzymania pro-
duktu.

2. Je˝eli produkt jest badany wy∏àcznie w zakresie
dokumentacji lub oznakowania wymaganego szcze-
gólnymi przepisami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa, or-
gan kontroli wydaje opini´, o której mowa w § 5 ust. 1,
w terminie 3 dni roboczych od dnia zatrzymania pro-
duktu.

3. Je˝eli konieczne jest przeprowadzenie badania
próbek produktu, organ kontroli wydaje opini´ w ter-
minie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku,
o którym mowa w § 6.

§ 10. W przypadku niewydania opinii, o której mo-
wa w § 5 ust. 1, lub niepowiadomienia organu celnego
o podj´tym dzia∏aniu zmierzajàcym do wydania opinii
przez w∏aÊciwy organ kontroli w terminie 3 dni robo-
czych od dnia zatrzymania produktu, organ celny do-
puszcza produkt do obrotu, je˝eli wszystkie inne wy-
mogi prawa zosta∏y spe∏nione.

§ 11. 1. Je˝eli organ kontroli potwierdzi, ˝e produkt
stanowi zagro˝enie dla zdrowia, ˝ycia lub bezpieczeƒ-
stwa,  wraz z opinià przekazuje organowi celnemu
wniosek o umieszczenie na dokumentach handlowych
dotyczàcych produktu nast´pujàcej adnotacji „Produkt
niebezpieczny — niedopuszczony do obrotu.”

2. Opini´, o której mowa w ust. 1, organ kontroli
przekazuje niezw∏ocznie do wiadomoÊci administrato-
ra krajowego systemu informowania o produktach nie-
bezpiecznych (KSIPN).

§ 12. Organ celny uwzgl´dnia wniosek organu kon-
troli, skierowany na podstawie § 11, i dokonuje sto-
sownego wpisu oraz podejmuje dzia∏ania okreÊlone
w art. 21 ust. 2 ustawy.

§ 13. O opinii otrzymanej od organu kontroli lub
o wniosku, o którym mowa w § 11, organ celny nie-
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zw∏ocznie powiadamia pisemnie osob´, na której rzecz
jest dokonywane zg∏oszenie celne. 

§ 14. Z dniem przystàpienia Rzeczypospolitej Pol-
skiej do Unii Europejskiej przepisy rozporzàdzenia nie
b´dà mia∏y zastosowania do produktów importowa-
nych z krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

§ 15. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do pro-
duktów innych ni˝ zabawki i produkty w∏ókiennicze od

dnia 1 stycznia 2003 r., a do substancji i preparatów
chemicznych od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 4 czerwca 2002 r. (poz. 809)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ PRODUKTÓW, KTÓRE PODLEGAJÑ ZATRZYMANIU PODCZAS KONTROLI CELNEJ, ZE WZGL¢DU NA
BRAK DOKUMENTACJI LUB OZNAKOWANIA WYMAGANEGO SZCZEGÓLNYMI PRZEPISAMI DOTYCZÑCYMI

BEZPIECZE¡STWA TYCH PRODUKTÓW

Lp. Nazwa produktu

1 zabawki (1)

2 produkty lecznicze i wyroby medyczne prze-
znaczone dla ludzi (2)

3 produkty lecznicze stosowane wy∏àcznie
u zwierzàt (3)

ObjaÊnienia:

(1) grupa ta obejmuje produkty, które sà zabawkami w rozumieniu § 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
18 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych warunków dotyczàcych bezpieczeƒstwa zabawek (Dz. U.
Nr 120, poz. 1278), 

(2) grupa ta obejmuje produkty, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. Nr 126, poz.1380) oraz w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126,
poz. 1381), z wy∏àczeniem:
— leków recepturowych,
— leków aptecznych,
— produktów radiofarmaceutycznych przygotowywanych w momencie stosowania w upowa˝nionych jed-

nostkach s∏u˝by zdrowia, dopuszczonych do obrotu generatorów, zestawów, radionuklidów i prekurso-
rów, zgodnie z instrukcjà wytwórcy, 

— krwi i osocza w pe∏nym sk∏adzie lub komórki krwi pochodzenia ludzkiego, 
— surowców farmaceutycznych nieprzeznaczonych do sporzàdzania leków recepturowych i aptecznych, 

(3) grupa ta obejmuje produkty lecznicze stosowane wy∏àcznie u zwierzàt, o których mowa w ustawie z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381).
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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ ORGANÓW W¸AÂCIWYCH DO WYDANIA OPINII O PRODUKCIE, KTÓRY MO˚E STANOWIå ZAGRO-
˚ENIE DLA ZDROWIA, ˚YCIA LUB BEZPIECZE¡STWA

Lp. OkreÊlenie organu W∏aÊciwoÊç

1 w∏aÊciwy organ Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej — kosmetyki1
— substancje i preparaty che-

miczne2

2 w∏aÊciwy organ Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-
-Spo˝ywczych

—artyku∏y rolno-spo˝ywcze3

3 Prezes Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych

— produkty lecznicze4

— wyroby medyczne5

4 wojewódzki lub G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego — wyroby budowlane6

5 w∏aÊciwy organ Inspekcji Handlowej — pozosta∏e produkty przezna-
czone do u˝ytku konsumentów7,
w tym zabawki8, produkty w∏ó-

kiennicze9

ObjaÊnienia:

1 W rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473).
2 W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

(Dz. U. Nr 11, poz. 84 ze zm.).
3 W rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych

(Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 44 ze zm.) oraz na podstawie odr´bnych przepisów, w zakresie pozostajàcym poza
kompetencjami Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej wynikajàcymi z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach
zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408).

4 W rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381).
5 W rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380).
6 W rozumieniu art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126

ze zm.).
7 O których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów (Dz. U.

Nr 15, poz.179).
8 W rozumieniu § 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie szczegó∏owych warun-

ków dotyczàcych bezpieczeƒstwa zabawek (Dz. U. Nr 120, poz. 1278).
9 W rozumieniu  § 2 pkt 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 19 paêdziernika 2001 r. w sprawie bezpieczeƒ-

stwa i znakowania produktów w∏ókienniczych (Dz. U. Nr 144, poz. 1616 i z 2002 r. Nr 69, poz. 645).

Za∏àcznik nr 3

INFORMACJE, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAå WNIOSEK ORGANU CELNEGO O WYDANIE OPINII DOTYCZÑ-
CEJ PRODUKTU MOGÑCEGO STANOWIå ZAGRO˚ENIE DLA ˚YCIA, ZDROWIA LUB BEZPIECZE¡STWA

Dane o produkcie

01. OkreÊlenie rodzaju produktu

02. Dok∏adna nazwa produktu

03. Znak firmowy
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04. Typ/numer modelu

05. Rodzaj zasilania (np. energia elektryczna, mecha-
niczne)

06. Obowiàzujàce w Polsce regulacje prawne lub nor-
my odnoszàce si´ do danego produktu (nale˝y tyl-
ko wymieniç)

07. Wymiary i opis produktu oraz jego opakowania
(podane tak, aby mo˝na by∏o produkt ∏atwo ziden-
tyfikowaç)

08. Fotografia lub rysunek produktu, ewentualnie po-
brane próbki (o ile to jest mo˝liwe, kopia etykiety
i instrukcji obs∏ugi, instalacji itp.)

Wytwórca, importer, dystrybutor i inni

09. Nazwa i adres producenta

10. Nazwa i adres eksportera

11. Kraj pochodzenia produktu

12. Nazwa i adres importera 

13. Nazwa i adres dystrybutora (detalisty)

Zagro˝enie

14. Rodzaj zagro˝enia/ryzyka (np. mo˝liwoÊç zatru-
cia, wywo∏ania alergii, zejÊcia Êmiertelnego)

15. Na jakiej podstawie stwierdzono zagro˝enie (opi-
sowa informacja przyczyn zakwestionowania pro-
duktu, rodzaj stwierdzonych nieprawid∏owoÊci
itp. — ewentualnie wyniki badaƒ, jeÊli zosta∏y
przeprowadzone)

16. Ârodki zaradcze, jakie podjà∏ lub zamierza podjàç
organ celny (poza zatrzymaniem produktu)

Dane urz´du celnego

17. Nazwa i adres urz´du celnego

18. Piecz´ç urz´du celnego

19. Imi´ i nazwisko oraz podpis funkcjonariusza celne-
go sporzàdzajàcego wniosek

20. Data wystawienia wniosku.


