
Art. 10. Przepisy art. 119 ust. 2 i 3 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, nie majà zastosowania do wyp∏at transferowych
dokonywanych w zwiàzku z przystàpieniem cz∏onka
otwartego funduszu do innego otwartego funduszu na
podstawie umowy z tym funduszem zawartej przed
dniem 1 kwietnia 2004 r. Do wyp∏at transferowych,
o których mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

Art. 11. Ârodki zgromadzone na rachunku rezerwo-
wym okreÊlonym w art. 181 ust. 1 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
sà przenoszone na rachunek cz´Êci dodatkowej Fundu-
szu Gwarancyjnego w otwartym funduszu do wysoko-
Êci stanowiàcej równowartoÊç 0,4 % wartoÊci aktywów
funduszu. Pozosta∏e Êrodki podlegajà wycofaniu przez
powszechne towarzystwo emerytalne dnia 7 kwietnia
2004 r. Wycofanie kwoty nadwy˝ki nast´puje w gotów-
ce i skutkuje zmniejszeniem iloÊci jednostek rozrachun-
kowych.

Art. 12. 1. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy otwarte fundusze emerytalne dostosu-
jà swoje statuty do przepisów niniejszej ustawy, z za-
strze˝eniem ust. 2. 

2. W wyniku zmiany statutu, o której mowa
w ust. 1, wysokoÊç op∏aty, o której mowa w art. 134
ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy oraz art. 6 niniejszej ustawy, pobieranej od
sk∏adek dotychczasowych cz∏onków otwartych fundu-
szy nie mo˝e zostaç podwy˝szona. W przypadku gdy
statut funduszu uzale˝nia wysokoÊç op∏aty od up∏ywu
czasu, dopuszczalna jest zmiana statutu, w wyniku któ-
rej pobierana b´dzie op∏ata nie wy˝sza ni˝ op∏ata po-
bierana w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. 

3. Wobec dotychczasowych cz∏onków otwartego
funduszu nie stosuje si´ przepisu art. 135 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

Art. 13. W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. otwar-
ty fundusz mo˝e podwy˝szyç wysokoÊç op∏aty pobie-
ranej w formie potràcenia okreÊlonej procentowo kwo-
ty z wp∏aconych sk∏adek, okreÊlonej w statucie otwar-
tego funduszu w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, zgodnie z art. 6 niniejszej ustawy.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie przepisów upowa˝niajàcych zmie-
nionych niniejszà ustawà zachowujà moc do czasu
wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych
oraz mogà byç zmieniane na podstawie upowa˝nienia
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 15. Og∏oszenie tekstu jednolitego ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych nastàpi w terminie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia niniejszej ustawy.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 76 lit. b, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2003 r.;

2) art. 1 pkt 46, 58—60, 63, 64 oraz art. 3 pkt 1, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 10, 22, 34, 42, 44, 45, 49, 53 lit. b,
pkt 54—57, 69—71, 73, 79, art. 3 pkt 2 oraz art. 6 i 7,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.;

4) art. 1 pkt 74, 75, 76 lit. a, pkt 77 oraz 80—85, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 7 kwietnia 2004 r.;

5) art. 1 pkt 12, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r.;

6) art. 1 pkt 89, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2005 r.;

7) art. 1 pkt 78, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 listo-
pada 2005 r.;

8) art. 1 pkt 53 lit. a, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2014 r.
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USTAWA

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoÊci oraz zmianie niektórych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syste-
mie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz

z 2003 r. Nr 80, poz. 718 i Nr 130, poz. 1188) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 6 marca 1981 r. o Paƒstwowej Inspekcji Pracy, ustaw´ z dnia 21 marca

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska, ustaw´ z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów, ustaw´ z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustaw´ z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne, ustaw´ z dnia
11 maja 2001 r. — Prawo o miarach oraz ustaw´ z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.



1) w art. 1:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zasady funkcjonowania systemu oceny
zgodnoÊci z zasadniczymi i szczegó∏owy-
mi wymaganiami dotyczàcymi wyro-
bów;”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zasady dzia∏ania systemu kontroli wyro-
bów wprowadzonych do obrotu.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zasady dopuszczania do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobów budowlanych
okreÊlajà odr´bne przepisy.”;

2) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przepisy okreÊlajàce zasadnicze i szczegó∏owe
wymagania dotyczàce wyrobów;”;

3) po art. 3 dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. System kontroli wyrobów wprowadzo-
nych do obrotu obejmuje:

1) kontrol´ spe∏niania przez wyroby za-
sadniczych wymagaƒ;

2) post´powanie w sprawie wprowadzo-
nych do obrotu wyrobów niezgodnych
z zasadniczymi wymaganiami;

3) monitorowanie systemu kontroli wyro-
bów wprowadzonych do obrotu.”;

4) w art. 5:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wprowadzeniu do obrotu — nale˝y przez to
rozumieç przekazanie po raz pierwszy wyro-
bu u˝ytkownikowi, konsumentowi bàdê
sprzedawcy przez producenta, jego upowa˝-
nionego przedstawiciela lub importera;”,

b) pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) upowa˝nionym przedstawicielu — nale˝y
przez to rozumieç osob´ fizycznà lub prawnà
majàcà siedzib´ na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej lub w Unii Europejskiej, wyzna-
czonà przez producenta do dzia∏ania w jego
imieniu; 

6) jednostce kontrolujàcej — nale˝y przez to ro-
zumieç jednostk´ dokonujàcà sprawdzenia
projektu wyrobu, wyrobu lub procesu jego
wytwarzania oraz ustalenia ich zgodnoÊci
z zasadniczymi lub szczegó∏owymi wymaga-
niami;”,

c) pkt 8—10 otrzymujà brzmienie:

„8) certyfikacji — nale˝y przez to rozumieç dzia-
∏anie jednostki certyfikujàcej, wykazujàce, ˝e
nale˝ycie zidentyfikowany wyrób lub proces
jego wytwarzania sà zgodne z zasadniczymi
lub szczegó∏owymi wymaganiami;

9) certyfikacie zgodnoÊci — nale˝y przez to ro-
zumieç dokument wydany przez notyfikowa-
nà jednostk´ certyfikujàcà, potwierdzajàcy,
˝e wyrób i proces jego wytwarzania sà zgod-
ne z zasadniczymi wymaganiami;

10) deklaracji zgodnoÊci — nale˝y przez to rozu-
mieç oÊwiadczenie producenta lub jego upo-
wa˝nionego przedstawiciela stwierdzajàce
na jego wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç, ˝e wy-
rób jest zgodny z zasadniczymi wymagania-
mi;”,

d) pkt 14 i 15 otrzymujà brzmienie:

„14) normach zharmonizowanych — nale˝y
przez to rozumieç normy krajowe wprowa-
dzajàce normy europejskie opracowane
i zatwierdzone przez europejskie organiza-
cje normalizacyjne na podstawie mandatu
udzielonego przez Komisj´ Europejskà, któ-
rych numery i tytu∏y zosta∏y opublikowane
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej;

15) dyrektywach nowego podejÊcia — nale˝y
przez to rozumieç dyrektywy Wspólnoty
Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasada-
mi zawartymi w uchwale Rady Unii Euro-
pejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w sprawie no-
wego podejÊcia do harmonizacji technicz-
nej oraz normalizacji;”,

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) szczegó∏owych wymaganiach — nale˝y
przez to rozumieç wymagania, które powi-
nien spe∏niaç wyrób wprowadzany do ob-
rotu, okreÊlone w innych aktach prawnych
Wspólnoty Europejskiej ni˝ dyrektywy no-
wego podejÊcia.”,

f) uchyla si´ pkt 18;

5) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzane do obrotu wyroby podlegajà
ocenie zgodnoÊci z: 

1) zasadniczymi wymaganiami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniach wydanych na podstawie
art. 9 ust. 1 albo 

2) szczegó∏owymi wymaganiami okreÊlonymi
w rozporzàdzeniach wydanych na podstawie
art. 10 ust. 1; 

3) zasadniczymi i szczegó∏owymi wymagania-
mi okreÊlonymi w odr´bnych ustawach.”;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Podczas dokonywania oceny zgodnoÊci
z zasadniczymi wymaganiami wyrób
mo˝e byç poddawany:

1) badaniom przez:

a) producenta lub jego upowa˝nione-
go przedstawiciela, je˝eli nie jest
wymagane przeprowadzenie ba-
daƒ przez laboratorium niezale˝ne
od dostawcy i odbiorcy,
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b) notyfikowane laboratorium, je˝eli
jest wymagane przeprowadzenie
badaƒ przez laboratorium niezale˝-
ne od dostawcy i odbiorcy;

2) sprawdzeniu zgodnoÊci z zasadniczy-
mi wymaganiami — przez notyfiko-
wanà jednostk´ kontrolujàcà;

3) certyfikacji — przez notyfikowanà jed-
nostk´ certyfikujàcà.

2. Pozytywny wynik oceny zgodnoÊci z za-
sadniczymi wymaganiami dokonywanej
przez notyfikowanà jednostk´ certyfiku-
jàcà stanowi podstaw´ do wydania pro-
ducentowi lub jego upowa˝nionemu
przedstawicielowi certyfikatu zgodno-
Êci.”;

7) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel, który podda∏ wyrób lub proces jego
wytwarzania ocenie zgodnoÊci z zasadniczy-
mi wymaganiami i potwierdzi∏ ich zgodnoÊç,
wystawia deklaracj´ zgodnoÊci lub umiesz-
cza oznakowanie CE, zgodnie z wymagania-
mi okreÊlonymi w dyrektywach nowego po-
dejÊcia.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zabrania si´ wprowadzania do obrotu wyro-
bów nieposiadajàcych oznakowania CE, je-
˝eli zgodnie z aktami prawnymi wdra˝ajàcy-
mi dyrektywy nowego podejÊcia wyroby te
podlegajà wy∏àcznie oznakowaniu CE.”;

8) art. 9 i 10 otrzymujà brzmienie:

„Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy ze wzgl´du na przed-
miot oceny zgodnoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzeƒ, zasadnicze wymagania
dla wyrobów podlegajàcych ocenie
zgodnoÊci oraz procedury oceny zgod-
noÊci, bioràc pod uwag´ rodzaje wyro-
bów oraz stopieƒ stwarzanych przez nie
zagro˝eƒ, a tak˝e inne wymagania za-
warte w dyrektywach nowego podej-
Êcia.

2. Minister w∏aÊciwy ze wzgl´du na przed-
miot oceny zgodnoÊci okreÊli, wyda-
jàc rozporzàdzenia, o których mowa
w ust. 1, w szczególnoÊci metody badaƒ,
sposób oznakowania wyrobów oraz
wzór znaku.

Art. 10. 1. Minister w∏aÊciwy ze wzgl´du na przed-
miot oceny zgodnoÊci mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzeƒ, szczegó∏owe
wymagania dla wyrobów, które mogà
stwarzaç zagro˝enie albo s∏u˝à ochronie
lub ratowaniu ˝ycia, zdrowia, mienia lub
Êrodowiska, bioràc pod uwag´ rodzaje
wyrobów oraz stopieƒ stwarzanych
przez nie zagro˝eƒ, a tak˝e inne wyma-
gania zawarte w innych aktach praw-

nych Wspólnoty Europejskiej ni˝ dyrek-
tywy nowego podejÊcia.

2. Minister w∏aÊciwy ze wzgl´du na przed-
miot oceny zgodnoÊci, wydajàc rozpo-
rzàdzenia, o których mowa w ust. 1,
okreÊli, w zale˝noÊci od rodzaju wyro-
bów, w szczególnoÊci sposoby identyfi-
kacji i oznakowania wyrobów oraz wa-
runki i tryb przeprowadzania badaƒ.”;

9) uchyla si´ art. 11;

10) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. Domniemywa si´, ˝e wyroby, na których
umieszczono oznakowanie CE lub dla któ-
rych sporzàdzono dokumentacj´ potwier-
dzajàcà spe∏nienie zasadniczych wyma-
gaƒ w innych krajach ni˝ Rzeczpospolita
Polska, sà zgodne z zasadniczymi wyma-
ganiami okreÊlonymi w obowiàzujàcych
przepisach.”;

11) w art. 13:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjne-
go og∏asza, co najmniej raz na kwarta∏, w dro-
dze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
numery i tytu∏y nowo ustanowionych norm
zharmonizowanych wraz z tytu∏ami aktów
prawnych wdra˝ajàcych dyrektywy nowego
podejÊcia i miejscem ich publikacji.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjne-
go og∏asza raz na 12 miesi´cy, w drodze ob-
wieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nu-
mery i tytu∏y ustanowionych w danym roku
norm zharmonizowanych wraz z tytu∏ami ak-
tów prawnych wdra˝ajàcych dyrektywy no-
wego podejÊcia i miejscem ich publikacji.”;

12) po art. 13 dodaje si´ art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a. Producent lub jego upowa˝niony przed-
stawiciel sà obowiàzani przechowywaç
dokumentacj´ dotyczàcà wyrobów oraz
wyników dokonanej oceny zgodnoÊci.”;

13) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Centrum Akredytacji, w terminie nie d∏u˝szym
ni˝ 12 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku
o udzielenie akredytacji, jest obowiàzane do za-
wiadomienia wnioskujàcej jednostki certyfiku-
jàcej, kontrolujàcej lub laboratorium o udziele-
niu bàdê odmowie udzielenia akredytacji.”;

14) w art. 16:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Cofni´cie akredytacji nast´puje w przypadku
nieusuni´cia przez akredytowanà jednostk´
certyfikujàcà lub kontrolujàcà albo akredyto-
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wane laboratorium przyczyn b´dàcych pod-
stawà zawieszenia akredytacji.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Centrum Akredytacji jest obowiàzane infor-
mowaç ministrów i kierowników urz´dów
centralnych w∏aÊciwych ze wzgl´du na
przedmiot oceny zgodnoÊci o ograniczeniu,
zawieszeniu lub cofni´ciu akredytacji jedno-
stce notyfikowanej.”;

15) w art. 29 uchyla si´ ust. 4;

16) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, na
wniosek ministrów i kierowników urz´dów cen-
tralnych w∏aÊciwych ze wzgl´du na przedmiot
akredytacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Centrum Akredytacji o zg∏oszonych kandyda-
tach, w drodze zarzàdzenia, powo∏uje i odwo∏u-
je cz∏onków Komitetu Odwo∏awczego.”;

17) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za czynnoÊci zwiàzane z:

1) obowiàzkowà ocenà zgodnoÊci wyrobów,

2) badaniami na potrzeby oceny zgodnoÊci wy-
robów,

3) certyfikacjà,

4) sprawdzaniem zgodnoÊci wyrobów z wyma-
ganiami, dokonywane przez notyfikowane
jednostki kontrolujàce,

5) akredytacjà jednostek certyfikujàcych, jed-
nostek kontrolujàcych i laboratoriów

— pobiera si´ op∏aty.”;

18) tytu∏ rozdzia∏u 6 otrzymuje brzmienie:

„System kontroli wyrobów wprowadzonych do ob-
rotu”;

19) art. 38 i 39 otrzymujà brzmienie:

„Art. 38. 1. System kontroli wyrobów wprowadzo-
nych do obrotu, zwany dalej „syste-
mem”, tworzà Prezes Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, zwany da-
lej „Prezesem UOKiK”, i organy wymie-
nione w ust. 2 i 3, zwane dalej „organa-
mi wyspecjalizowanymi”.

2. Kontrol´ spe∏niania przez wyroby za-
sadniczych wymagaƒ prowadzà:

1) wojewódzcy inspektorzy Inspekcji
Handlowej;

2) inspektorzy pracy;

3) Prezes Urz´du Regulacji Telekomu-
nikacji i Poczty;

4) organy Inspekcji Ochrony Ârodowi-
ska;

5) Prezes Urz´du Transportu Kolejo-
wego;

6) organy nadzoru budowlanego;

7) Prezes Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go;

8) dyrektorzy urz´dów morskich.

3. Post´powania w zakresie wprowadzo-
nych do obrotu wyrobów niezgodnych
z zasadniczymi wymaganiami prowa-
dzà:

1) G∏ówny Inspektor Inspekcji Handlo-
wej;

2) okr´gowy inspektor pracy;

3) Prezes Urz´du Regulacji Telekomu-
nikacji i Poczty;

4) wojewódzki inspektor ochrony Êro-
dowiska;

5) Prezes Urz´du Transportu Kolejowe-
go;

6) organy nadzoru budowlanego;

7) Prezes Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go;

8) dyrektorzy urz´dów morskich.

Art. 39. 1. Prezes UOKiK jest organem monitoru-
jàcym system.

2. Do zadaƒ Prezesa UOKiK nale˝y:

1) wspó∏praca z organami wyspecjali-
zowanymi;

2) opiniowanie okresowych planów
kontroli przeprowadzanych przez or-
gany wyspecjalizowane;

3) przekazywanie organom wyspecjali-
zowanym informacji wskazujàcych,
˝e wyrób wprowadzony do obrotu
nie spe∏nia zasadniczych wymagaƒ;

4) prowadzenie rejestru wyrobów nie-
zgodnych z zasadniczymi wymaga-
niami, zwanego dalej „rejestrem”,
oraz gromadzenie informacji doty-
czàcych systemu kontroli wyrobów
wprowadzonych do obrotu. 

3. Do zadaƒ organów wyspecjalizowa-
nych nale˝y:

1) prowadzenie kontroli spe∏niania
przez wyroby zasadniczych wyma-
gaƒ i niezw∏oczne informowanie Pre-
zesa UOKiK o wynikach przeprowa-
dzanych kontroli;

2) prowadzenie post´powaƒ w sprawie
wprowadzonych do obrotu wyro-
bów niezgodnych z zasadniczymi
wymaganiami i przekazywanie Pre-
zesowi UOKiK informacji o wszcz´-
ciu i zakoƒczeniu tych post´powaƒ;

3) niezw∏oczne przekazywanie Prezeso-
wi UOKiK kopii wydanych decyzji;

4) wspó∏praca z Prezesem UOKiK;
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5) przedstawianie Prezesowi UOKiK do
zaopiniowania okresowych planów
kontroli wyrobów wprowadzonych
do obrotu;

6) sporzàdzanie i przekazywanie Preze-
sowi UOKiK rocznych sprawozdaƒ
z przeprowadzanych kontroli.”;

20) po art. 39 dodaje si´ art. 39a i 39b w brzmieniu:

„Art. 39a. 1. Prezes UOKiK prowadzi rejestr.

2. W rejestrze sà gromadzone w szcze-
gólnoÊci: 

1) dane umo˝liwiajàce identyfikacj´
wyrobu;

2) informacje o:
a) rodzaju i zakresie niezgodnoÊci

wyrobu z zasadniczymi wymaga-
niami,

b) Êrodkach, jakie zastosowano
w odniesieniu do wyrobu nie-
zgodnego z zasadniczymi wyma-
ganiami, 

c) zagro˝eniach, jakie mo˝e spowo-
dowaç wyrób niezgodny z zasad-
niczymi wymaganiami, wraz
z okreÊleniem tych zagro˝eƒ.

3. Prezes UOKiK dokonuje wpisów do
rejestru w przypadku wydania decyzji,
o których mowa w art. 41c ust. 2 pkt 2
i 3 oraz ust. 3.

4. Prezes UOKiK, na wniosek organu wy-
specjalizowanego lub z urz´du, usuwa
wpis w rejestrze, w przypadku gdy:
1) osoba wprowadzajàca wyrób do

obrotu udowodni, ̋ e wycofa∏a z ob-
rotu wszystkie egzemplarze wyro-
bu niezgodnego z zasadniczymi wy-
maganiami; wpis usuwa si´ nie
wczeÊniej ni˝ w terminie 6 miesi´cy
od zakoƒczenia kontroli, o której
mowa w art. 40 ust. 1;

2) niezgodnoÊci wyrobu z zasadniczy-
mi wymaganiami zosta∏y usuni´te;
wpis usuwa si´ nie wczeÊniej ni˝
przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia
przeprowadzenia kontroli, o której
mowa w art. 41b ust. 2 i art. 41c
ust. 9.

5. Informacje zawarte w rejestrze sà pu-
blicznie dost´pne.

6. Prezes UOKiK mo˝e w ka˝dym czasie
podaç do publicznej wiadomoÊci in-
formacje zawarte w rejestrze.

7. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy sposób
prowadzenia rejestru, majàc na
wzgl´dzie w szczególnoÊci zapewnie-
nie prawid∏owoÊci dzia∏ania rejestru.

Art. 39b. 1. Prezes UOKiK gromadzi informacje
dotyczàce systemu, w szczególnoÊci

dotyczàce wyników kontroli i prowa-
dzonych post´powaƒ.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1,
udost´pnia si´ organom wyspecjali-
zowanym i organom celnym.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) sposób przep∏ywu informacji po-
mi´dzy Prezesem UOKiK, organa-
mi wyspecjalizowanymi oraz orga-
nami celnymi,

2) wzory formularzy stosowanych
przy gromadzeniu informacji doty-
czàcych funkcjonowania systemu

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ mo-
nitorowania systemu.”;

21) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. 1. Organy wyspecjalizowane prowadzà
kontrol´ spe∏niania przez wyroby za-
sadniczych wymagaƒ, zwanà dalej
„kontrolà”, z urz´du lub na wniosek
Prezesa UOKiK.

2. W kontroli prowadzonej przez organ
wyspecjalizowany mo˝e uczestniczyç,
za jego zgodà, pracownik UOKiK upo-
wa˝niony przez Prezesa UOKiK, do
czynnoÊci którego stosuje si´ przepisy
niniejszego rozdzia∏u dotyczàce osoby
kontrolujàcej.

3. Do kontroli prowadzonej przez organy
wyspecjalizowane, w zakresie nieure-
gulowanym w ustawie, stosuje si´
przepisy dotyczàce zakresu dzia∏ania
tych organów.”;

22) po art. 40 dodaje si´ art. 40a—40m w brzmieniu:

„Art. 40a. Podmioty wymienione w art. 4, a tak˝e
sprzedawcy wyrobów podlegajàcych
ocenie zgodnoÊci sà obowiàzani wspó∏-
dzia∏aç, z nale˝ytà starannoÊcià, z orga-
nami wyspecjalizowanymi, w zakresie
niezb´dnym do ustalenia, czy wyrób
spe∏nia zasadnicze wymagania.

Art. 40b. 1. Organy wyspecjalizowane przepro-
wadzajà kontrol´ u podmiotów obj´-
tych zakresem kontroli, zwanych dalej
„kontrolowanymi”.

2. Kontrolowany oraz inne podmioty po-
siadajàce dowody lub informacje nie-
zb´dne do ustalenia, czy wyrób spe∏-
nia zasadnicze wymagania, sà obo-
wiàzani do przekazania tych dowo-
dów i udzielania informacji na ̋ àdanie
organu prowadzàcego kontrol´.

3. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 2, po-
winno zawieraç:

1) okreÊlenie rodzaju dowodów oraz
rodzaju i zakresu informacji, które-
go dotyczy;
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2) wskazanie celu ˝àdania;

3) okreÊlenie terminu udost´pnienia
dowodów lub udzielenia informa-
cji;

4) pouczenie o skutkach nieudost´p-
nienia ˝àdanych dowodów lub in-
formacji albo udost´pnienia dowo-
dów lub informacji nieprawdzi-
wych lub wprowadzajàcych w b∏àd.

Art. 40c. 1. Je˝eli kontrolowany lub podmioty,
o których mowa w art. 40b ust. 2, nie
udzielà informacji lub nie wspó∏dzia∏a-
jà w toku kontroli, ustaleƒ dokonuje
si´ na podstawie dowodów, danych
lub informacji dost´pnych organowi
wyspecjalizowanemu przeprowadza-
jàcemu kontrol´.

2. Je˝eli kontrolowany lub podmioty,
o których mowa w art. 40b ust. 2,
przedstawià wprowadzajàce w b∏àd
lub nieprawdziwe dowody, dane lub
informacje, organ wyspecjalizowany
przeprowadzajàcy kontrol´ pomija je
przy ustalaniu stanu faktycznego spra-
wy.

3. Kontrolowanego lub podmioty, o któ-
rych mowa w art. 40b ust. 2, informu-
je si´ o skutkach dzia∏aƒ okreÊlonych
w ust. 1 i 2.

Art. 40d. 1. Informacje uzyskane w toku kontroli
przez organ wyspecjalizowany nie
podlegajà ujawnieniu, pod warun-
kiem ˝e przekazujàcy je wska˝e przy-
czyn´, dla której wnioskuje o ich nie-
ujawnienie, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Informacje obj´te tajemnicà przedsi´-
biorstwa, rozumiane jako nieujawnio-
ne do wiadomoÊci publicznej informa-
cje techniczne, technologiczne oraz
organizacyjne przedsi´biorstwa lub
inne informacje, co do których przed-
si´biorca podjà∏ niezb´dne dzia∏ania
w celu zachowania ich poufnoÊci, uzy-
skane w toku kontroli, mogà byç wy-
korzystane wy∏àcznie do celów, dla
których zosta∏y zgromadzone, z za-
strze˝eniem ust. 3.

3. Je˝eli zachodzi potrzeba ujawnienia
informacji oraz dowodów uzyskanych
w toku kontroli, Prezes UOKiK lub or-
gan wyspecjalizowany ujawni je w za-
kresie niezb´dnym do wyjaÊnienia
podj´tych w post´powaniu rozstrzy-
gni´ç.

Art. 40e. 1. Kontrol´ przeprowadza si´ w obecno-
Êci kontrolowanego lub jego upowa˝-
nionego pracownika.

2. Kontrolowany lub jego upowa˝niony
pracownik sà obowiàzani umo˝liwiç
wykonywanie kontroli, a w szczegól-
noÊci:

1) zapewniç wglàd w dokumenty ob-
j´te zakresem kontroli; 

2) wydaç za pokwitowaniem wyroby
lub dokumenty, je˝eli jest to nie-
zb´dne do przeprowadzenia ich
dalszej analizy lub dok∏adniejszej
kontroli;

3) udzieliç niezb´dnej pomocy tech-
nicznej, je˝eli dokumenty b´dàce
przedmiotem kontroli zosta∏y zapi-
sane na elektronicznych noÊnikach
informacji;

4) udost´pniç obiekty i pomieszcze-
nia, w których znajdujà si´ doku-
menty i wyroby obj´te zakresem
kontroli; 

5) udzielaç wszelkich wyjaÊnieƒ
w sprawach obj´tych zakresem
kontroli;

6) udost´pniç dokumenty w celu spo-
rzàdzenia kopii; zgodnoÊç kopii
z orygina∏em dokumentu potwier-
dza kontrolowany.

Art. 40f. 1. W toku kontroli osoba kontrolujàca
w szczególnoÊci mo˝e:

1) badaç akta i dokumenty w zakresie
obj´tym kontrolà; 

2) dokonywaç ogl´dzin terenów,
obiektów, pomieszczeƒ, wyrobów
i innych rzeczy w zakresie obj´tym
kontrolà;

3) legitymowaç osoby w celu stwier-
dzenia ich to˝samoÊci, je˝eli jest to
niezb´dne na potrzeby kontroli;

4) ˝àdaç udzielenia, w wyznaczonym
terminie, pisemnych i ustnych wy-
jaÊnieƒ w sprawach obj´tych zakre-
sem kontroli;

5) przes∏uchiwaç osoby w charakterze
strony lub Êwiadka, je˝eli jest to nie-
zb´dne do wyczerpujàcego wyja-
Ênienia okolicznoÊci sprawy;

6) zasi´gaç opinii bieg∏ych, je˝eli jest
to niezb´dne na potrzeby kontroli;

7) zabezpieczaç dowody; 

8) pobieraç nieodp∏atnie próbki wyro-
bów do badaƒ;

9) zbieraç inne niezb´dne dowody
w zakresie obj´tym kontrolà.

2. Osoba kontrolujàca jest uprawniona
do wst´pu oraz poruszania si´ na tere-
nie, w obiektach i pomieszczeniach
kontrolowanego za okazaniem legity-
macji s∏u˝bowej oraz upowa˝nienia
do przeprowadzenia kontroli, bez obo-
wiàzku uzyskiwania przepustki okre-
Êlonej w regulaminie wewn´trznym.

3. Osoba kontrolujàca podlega przepi-
som bezpieczeƒstwa i higieny pracy
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obowiàzujàcym w jednostce kontrolo-
wanej.

Art. 40g. 1. Przedmiotem kontroli mo˝e byç wy-
rób, prawid∏owoÊç oznakowania wy-
robu oraz dokumentacja techniczna
wyrobu.

2. Osoba kontrolujàca mo˝e w toku kon-
troli ˝àdaç od osoby zobowiàzanej do
przechowywania dokumentów zwià-
zanych z ocenà zgodnoÊci przedsta-
wienia, w wyznaczonym terminie,
w szczególnoÊci:

1) deklaracji zgodnoÊci; 

2) nazwy i adresu producenta wyrobu; 

3) wykazu uwzgl´dnionych norm
zharmonizowanych lub rozwiàzaƒ
przyj´tych w celu stwierdzenia
zgodnoÊci wyrobu z zasadniczymi
wymaganiami; 

4) ogólnego opisu wyrobu, schematu
wyrobu oraz instrukcji obs∏ugi wy-
robu. 

3. W przypadku uzasadnionych wàtpli-
woÊci co do zgodnoÊci wyrobu z za-
sadniczymi wymaganiami osoba kon-
trolujàca mo˝e dodatkowo za˝àdaç od
osoby zobowiàzanej do przechowy-
wania dokumentów zwiàzanych z oce-
nà zgodnoÊci przedstawienia, w wy-
znaczonym terminie, w szczególnoÊci:

1) sprawozdania z przeprowadzonych
badaƒ; 

2) informacji o systemie zarzàdzania
jakoÊcià.

4. W przypadku gdy kontrolowany wy-
rób stwarza zagro˝enie dla ̋ ycia, zdro-
wia, mienia lub Êrodowiska, osoba
kontrolujàca mo˝e za˝àdaç od osoby
zobowiàzanej do przechowywania do-
kumentów zwiàzanych z ocenà zgod-
noÊci przedstawienia, w wyznaczo-
nym terminie, pe∏nej dokumentacji
technicznej.

5. Je˝eli dokumenty, o których mowa
w ust. 2—4, sporzàdzono w j´zyku ob-
cym, osoba kontrolujàca mo˝e ˝àdaç,
w zakresie niezb´dnym do przeprowa-
dzenia kontroli, t∏umaczenia tych do-
kumentów na j´zyk polski.

Art. 40h. W przypadku gdy osoba zobowiàzana
do przechowywania dokumentów zwià-
zanych z ocenà zgodnoÊci nie przedsta-
wi tych dokumentów osobie kontrolujà-
cej lub z przedstawionych dokumentów
nie wynika, ˝e wyrób spe∏nia zasadnicze
wymagania, organ wyspecjalizowany
mo˝e poddaç wyrób badaniom lub zle-
ciç ich przeprowadzenie akredytowane-
mu laboratorium w celu ustalenia, czy
wyrób spe∏nia zasadnicze wymagania.

Art. 40i. 1. W przypadku zabezpieczenia dowo-
dów, pobrania próbek, dokonania
ogl´dzin lub przeprowadzenia innych
czynnoÊci sporzàdza si´ protokó∏.

2. W celu poddania wyrobu badaniom,
o których mowa w art. 40h, organ wy-
specjalizowany pobiera nieodp∏atnie
próbki.

3. RównoczeÊnie z pobraniem próbki
wyrobu nale˝y pobraç i zabezpieczyç
dodatkowà próbk´ z tej samej partii
wyrobu w iloÊci odpowiadajàcej ilo-
Êci pobranej do badaƒ (próbka kon-
trolna).

4. Próbka kontrolna jest przechowywa-
na przez kontrolowanego, do czasu
jej zwolnienia przez organ wyspecja-
lizowany, w warunkach uniemo˝li-
wiajàcych zmian´ jakoÊci lub cech
charakterystycznych wyrobu; w tym
czasie nie mo˝e byç wprowadzana do
obrotu.

5. Próbki kontrolnej nie pobiera si´, je-
˝eli:

1) pobranie próbki by∏oby utrudnione
ze wzgl´du na wartoÊç, rodzaj lub
iloÊç wyrobu;

2) przechowanie próbki w warunkach
uniemo˝liwiajàcych zmian´ jakoÊci
lub cech charakterystycznych wyro-
bu jest niemo˝liwe.

6. Po przeprowadzeniu badaƒ sporzàdza
si´ sprawozdanie z badaƒ, które do∏à-
cza si´ do protoko∏u kontroli.

Art. 40j. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e wyrób
nie spe∏nia zasadniczych wymagaƒ,
op∏aty zwiàzane z badaniami ponosi
osoba, która wprowadzi∏a wyrób do
obrotu.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, or-
gan wyspecjalizowany ustala na pod-
stawie uzasadnionych kosztów ba-
daƒ, z uwzgl´dnieniem rodzaju bada-
nego wyrobu oraz stopnia skompliko-
wania i zakresu przeprowadzonych
badaƒ.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, sta-
nowià dochód bud˝etu paƒstwa.

4. W przypadku stwierdzenia, ˝e wyrób
spe∏nia zasadnicze wymagania, op∏a-
ty zwiàzane z badaniami ponosi Skarb
Paƒstwa.

5. Do op∏at, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

Art. 40k. 1. W przypadku gdy w wyniku kontroli
organ wyspecjalizowany, który jà pro-
wadzi∏, stwierdzi, ̋ e wyrób nie spe∏nia
zasadniczych wymagaƒ, mo˝e, w dro-
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dze decyzji, na okres nie d∏u˝szy ni˝
2 miesiàce zakazaç dalszego przekazy-
wania wyrobu u˝ytkownikowi, konsu-
mentowi i sprzedawcy.

2. W przypadku wszcz´cia post´powa-
nia w sprawie wprowadzenia do obro-
tu wyrobu niezgodnego z zasadniczy-
mi wymaganiami organ wyspecjalizo-
wany prowadzàcy post´powanie mo-
˝e, w drodze decyzji, przed∏u˝yç zakaz,
o którym mowa w ust. 1, do czasu za-
koƒczenia post´powania.

3. W przypadku gdy organ wyspecjalizo-
wany prowadzàcy post´powanie
stwierdzi, ˝e wyrób spe∏nia zasadni-
cze wymagania, uchyla decyzj´, o któ-
rej mowa w ust. 1.

Art. 40l. Organ wyspecjalizowany, który przepro-
wadzi∏ kontrol´, przekazuje Prezesowi
UOKiK informacje dotyczàce ustaleƒ
kontroli, w szczególnoÊci informacj´, czy
wyrób spe∏nia zasadnicze wymagania,
a w przypadku stwierdzenia niezgodno-
Êci z zasadniczymi wymaganiami — czy
mogà byç one usuni´te.

Art. 40m. W przypadku gdy przepisy szczególne
dopuszczajà mo˝liwoÊç, przed wprowa-
dzeniem do obrotu, prezentowania na
targach, wystawach i pokazach oraz
w innych miejscach wyrobów niezgod-
nych z zasadniczymi wymaganiami, or-
gany wyspecjalizowane mogà prowa-
dziç kontrol´ przestrzegania sposobu
ich prezentowania, okreÊlonego przez
te przepisy.”;

23) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Post´powanie w sprawie wprowadzo-
nych do obrotu wyrobów niezgodnych
z zasadniczymi wymaganiami, zwane
dalej „post´powaniem”, wszczyna si´
z urz´du, w przypadku gdy ustalenia
kontroli wskazujà, ˝e wyrób nie spe∏nia
zasadniczych wymagaƒ.

2. Post´powanie nie mo˝e byç prowadzo-
ne d∏u˝ej ni˝ 4 miesiàce.”;

24) po art. 41 dodaje si´ art. 41a—41c w brzmieniu:

„Art. 41a. 1. Stronà post´powania jest osoba, któ-
ra wprowadzi∏a do obrotu wyrób nie-
zgodny z zasadniczymi wymaganiami,
wobec której post´powanie zosta∏o
wszcz´te.

2. Organizacja spo∏eczna mo˝e wyst´po-
waç z ˝àdaniem dopuszczenia jej do
udzia∏u w post´powaniu tylko w przy-
padku, gdy osoba b´dàca stronà post´-
powania jest cz∏onkiem tej organizacji.

3. Przepisy art. 40b ust. 2 i 3 oraz art. 40c
i art. 40d stosuje si´ odpowiednio do
stron post´powania.

Art. 41b. 1. Organ prowadzàcy post´powanie
mo˝e, w drodze postanowienia, wy-
znaczyç stronie post´powania termin
na usuni´cie niezgodnoÊci wyrobu
z zasadniczymi wymaganiami lub wy-
cofanie wyrobu z obrotu.

2. Organ prowadzàcy post´powanie
mo˝e przeprowadziç albo zleciç prze-
prowadzenie kontroli majàcej na celu
ustalenie, czy niespe∏nienie przez wy-
rób zasadniczych wymagaƒ zosta∏o
faktycznie usuni´te lub wyrób zosta∏
wycofany z obrotu. Przepisy art. 40
ust. 2 i 3 oraz art. 40a—40l stosuje si´
odpowiednio.

Art. 41c. 1. Do terminu okreÊlonego w art. 41
ust. 2 nie wlicza si´ okresów, o których
mowa w art. 41b.

2. Organ prowadzàcy post´powanie wy-
daje decyzj´ o umorzeniu post´powa-
nia, je˝eli:

1) stwierdzi, ˝e wyrób spe∏nia zasad-
nicze wymagania;

2) niezgodnoÊç wyrobu z zasadniczy-
mi wymaganiami zosta∏a usuni´ta
albo wyrób zosta∏ wycofany z obro-
tu;

3) post´powanie z innych przyczyn
sta∏o si´ bezprzedmiotowe.

3. Je˝eli w wyniku kontroli stwierdzo-
no, ˝e wyrób nie spe∏nia zasadni-
czych wymagaƒ, a strona post´po-
wania nie podj´∏a dzia∏aƒ, o których
mowa w art. 41b ust. 1, organ prowa-
dzàcy post´powanie mo˝e, w drodze
decyzji:

1) nakazaç wycofanie wyrobu z obrotu;

2) zakazaç dalszego przekazywania
wyrobu u˝ytkownikowi, konsumen-
towi i sprzedawcy;

3) ograniczyç dalsze przekazywanie
wyrobu u˝ytkownikowi, konsumen-
towi i sprzedawcy;

4) nakazaç stronie post´powania po-
wiadomiç konsumentów lub u˝yt-
kowników wyrobu o stwierdzonych
niezgodnoÊciach z zasadniczymi
wymaganiami, okreÊlajàc termin
i sposób ich powiadomienia.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 3
pkt 1, organ prowadzàcy post´powa-
nie mo˝e tak˝e nakazaç odkupienie
wyrobu na ˝àdanie osób, które fak-
tycznie nim w∏adajà. Przepisy o r´koj-
mi za wady stosuje si´ odpowiednio.

5. W przypadku wydania decyzji stwier-
dzajàcej, ˝e wyrób nie spe∏nia zasad-
niczych wymagaƒ, organ prowadzàcy
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post´powanie mo˝e nakazaç zniszcze-
nie wyrobu na koszt strony post´po-
wania, je˝eli w inny sposób nie mo˝e
usunàç zagro˝eƒ spowodowanych
przez wyrób.

6. Ârodki, o których mowa w ust. 3—5,
stosuje si´ w zale˝noÊci od rodzaju
stwierdzonych niezgodnoÊci wyrobu
z zasadniczymi wymaganiami oraz
stopnia zagro˝enia powodowanego
przez wyrób, majàc na celu wy∏àcznie
odwrócenie gro˝àcego niebezpie-
czeƒstwa lub usuni´cie ju˝ istniejàce-
go oraz zapewnienie bezpieczeƒstwa,
zdrowia i ˝ycia konsumentów. 

7. Ârodki, o których mowa w ust. 3—5,
mogà zostaç wprowadzone na czas
okreÊlony lub nieokreÊlony.

8. Je˝eli wymaga tego interes konsu-
mentów lub u˝ytkowników wyrobu,
organ prowadzàcy post´powanie na-
daje decyzji, o której mowa w ust. 3,
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

9. W celu stwierdzenia, czy decyzje,
o których mowa w ust. 3, zosta∏y wy-
konane, organ prowadzàcy post´po-
wanie mo˝e przeprowadziç kontrol´.
Przepisy art. 40 ust. 2 i 3 oraz 
art. 40a—40l stosuje si´ odpowied-
nio.”;

25) art. 42—47 otrzymujà brzmienie:

„Art. 42. W zakresie nieuregulowanym do post´po-
wania w sprawie wprowadzonych do ob-
rotu wyrobów niezgodnych z zasadniczy-
mi wymaganiami stosuje si´ przepisy 
Kodeksu post´powania administracyjne-
go.

Art. 43. 1. Je˝eli organ celny podczas kontroli cel-
nej wyrobów, które majà byç obj´te
procedurà dopuszczenia do obrotu
w rozumieniu przepisów prawa celne-
go, stwierdzi, ˝e istniejà uzasadnione
okolicznoÊci wskazujàce, ˝e wyrób nie
spe∏nia zasadniczych wymagaƒ, zatrzy-
muje wyrób i wyst´puje do organu wy-
specjalizowanego o wydanie opinii.

2. Je˝eli organ wyspecjalizowany wyda
opini´, ˝e wyrób nie spe∏nia zasadni-
czych wymagaƒ, organ celny cofa wy-
rób za granic´ albo, gdy cofni´cie nie
jest mo˝liwe, nadaje wyrobowi prze-
znaczenie celne powrotny wywóz.
W przypadku gdy nie jest mo˝liwe cof-
ni´cie wyrobu albo jego powrotny wy-
wóz, organ celny mo˝e dokonaç sprze-
da˝y wyrobu osobie, która zobowià˝e
si´ do dokonania jego powrotnego wy-
wozu, albo nakazaç zniszczenie wyro-
bu, je˝eli dokonanie jego sprzeda˝y b´-
dzie niemo˝liwe lub znacznie utrudnio-
ne. Organ celny mo˝e równie˝ wystà-

piç do sàdu o orzeczenie przepadku wy-
robu na rzecz Skarbu Paƒstwa. 

3. Je˝eli organ celny stwierdzi, ˝e wyrób
podlegajàcy ocenie zgodnoÊci nie jest
prawid∏owo oznakowany, mo˝e podjàç
dzia∏ania okreÊlone w ust. 2 bez wyst´-
powania o opini´ do organu wyspecja-
lizowanego.

4. Koszty cofni´cia wyrobu, jego powrot-
nego wywozu, sprzeda˝y lub zniszcze-
nia ponoszà solidarnie: osoba, która
wprowadzi∏a wyrób na polski obszar
celny, osoba, która przyj´∏a odpowie-
dzialnoÊç za jego przywóz, bàdê osoba,
w posiadaniu której wyrób si´ znajduje.

5. W przypadku podj´cia dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w ust. 2, organy celne infor-
mujà o nich Prezesa UOKiK. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, tryb:

1) post´powania organów celnych przy
zatrzymywaniu wyrobów;

2) post´powania organów wyspecjali-
zowanych w zakresie wydawania
opinii na wniosek organów celnych
o spe∏nianiu przez zatrzymany wy-
rób zasadniczych wymagaƒ;

3) informowania przez organy celne
Prezesa UOKiK o dzia∏aniach podej-
mowanych w odniesieniu do wyro-
bów niezgodnych z zasadniczymi
wymaganiami oraz zakres przekazy-
wanych informacji

— majàc na uwadze w szczególnoÊci
koniecznoÊç niezw∏ocznego przekazy-
wania przez organy wyspecjalizowane
opinii o wyrobie organom celnym oraz
realizacji zadaƒ wykonywanych przez
Prezesa UOKiK w zakresie prowadzenia
rejestru.

Art. 44. Prezes UOKiK niezw∏ocznie informuje Ko-
misj´ Europejskà o decyzjach, o których
mowa w art. 41c ust. 3 pkt 1—3 oraz ust. 5.

Art. 45. Kto wprowadza do obrotu wyroby nie-
zgodne z zasadniczymi wymaganiami, 

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

Art. 46. Kto umieszcza oznakowanie CE na wyro-
bie, który nie spe∏nia zasadniczych wyma-
gaƒ albo dla którego producent lub jego
upowa˝niony przedstawiciel nie wystawi∏
deklaracji zgodnoÊci,

podlega grzywnie do 100 000 z∏.

Art. 47. Kto umieszcza na wyrobie znak podobny
do oznakowania CE, mogàcy wprowadziç
w b∏àd nabywc´ i u˝ytkownika tego wyro-
bu,

podlega grzywnie do 100 000 z∏.”;
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26) po art. 47 dodaje si´ art. 47a w brzmieniu: 

„Art. 47a. Kto wprowadza do obrotu wyrób podle-
gajàcy oznakowaniu CE, a nieoznakowa-
ny takim oznakowaniem, 

podlega grzywnie do 100 000 z∏.”; 

27) uchyla si´ art. 48; 

28) uchyla si´ art. 62;

29) art. 65 otrzymuje brzmienie:

„Art. 65. 1. Przepisy art. 6—8, art. 14, art. 21—24
i art. 44 stosuje si´ od dnia uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onko-
stwa w Unii Europejskiej, chyba ˝e
wczeÊniej wejdzie w ˝ycie Protokó∏ do
Uk∏adu Europejskiego mi´dzy Rzeczà-
pospolità Polskà a Wspólnotami Euro-
pejskimi w sprawie Oceny ZgodnoÊci
i Dopuszczania Wyrobów Przemys∏o-
wych, zwany dalej „Protoko∏em”.

2. Przepis art. 12 stosuje si´ od dnia uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, a dla
wyrobów obj´tych zakresem Protoko∏u
— od dnia jego wejÊcia w ˝ycie.

3. Przepis art. 43 stosuje si´ do dnia uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Paƒstwo-
wej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362,
Nr 128, poz. 1045 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360) w art. 8 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje
brzmienie:

„5a) kontrola nad wyrobami wprowadzonymi do
obrotu podlegajàcymi ocenie zgodnoÊci,
w zakresie spe∏niania przez nie zasadniczych
wymagaƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy, okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502) w art. 42
w ust. 2 w pkt 16 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 17 w brzmieniu:

„17) wykonywania kontroli w zakresie zgodnoÊci
z zasadniczymi wymaganiami wprowadzo-
nych do obrotu wyrobów w odniesieniu do
wyposa˝enia morskiego.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982,
Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) w art. 2 w ust. 1
w pkt 13 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 14 w brzmieniu:

„14) kontrola wyrobów wprowadzonych do obro-
tu, podlegajàcych ocenie zgodnoÊci, w zakre-
sie spe∏niania przez nie zasadniczych wyma-
gaƒ dotyczàcych ochrony Êrodowiska, okre-
Êlonych w przepisach odr´bnych.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogól-
nym bezpieczeƒstwie produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360)
w art. 23 w ust. 1 uchyla si´ pkt 1.

Art. 6. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochro-
nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86,
poz. 804) w art. 26 pkt 14a otrzymuje brzmienie:

„14a) monitorowanie systemu kontroli wyrobów
wprowadzonych do obrotu w zakresie ich
zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami,
zgodnie z ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718,
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652),”.

Art. 7. W ustawie z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo te-
lekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) wymagania, jakim musi odpowiadaç aparatura
w zakresie kompatybilnoÊci elektromagnetycz-
nej,

3) zasady kontroli wprowadzonej do obrotu apa-
ratury, w tym urzàdzeƒ telekomunikacyjnych.”;

2) w art. 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, ustaliç dodatkowe
wymagania w zakresie:

1) zapewniania ochrony tajemnicy telekomuni-
kacji,

2) zabezpieczenia przed nieuprawnionym u˝y-
waniem urzàdzeƒ,

3) umo˝liwienia dost´pu do urzàdzeƒ lub sieci
s∏u˝bom ustawowo powo∏anym do niesie-
nia pomocy,

4) przystosowania do u˝ywania przez osoby
niepe∏nosprawne, 

5) zdolnoÊci do wspó∏pracy z innymi urzàdze-
niami telekomunikacyjnymi u˝ywanymi
w sieci telekomunikacyjnej lub do niej do∏à-
czonymi, w szczególnoÊci niepowodowania
uszkodzeƒ sieci telekomunikacyjnej lub za-
k∏ócania jej funkcjonowania

— które, niezale˝nie od wymagaƒ wymienio-
nych w ust. 1, powinny byç spe∏niane przez
urzàdzenia, oraz okreÊliç termin, do którego mo-
gà byç u˝ywane urzàdzenia niespe∏niajàce wy-
magaƒ ustalonych w rozporzàdzeniu, wprowa-
dzone do obrotu przed dniem wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, majàc na uwadze prawid∏o-
woÊç funkcjonowania sieci telekomunikacyj-
nych.”;
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3) w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot wprowadzajàcy do obrotu urzàdzenie
telekomunikacyjne jest obowiàzany udzieliç
Prezesowi URTiP, na jego ˝àdanie, wyjaÊnieƒ
dotyczàcych przeznaczenia urzàdzenia teleko-
munikacyjnego oraz jego w∏aÊciwoÊci technicz-
nych i eksploatacyjnych, a tak˝e wskazaç zakres
zastosowania, z zastrze˝eniem ust. 1a.”;

4) w art. 94 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wprowadzane do obrotu urzàdzenia telekomu-
nikacyjne podlegajàce obowiàzkowej ocenie
zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami po-
winny byç oznakowane w sposób wskazujàcy
na spe∏nianie przez nie zasadniczych wyma-
gaƒ.

2. Wprowadzanie do obrotu urzàdzeƒ telekomu-
nikacyjnych podlegajàcych obowiàzkowej oce-
nie zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami,
nieposiadajàcych znaku potwierdzajàcego
spe∏nianie zasadniczych wymagaƒ, jest zabro-
nione.”;

5) w art. 118:

a) w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) nieodp∏atnego pobierania próbek wprowa-
dzonej do obrotu aparatury, w tym urzà-
dzeƒ telekomunikacyjnych, w celu przepro-
wadzenia badaƒ w zakresie spe∏niania
przez aparatur´ zasadniczych wymagaƒ,”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wst´p do obiektów, nieruchomoÊci i po-
mieszczeƒ, o których mowa w ust. 1,”;

6) uchyla si´ art. 120a;

7) w art. 121 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku stwierdzenia, ˝e aparatura wy-
twarzajàca pole elektromagnetyczne powoduje
zak∏ócenie pracy innej aparatury, spe∏niajàcej
wymagania dotyczàce kompatybilnoÊci elek-
tromagnetycznej, Prezes URTiP mo˝e w decyzji,
o której mowa w art. 119, nakazaç:

1) czasowe wstrzymanie u˝ywania aparatury
wywo∏ujàcej zak∏ócenia,

2) zmian´ sposobu u˝ywania aparatury,

3) zastosowanie Êrodków technicznych prowa-
dzàcych do eliminacji zak∏ócenia, na koszt
podmiotu, któremu wydano decyzj´

— a tak˝e postanowiç o czasowym zaj´ciu apa-
ratury, w celu przeprowadzenia badaƒ nie-
zb´dnych do ustalenia przyczyn zak∏óceƒ. De-
cyzja podlega natychmiastowemu wykona-
niu.”;

8) w art. 124 w ust. 1 pkt 14a, 15, 16 i 16a otrzymujà
brzmienie:

„14a) wprowadza do obrotu urzàdzenia telekomu-
nikacyjne bez przekazania Prezesowi URTiP
informacji w trybie i zakresie, o którym mo-
wa w art. 90 ust. 1,

15) wprowadza do obrotu urzàdzenia telekomuni-
kacyjne podlegajàce obowiàzkowej ocenie
zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami, nie-
posiadajàce wymaganego dokumentu lub
znaku potwierdzajàcego spe∏nianie zasadni-
czych wymagaƒ albo oznakowane w sposób
niew∏aÊciwy lub fa∏szywie,

16) wprowadza do obrotu aparatur´ niespe∏niajà-
cà wymagaƒ dotyczàcych kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej,

16a) nie wype∏nia obowiàzków na∏o˝onych decyzjà
wydanà na podstawie art. 119,”.

Art. 8. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach nieokreÊlonych w niniejszej usta-
wie, dotyczàcych przyrzàdów pomiarowych,
stosuje si´ przepisy regulujàce zagadnienia
oceny zgodnoÊci wyrobów zawarte w ustawie
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1652), zwanej dalej „ustawà
o ocenie zgodnoÊci”.”;

2) po art. 2 dodaje si´ art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Przyrzàdy pomiarowe wprowadzone do
obrotu w paƒstwach cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, zgodnie z przepisami obo-
wiàzujàcymi w tych paƒstwach, dopusz-
cza si´ do obrotu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prezes UTK jest organem wyspecjalizowanym
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652), wykonujàcym
kontrol´ wyrobów przeznaczonych do stoso-
wania w infrastrukturze kolejowej, na boczni-
cach kolejowych, kolejach wàskotorowych oraz
w metrze, zwiàzanych z prowadzeniem i bez-
pieczeƒstwem ruchu, a tak˝e wykonywaniem
przewozów osób i towarów oraz eksploatacjà
pojazdów szynowych.”;
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2) w art. 15 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) majà prawo, w ramach kontroli wyrobów
wprowadzonych do obrotu, wst´pu do siedzib,
obiektów i urzàdzeƒ przedsi´biorców produku-
jàcych, importujàcych lub wprowadzajàcych
wyroby do obrotu, a tak˝e do siedzib, obiektów
i urzàdzeƒ zarzàdców, przewoêników kolejo-
wych oraz u˝ytkowników bocznic, oraz do: 

a) wizytowania obiektów handlowych, przemy-
s∏owych oraz magazynów,

b) wizytowania miejsc pracy i innych obiektów,
w których wyroby sà oddawane do u˝ytku, 

c) organizowania wyrywkowych kontroli na
miejscu,

d) pobierania próbek wyrobów oraz poddawa-
nia ich kontrolom i badaniom,

e) ˝àdania udost´pnienia wszystkich niezb´d-
nych informacji.”.

Art. 10. Wyroby podlegajàce obowiàzkowej certyfi-
kacji na znak bezpieczeƒstwa „B” i posiadajàce ten
znak wydany na podstawie odr´bnych przepisów,

wprowadzane do obrotu po dniu uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej, podlegajà ocenie zgodnoÊci na podstawie przepi-
sów ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.

Art. 11. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie upo-
wa˝nieƒ zmienionych tà ustawà zachowujà moc do
czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych na
podstawie upowa˝nieƒ w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia
2005 r. 

Art. 12. Przepis art. 2a ustawy wymienionej w art. 8
stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 7, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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1653

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie zwrotu lub umarzania nale˝noÊci celnych

Na podstawie art. 252 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) inne ni˝ okreÊlone w ustawie z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny, zwany dalej „Kodeksem
celnym”, wypadki, w których nale˝noÊci celne sà
zwracane lub umarzane;

2) tryb i warunki dokonywania zwrotu lub umorzenia;

3) termin, w którym mo˝e byç z∏o˝ony wniosek
o zwrot lub umorzenie nale˝noÊci celnych. 

§ 2. Nale˝noÊci celne sà zwracane lub umarzane,
gdy:

1) po zwolnieniu towarów niekrajowych obj´tych pro-
cedurà celnà odprawy czasowej, z ca∏kowitym lub

cz´Êciowym zwolnieniem od nale˝noÊci celnych
przywozowych, towary te zosta∏y skradzione, a na-
st´pnie odnalezione w stanie, w jakim znajdowa∏y
si´ w momencie kradzie˝y, przy czym nastàpi∏o to
przed przewidywanym w pozwoleniu terminem za-
koƒczenia procedury odprawy czasowej;

2) towary, które ze wzgl´du na ich przeznaczenie zo-
sta∏y dopuszczone do obrotu z zastosowaniem
Êrodków taryfowych, o których mowa w art. 14 Ko-
deksu celnego, zosta∏y skradzione, a nast´pnie, nie
póêniej ni˝ w okresie szeÊciu miesi´cy, odnalezio-
ne w stanie, w jakim znajdowa∏y si´ w momencie
kradzie˝y;

3) niemo˝liwe jest otwarcie Êrodka transportu, w któ-
rym znajdujà si´ towary uprzednio dopuszczone
do obrotu, i w zwiàzku z tym niemo˝liwe jest doko-
nanie jego roz∏adunku;

4) towary dopuszczone do obrotu zosta∏y nast´pnie
obj´te procedurà uszlachetniania biernego, w celu
bezp∏atnego usuni´cia przez dostawc´ usterek wy-
st´pujàcych w towarze, a kontrahent zagraniczny
zdecydowa∏ si´ na zatrzymanie towarów i organ
celny, który wyda∏ pozwolenie na korzystanie z pro-
cedury uszlachetniania biernego, zosta∏ o tym fak-
cie powiadomiony;

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110,
poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r.
Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141,
poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz
z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.


