
 

 

UZASADNIENIE 

 

Potrzeba i cel wydania ustawy 

Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie przepisów obowiązujących w polskim porządku 

prawnym do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz 

zmieniającym dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. 

Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str.1), zwanym dalej „rozporządzeniem (UE) 2019/1020”.  

Ramy nadzoru rynku ustanowione rozporządzeniem (UE) 2019/1020 uzupełniają i wzmacniają 

obowiązujące przepisy unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Zgodnie z zasadą lex specialis 

rozporządzenie (UE) 2019/1020 stosuje się jedynie w takim zakresie, w jakim unijne prawodawstwo 

harmonizacyjne nie zawiera przepisów szczególnych, mających taki sam cel, charakter lub skutek, 

które w sposób bardziej szczegółowy regulują określone aspekty nadzoru rynku i egzekwowania 

przepisów.  

Rozporządzenie (UE) 2019/1020 istotnie rozszerzyło katalog produktów objętych systemem nadzoru 

rynku (wzrost liczby aktów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego do 70, które zostały 

wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020) oraz wprowadziło jednolite przepisy 

dotyczące wykonywania tego nadzoru w zakresie spełnienia przez produkty wymogów unijnego 

prawodawstwa harmonizacyjnego. W rozporządzeniu (UE) 2019/1020 ustalono także jednolite ramy 

kompetencji (kompetencje minimalne, które powinny zostać przyznane organom nadzoru rynku przez 

państwa członkowskie UE) i zasady współpracy Komisji Europejskiej, organów nadzoru rynku i 

organów celnych oraz obowiązki podmiotów gospodarczych podlegających odpowiednim przepisom 

unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. 

Niektóre przepisy rozporządzenia (UE) 2019/1020 do ich stosowania wymagają wdrożenia do prawa 

krajowego.  

Zgodnie z ww. rozporządzeniem państwa członkowskie UE: 

1) wyznaczają co najmniej jeden organ dysponujący uprawnieniami w zakresie nadzoru rynku, 

prowadzenia postępowań i egzekwowania przepisów – organ nadzoru rynku; 

2) wyznaczają jednolity urząd łącznikowy reprezentujący organy nadzoru rynku i informujący 

o strategii krajowej danego państwa; 

3) zapewniają organom nadzoru rynku i jednolitemu urzędowi łącznikowemu wystarczające 

zasoby budżetowe; 

4) mogą upoważnić organy nadzoru rynku do odzyskiwania od podmiotu gospodarczego całości 

kosztów ich działań podejmowanych w związku z przypadkami niezgodności produktu 

z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym; 

5) raz na cztery lata, począwszy od dnia 16 lipca 2022 r., sporządzają kompleksową krajową 

strategię nadzoru rynku promującą spójne, kompleksowe i zintegrowane podejście do nadzoru 

rynku; 

6) przekazują podmiotom gospodarczym, na ich wniosek i nieodpłatnie, informacje na temat 

wdrażania do krajowego porządku prawnego unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego 

mającego zastosowanie do produktów; 

7) wprowadzają skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje, o których informują Komisję 

Europejską. 

 

Dotychczasowy stan prawny 

Obecnie system nadzoru rynku jest regulowany w Polsce ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1334) oraz ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5). Kwestie nadzoru rynku są zatem rozproszone 

w dwóch aktach prawnych oraz ustawach tzw. sektorowych (kompetencyjnych) odnoszących się do 



 

 

poszczególnych nieżywnościowych „produktów zharmonizowanych”, tj. objętych unijnym 

prawodawstwem harmonizacyjnym. 

W celu umożliwienia stosowania rozporządzenia (UE) 2019/1020 wskazane jest przyjęcie w krajowym 

porządku prawnym aktu służącego stosowaniu rozporządzenia (UE) 2019/1020. Przyjęto zatem 

rozwiązanie polegające na opracowaniu projektu ustawy regulującej zagadnienia krajowego systemu 

nadzoru rynku. 

Z uwagi na fakt, iż kwestie nadzoru rynku w całości ma regulować projektowana ustawa, zmianie 

ulegną także ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, poprzez usunięcie z nich przepisów 

dotyczących nadzoru rynku. Ponadto, w związku z koniecznością przypisania kompetencji 

poszczególnym krajowym organom nadzoru rynku, zmianom ulegną również ustawy tzw. sektorowe 

(rozszerzenie kompetencji organów określonych w tych ustawach). 

 

Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

W projekcie ustawy w znacznej mierze została zachowana struktura systemu nadzoru rynku 

obowiązująca na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 

1. Obecny system nadzoru rynku obejmuje 33 akty unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. 

Projektowana ustawa obejmie 70 aktów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, wymienionych 

w załączniku I do rozporządzenia 2019/1020. 

Tam, gdzie jest to konieczne w ustawach tzw. sektorowych zostanie określony zakres przedmiotowy 

sprawowanego nadzoru rynku dla poszczególnych krajowych organów nadzoru rynku. 

2. Projektowana ustawa przewiduje nadanie krajowym organom nadzoru rynku ujednoliconych 

uprawnień minimalnych zawartych w art. 14 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/1020, które państwa 

członkowskie UE powinny przyznać organom nadzoru rynku. 

3. W porównaniu do obowiązujących przepisów zwiększyła się liczba krajowych organów nadzoru 

rynku (z 13 do 17). Nowymi organami będą: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dyrektorzy 

urzędów żeglugi śródlądowej, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego i Prezes Biura do 

spraw Substancji Chemicznych. 

4. Rozszerzono kompetencje punktu kontaktowego ds. produktów, o którym mowa w art. 2 ustawy 

z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów 

oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania 

towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim (Dz. U. 

1454), o udzielanie informacji w zakresie produktów podlegających unijnemu prawodawstwu 

harmonizacyjnemu. 

5. W stosunku do aktualnie obowiązującego stanu prawnego wprowadzono zmiany w procedurach 

kontroli, tj. wprowadzono możliwość zakupu produktu pod ukrytą tożsamością w przypadku gdy nie 

jest możliwe pozyskanie produktu w inny sposób. Do dokonania takiego zakupu wymagana będzie 

zgoda Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

6. Wprowadzony zostanie system kar administracyjnych wymierzanych przez krajowe organy nadzoru 

rynku w przypadku naruszenia przez podmioty gospodarcze przepisów rozporządzenia (UE) 

2019/1020. Jednocześnie zmianie uległa wysokość administracyjnych kar pieniężnych przewidzianych 

w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204 oraz z 2022 r. poz. 

275) oraz ustawie z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych 

z energią (Dz. U. z 2020 r. poz. 378). 



 

 

7. Zostanie także zapewniona lepsza i sprawniejsza komunikacja i współpraca pomiędzy podmiotami 

krajowego systemu nadzoru ryku, jak również współpraca z unijnymi podmiotami odpowiedzialnymi 

za nadzór rynku w innych państwach członkowskich UE. 

 

Szczegółowe omówienie przepisów ustawy 

Rozdział 1 

Zakres przedmiotowy ustawy wskazuje, że projektowana ustawa obejmuje organizację i zasady 

funkcjonowania krajowego systemu nadzoru rynku w odniesieniu do produktów podlegających 

bezpośrednio stosowanemu unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu wymienionemu 

w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 oraz przepisom wdrażającym unijne 

prawodawstwo harmonizacyjne wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020.  

Ponadto wprowadzono słowniczek pojęć stosowanych w ustawie.  

Wskazano również do jakich produktów przepisy ustawy nie będą miały zastosowania – zgodnie 

z rozporządzeniem (UE) 2019/1020 (produkty będące produktem żywnościowym, paszą, produktem 

leczniczym stosowanym u ludzi i do celów weterynaryjnych, żywym zwierzęciem lub rośliną, 

produktem pochodzenia ludzkiego oraz produktem uzyskanym z roślin lub zwierząt związanym z ich 

przyszłą reprodukcją) oraz konieczne było wyłączenie wyrobów przeznaczonych na potrzeby 

obronności i bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie 

oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 114 oraz z 2021 r. poz. 2052). 

 

Rozdział 2 

Określono organizację krajowego system nadzoru rynku. W systemie tym w odniesieniu do 

produktów objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) pełni rolę organu monitorującego i jednolitego urzędu 

łącznikowego. 

Zgodnie z projektowaną ustawą krajowy system nadzoru rynku tworzą: 

1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

2) krajowe organy nadzoru rynku, wymienione w art. 4 ust. 2; 

3) krajowe organy celne przeprowadzające kontrolę produktów objętych procedurą celną 

dopuszczenia do obrotu. 

W rozdziale 2 zostały także określone zadania Prezesa UOKiK, krajowych organów nadzoru rynku 

oraz krajowych organów celnych.  

Realizując obowiązek nałożony na państwo członkowskie UE w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 

2019/1020 projektowana ustawa przewiduje, że zadanie nieodpłatnego dostarczania, na wniosek 

podmiotów gospodarczych, informacji dotyczących krajowego wykonywania i wdrażania unijnego 

prawodawstwa harmonizacyjnego mającego zastosowanie do produktów, wykonuje punkt kontaktowy 

utworzony na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wskazaniu organu prowadzącego punkt 

kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia 

w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym 

państwie członkowskim (Dz. U. poz. 1454). Na stronie internetowej punktu kontaktowego do spraw 

produktów będą umieszczone stosowne linki oraz dane umożliwiające zainteresowanemu podmiotowi 

lub właściwemu krajowemu lub zagranicznemu organowi samodzielne wyszukanie niezbędnych 

informacji w zakresie prawodawstwa krajowego oraz unijnego. 

Przepisy projektowanej ustawy przewidują powołanie przy Prezesie UOKiK Komitetu Sterującego do 

spraw Nadzoru Rynku, który będzie stałym organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UOKiK 

w zakresie spraw związanych z krajowym systemem nadzoru rynku. W skład Komitetu Sterującego do 



 

 

spraw Nadzoru Rynku będą wchodzić: przedstawiciele krajowych organów nadzoru rynku, ministra 

właściwego do spraw gospodarki (jako organu odpowiedzialnego za przepisy w zakresie nadzoru 

rynku) oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (nadzorującego służby celne). Komitet Sterujący 

do spraw Nadzoru Rynku będzie działać według przyjętego, w drodze zarządzenia Prezesa UOKiK, 

regulaminu wewnętrznego.  

 

Rozdział 3 

Sposób przeprowadzania kontroli 

Krajowe organy nadzoru rynku wszczynają kontrolę z urzędu lub na wniosek Prezesa UOKiK; projekt 

przewiduje przesłanki wystąpienia przez Prezesa UOKiK z takim wnioskiem. Przewidziano także 

możliwość uczestnictwa w kontrolach pracowników UOKiK upoważnionych przez Prezesa UOKIK 

oraz przedstawicieli organów nadzoru rynku państw członkowskich UE. 

Jednostki oceniające zgodność, o których mowa w art. 5 pkt 7a  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o systemie oceny zgodności oraz art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku są obowiązane współpracować z krajowymi organami nadzoru rynku 

w celu ustalenia czy produkt jest zgodny z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub czy 

stwarza zagrożenie. Określono również obowiązek współpracy kontrolowanego oraz innych 

podmiotów uczestniczących w obrocie produktami objętymi kontrolą, które posiadają  dowody lub 

informacje niezbędne do ustalenia, czy produkt jest zgodny z unijnym prawodawstwem 

harmonizacyjnym lub czy stwarza zagrożenie, na uzasadnione żądanie krajowego organu nadzoru 

rynku prowadzącego kontrolę. 

Przewidziano możliwość informowania opinii publicznej, przez Prezesa UOKIK lub organy nadzoru 

rynku, o produktach niezgodnych z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub stwarzających 

zagrożenie oraz o przeprowadzanych kontrolach i ich wynikach. Taki środek ma na celu ochronę 

bezpieczeństwa w tym ostrzeżenie przed zagrożeniem stwarzanym przez produkt niezgodny z unijnym 

prawodawstwem harmonizacyjnym.  

W zakresie niezbędnym do przeprowadzania kontroli zobligowano naczelników urzędów skarbowych 

do współpracy z organami nadzoru rynku, poprzez udostępnianie danych dotyczących podmiotów 

gospodarczych, w tym informacji objętych tajemnicą skarbową, w zakresie jaki będzie niezbędny do 

realizowania przez te organy kontroli. 

Dopuszczono możliwość posługiwania się językiem obcym przez Prezesa UOKiK, krajowe organy 

nadzoru rynku oraz organy celne, o ile ułatwi to realizację zadań. Język obcy może być również 

wykorzystywany przy korespondencji pomiędzy krajowy organami nadzoru rynku, a podmiotami 

gospodarczymi, po umożliwieniu takiego rozwiązania przez krajowy organ nadzoru rynku. 

Określone zostały uprawnienia kontrolującego podczas przeprowadzania kontroli oraz obowiązki 

kontrolowanego.  

Istotny jest fakt, iż w określonych przypadkach, kontrole mogą zostać przeprowadzone bez 

wcześniejszego zawiadomienia podmiotu gospodarczego o zamiarze jej przeprowadzenia. Będzie to 

możliwe w przypadku gdy krajowy organ nadzoru rynku poweźmie uzasadnione podejrzenie 

stwarzania przez produkt zagrożenia lub z uwagi na innego rodzaju powód związany z interesem 

publicznym wskazanym w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym, a także w przypadku kontroli 

podjęcia i wykonania działań naprawczych. Przebieg kontroli może być utrwalany przy pomocy 

urządzeń rejestrujących po uprzednim poinformowaniu kontrolowanego. 

W przypadku utrudnień w rozpoczęciu kontroli lub w przeprowadzeniu czynności kontrolnych 

kontrolujący może korzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji. 

Określono także sposób dokumentowania przebiegu przeprowadzonej kontroli, zasady pobierania 

próbek kontrolowanych produktów do badań oraz zasady ponoszenia opłat z tym związanych. 

W przypadku ustalenia, że produkt nie jest zgodny z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub 

stwarza zagrożenie, krajowy organ nadzoru rynku może, w drodze decyzji, zakazać udostępniania 



 

 

produktu. O stwierdzeniu niezgodności produktu lub ryzyku zagrożenia krajowy organ nadzoru rynku 

informuje jednostki oceniające 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 uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), która 

przeprowadzała ocenę zgodności produktu. 

 

Rozdział 4 

Zakup pod ukrytą tożsamością 

Wprowadzono nowe rozwiązanie w zakresie sprawowania nadzoru rynku, polegające na podjęciu 

czynności zmierzających do dokonania zakupu produktu, w celu przeprowadzania jego kontroli 

i pobrania próbki tego produktu do badań, bez ujawniania tożsamości krajowego organu nadzoru 

rynku. Dopuszcza się taką formę pozyskania próbki do badań, jeżeli pozyskanie próbki produktu nie 

jest możliwe w inny sposób. Do realizacji zakupu pod ukrytą tożsamością będą wykorzystywane 

fikcyjne dane. Projekt przewiduje wyłączenie bezprawności dokonania tego zakupu pod ukrytą 

tożsamością − pracownik krajowego organu nadzoru rynku dokonujący zakupu pod ukrytą 

tożsamością nie będzie popełniał przestępstwa. Zakup pod ukrytą tożsamością będzie możliwy po 

uzyskaniu zgody Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na uzasadniony wniosek krajowego 

organu nadzoru rynku. Podobne rozwiązanie stosowane jest w ustawie z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) w art. 105ia ust.4. 

Określone zostały informacje, które ma zawierać upoważnienie dla pracownika krajowego organu 

nadzoru rynku niezbędne do przeprowadzenia takiego zakupu oraz wskazane zostały podstawowe 

zasady tworzenia fikcyjnych danych, które mogą być wykorzystane podczas dokonywania zakupu pod 

ukrytą tożsamością. 

Procedurę zakupu pod ukrytą tożsamością odnotowuje się w protokole kontroli, a próbka pozyskana 

w ten sposób stanowi dowód kontroli.  

Krajowy organ nadzoru rynku zawiadamia podmiot o wszczęciu kontroli produktu zakupionego pod 

ukrytą tożsamością, w terminie 3 dni roboczych od momentu odebrania zakupionego produktu. 

 

Rozdział 5 

Postępowanie w odniesieniu do produktów objętych procedurą celną dopuszczenia do obrotu 

Krajowe organy celne przeprowadzają kontrolę produktów wprowadzanych na rynek Unii 

Europejskiej. 

Określono zasady współpracy między krajowymi organami nadzoru rynku, a krajowymi organami 

celnymi, w tym kwestie wydawania opinii przez krajowe organy nadzoru rynku na wniosek krajowych 

organów celnych.  

Współpraca ta jest istotnym elementem zapewniania efektywności działania systemu nadzoru rynku.  

Uregulowano obowiązki importera w przypadku, gdy procedurą celną dopuszczenia do obrotu jest 

objęty produkt przeznaczony do przeprowadzenia oceny zgodności w rozumieniu ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 

oceny zgodności i nadzoru rynku (po wejściu w życie projektowanej ustawy tytuł ww. ustawy ulegnie 

zmianie) produktu z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub badań w ramach projektów badawczo-rozwojowych niepodlegający wprowadzeniu do 

obrotu − do zgłoszenia celnego o objęcie produktu tą procedurą, importer dołączać będzie 

oświadczenie o przeznaczeniu produktu oraz zobowiązanie do jego niewprowadzania do obrotu. 

 

Rozdział 6 



 

 

Sposób postępowania w celu podjęcia działań naprawczych   

Krajowy organ nadzoru rynku, w przypadku stwierdzenia, że produkt nie jest zgodny z unijnym 

prawodawstwem harmonizacyjnym lub może stwarzać zagrożenie, wszczyna postępowanie w sprawie 

usunięcia niezgodności produktu z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub wyeliminowania 

zagrożenia. Określony został sposób postępowania krajowego organu nadzoru rynku w tym zakresie. 

Krajowy organ nadzoru rynku w drodze postanowienia może wezwać stronę postępowania do 

podjęcia odpowiednich działań naprawczych, lub wydać decyzję w sprawie  usunięcia niezgodności 

produktu lub wyeliminowania zagrożenia w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4. Należy w tym 

miejscu wyjaśnić, że przepis art. 46 ust. 4 pkt 1 ma na celu w szczególności wdrożenie art. 18 ust. 3 

rozporządzenia (UE) 2019/1020, który stanowi o 10-dniowym terminie w którym strona powinna 

mieć zapewnioną możliwość zajęcia stanowiska w sprawie działań naprawczych. 

W celu ustalenia czy działania naprawcze zostały podjęte lub zrealizowane krajowy organ nadzoru 

rynku może przeprowadzić kontrole w tym zakresie. 

Na podmioty gospodarcze nałożono obowiązek podjęcia działań naprawczych, które wyeliminują 

z rynku produkty niezgodne z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub stwarzające 

zagrożenie. Obowiązek taki spoczywa również na podmiotach oferujących produkty online i wymaga 

usunięcia przez taki podmiot z interfejsu online treści odnoszących się do takiego produktu 

i umieszczenia ostrzeżenia dla użytkowników końcowych. 

W przypadku stwierdzenia przez krajowy organ nadzoru rynku, że produkt jest zgodny z unijnym 

prawodawstwem harmonizacyjnym i nie stwarza zagrożenia lub niezgodności produktu zostały 

usunięte lub wyeliminowano z rynku produkty, które są niezgodne z unijnym prawodawstwem 

harmonizacyjnym lub stwarzają zagrożenie, krajowy organ nadzoru rynku umarza postępowanie.  

 

Rozdział 7 

Administracyjne kary pieniężne 

Aktualnie kary za naruszenie prawodawstwa harmonizacyjnego są określone w ustawie z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 

oceny zgodności i nadzoru rynku oraz w  ustawach wdrażających lub służących stosowaniu unijnego 

prawodawstwa harmonizacyjnego wymienionego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020. 

System karania za naruszenie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego jest zróżnicowany i jak 

wskazuje wieloletnie doświadczenie, często nieskuteczny. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o systemie oceny zgodności za naruszenie przepisów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego 

przewidziana jest odpowiedzialność karna, natomiast w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku obowiązuje system kar pieniężnych. 

Na przestrzeni lat tylko niewielu sprawców przestępstw określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności ukarano karami grzywny. Również w większości przypadków 

wysokość nałożonych grzywien nie miała charakteru odstraszającego. W przypadku ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, przepisy w zakresie nakładania kar 

pieniężnych nie sprawdziły się ze względu na zbyt niski wymiar kar. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2019/1020, państwa członkowskie UE ustanawiają 

sankcje mające zastosowanie do naruszeń przepisów tego rozporządzenia oraz unijnego 

prawodawstwa harmonizacyjnego, na mocy których nakłada się zobowiązania na podmioty 

gospodarcze. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.  

W związku z tym, określono administracyjną karę pieniężną w wysokości do 150 000 zł za naruszenie 

przez podmioty gospodarcze lub dostawcę usług społeczeństwa informacyjnego obowiązku 

określonego w art. 7 rozporządzenia, polegającego na braku współpracy z krajowym organem nadzoru 

rynku w zakresie wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka stwarzanego przez produkty udostępniane 

na rynku.  



 

 

Przewidziano również karę w wysokości 100 000 zł za niedostarczenie na żądanie krajowego organu 

nadzoru rynku nieodpłatnie do badań laboratoryjnych próbki produktu oferowanego online, 

w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że jest niezgodny z przepisami prawodawstwa 

harmonizacyjnego.  

Projektowana ustawa przewiduje także karę pieniężną w górnej granicy 100 000 zł za naruszenie 

obowiązku współpracy podmiotów gospodarczych w ramach łańcucha dostaw kwestionowanego 

produktu w celu wyeliminowania z rynku produktów niezgodnych. Przewidziano także karę za 

niszczenie próbki kontrolnej, usuwanie jej spod zabezpieczenia, uniemożliwianie zbadania tej próbki 

lub przechowywanie jej w sposób dyskwalifikujący jej zbadanie. Z uwagi na duży ciężar gatunkowy 

takich działań, które udaremniają zweryfikowanie bezpieczeństwa kontrolowanego produktu, 

przewidziano karę do 150 000 zł. 

Kary będą nakładane w drodze decyzji administracyjnych, a termin zapłaty kary wynosi 14 dni od 

dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.  

W związku ze specyfiką sankcjonowanych naruszeń, w projekcie odmiennie niż w ustawie z dnia 14 

czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) 

przewidziano możliwość odstąpienia przez organ od wymierzenia kary pieniężnej. Odstąpienie będzie 

możliwe, jeżeli naruszenie miało charakter incydentalny, a podmiot, który dopuścił się naruszenia, 

w wyznaczonym przez krajowy organ nadzoru rynku terminie zrealizował działania naprawcze 

i poinformował o tym organ. Przepis ten ma na celu uniknięcie sytuacji, w których przedsiębiorcy 

zostaliby obciążeni karami w przypadku, gdy  naruszenie przepisów było jednorazowe i o małej 

szkodliwości społecznej.  

 

Rozdział 8 

Przepisy zmieniające 

Zostaną zmienione m.in. niżej wymienione akty prawne, tj.: 

1) ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  

2) ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej,  

3) ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, 

4) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,  

5) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,  

6) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,  

7) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. − Prawo o miarach,  

8) ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

9) ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego,  

10) ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. − Prawo lotnicze,   

11) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,  

12) ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów,  

13) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,  

14) -ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. − Prawo telekomunikacyjne,  

15) ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na 

potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,  

16) ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej,  

17) ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy,  

18) ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,  

19) ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych,  

20) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i górnicze,  

21) ustawa z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z 

energią,  



 

 

22) ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

− w szczególności w celu wskazania wyznaczonych organów nadzoru rynku oraz zakresu ich 

kompetencji w odniesieniu do aktów prawnych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 

2019/1020. Szczegółowe informacje w tym zakresie  są zawarte w tabeli nr 1. 

 

W odniesieniu do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1973, 2127 i 2269) wprowadzono zmiany w art. 168a i 169 ustawy ustanawiających delegację 

ustawową dla wdrożenia Programu Monitorowania w krajowym porządku prawnym. W związku 

z uchyleniem art. 6 i 7 dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 

2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania 

rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania 

pojazdów, a także zmieniającej dyrektywę 1999/13/WE (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 87) 

zachodzi konieczność uchylenia ust. 2 w art. 168a i lit. d w pkt. 3 ust.1 art. 169 ustanawiających 

dotychczasową delegację ustawową dla wdrożenia Programu Monitorowania w krajowym porządku 

prawnym. 

Zmienione zostaną także ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w których uchylone zostaną 

przepisy regulujące system nadzoru rynku w zakresie objętym teraz ustawą systemową dla krajowego 

systemu nadzoru rynku.  

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności został zaktualizowany odnośnik do 

tytułu, z którego zostały wykreślone nieobowiązujące akty prawodawstwa harmonizacyjnego oraz 

dodano brakujące akty dotyczące produktów, do których ustawa ma zastosowanie. Ponadto z 

odnośnika usunięto unijne akty prawne, do których będzie miała zastosowanie ustawa z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 

Zmiany dotyczyć będą także wysokości kar pieniężnych. Podwyższono górne granice tych kar, a ich 

wartość uzależniono od ciężaru naruszeń. 

W ustawie z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych 

z energią, wysokość kar pieniężnych nie ma charakteru odstraszającego. Dlatego też w przepisach tej 

ustawy podniesiony został wymiar kary do 500 000 zł. Zrezygnowano z kar za uniemożliwianie 

i utrudnianie kontroli oraz niewykonanie decyzji organu nadzoru rynku, z uwagi na ich zamieszczenie 

w projektowanej ustawie. 

 

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku zmianie ulegnie 

tytuł ustawy ze względu na wykreślenie z zakresu przedmiotowego tej ustawy przepisów odnoszących 

się do nadzoru rynku. Zaktualizowano także odnośnik do tytułu informujący o wdrażanych aktach 

prawa UE poprzez uzupełnienie o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 

21 października 2009 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu 

dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 10 oraz Dz. Urz. UE L 315 

z 14.11.2012, str. 1) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 

2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88 ), które były dotychczas ujęte 

w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, jednak struktura ich jest zbliżona do 

dyrektyw objętych nowymi ramami prawnymi, które wdrażane są do polskiego porządku prawnego 

ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 

Uchylono przepisy dotyczące nadzoru rynku, a ze słowniczka usunięto definicje związane 

z przepisami dotyczącymi systemu nadzoru rynku. 

Zmodyfikowano przepisy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. 

Dotychczasowe przepisy w zakresie nakładania kar pieniężnych nie sprawdziły się ze względu na zbyt 

niski wymiar kar. Dlatego też w art. 88, art. 89, 89a, 90, 91, 92, 93 i 94 podwyższono granice kar, 

których górną wartość uzależniono od ciężaru naruszeń.  



 

 

Projekt zakłada, iż do spraw wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 70, 72, 75, 76, 78, 83 

i 84 − niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, będą stosowane przepisy 

dotychczasowe. Należy przez to rozumieć, że do wszystkich spraw wszczętych przed dniem wejścia w 

życie ustawy, w tym do kar administracyjnych wymierzanych na podstawie dotychczasowych 

przepisów tych ustaw, mają mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy. 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega notyfikacji 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. 

zm.). 

Projektowana regulacja wywiera wpływ na mikro, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku, 

gdy podmioty te wprowadzałyby produkty niezgodne z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, 

co wiąże się podjęciem przez te podmioty działań naprawczych, lub nałożeniem administracyjnych kar 

pieniężnych.  

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia, o którym mowa w § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Projekt ustawy został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod 

numerem UC 113. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt ustawy podlega udostępnieniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  



 

 

 

Tabela 1 − przyporządkowanie krajowych organów nadzoru rynku do poszczególnych aktów prawnych z załącznika I do rozporządzenia (UE) 2019/1020: 

 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

1. 
Dyrektywa Rady 69/493/EWG z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do szkła 
kryształowego (Dz. Urz. UE L 326 z 29.12.1969, str. 36) 

Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji 
Handlowej 
 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706)  

2. 

Dyrektywa Rady 70/157/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego 
poziomu hałasu i układu wydechowego pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 
42 z 23.02.1970, str. 16) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 
 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269)  

3. 

Dyrektywa Rady 75/107/EWG z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do butelek 
wykorzystywanych jako pojemniki pomiarowe (Dz. Urz. UE L 42 z 
15.02.1975, str. 14) 

Organy administracji miar  
 
 

Art. 16 ust. 1  pkt 6 lit. d oraz art. 20 ust. 
1a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. − 
Prawo o miarach (Dz. U. 2021 r. poz. 
2068)  

4. 
Dyrektywa Rady 75/324/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników 
aerozoli (Dz. Urz. UE L 147 z 09.06.1975, str. 40) 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej 
 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 

5. 

Dyrektywa Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do paczkowania 
według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach 
jednostkowych (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.1976, str. 1) 
 
 
 
 
 
 

Organy administracji miar – z wyłączeniem 
umieszczania informacji na opakowaniach 
produktów nieżywnościowych 
przeznaczonych dla konsumentów 
Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie umieszczania 
informacji na opakowaniach produktów 
nieżywnościowych przeznaczonych dla 
konsumentów 

Art. 16 ust. 1  pkt 6 lit. d oraz art. 20 ust. 
1a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. − 
Prawo o miarach (Dz. U. 2021 r. poz. 
2068) 
Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 

6. 
Dyrektywa Rady 80/181/EWG z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar 
i uchylająca dyrektywę 71/354/EWG (Dz. Urz. UE L 39 z 15.02.1980, str. 40) 

Organy administracji miar  
 
 

Art. 16 ust. 1  pkt 6 lit. d oraz art. 20 ust. 
1a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. − 
Prawo o miarach (Dz. U. 2021 r. poz. 
2068) 

7. 
Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów 
sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub 
gazowym (Dz. Urz. UE L 167 z 22.06.1992, str. 17) 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej  
 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

8. 

Dyrektywa 94/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 
1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do etykietowania 
materiałów używanych w głównych częściach składowych obuwia 
przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (Dz. Urz. UE L 100 z 
19.04.1994, str. 37) 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej  
 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 

9. 
Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 
1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 365 
z 31.12.1994, str. 10) 

organy Inspekcji Ochrony Środowiska  
 
 

Art. 2 w ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070)  

10. 

Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych 
oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. UE L 350 z 
28.12.1998, str. 58) 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej 
 
 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 

11. 

Dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do 
diagnozy in vitro (Dz. Urz. UE L 331 z 07.12.1998, str. 1) 
Uchylona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 
2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176) 

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych 
 
 
 
 

Art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 
2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 836) 

12. 

Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 
2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane 
na zewnątrz pomieszczeń (Dz. Urz. UE L 162 z 03.07.2000, str. 1) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 
 
 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

13. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 
2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. UE L 269 z 
21.10.2000, str. 34) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 
 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

14. 

Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz. Urz. UE L 304 
z 21.11.2003, str. 1) 
Uchylone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczącym 
udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym 
rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 pkt 5b ustawy z dnia 13 lutego 
2020 r. o Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 147)  

15. 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, 
str. 1) 

Państwowa Inspekcja Sanitarna  
 
 

Art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 195) 

http://piorin.gov.pl/
http://piorin.gov.pl/


 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

16. 

Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych 
i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 30.4.2004, s. 7) 
Uchylone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącym trwałych zanieczyszczeń 
organicznych (Dz. Urz. UE. L 169 z 25.06.2019, str.45) 

organy Inspekcji Ochrony Środowiska  
 
 

Art. 2 w ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) 

17. 

Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych 
w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i 
lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca 
dyrektywę 1999/13/WE (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 87) 
 
 
 
 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie produktów 
przeznaczonych dla konsumentów;  
Organy nadzoru budowlanego – w zakresie 
wyrobów budowlanych organy Inspekcji 
Ochrony Środowiska –   z wyłączeniem 
produktów przeznaczonych dla 
konsumentów oraz produktów budowlanych 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 
Art. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1213) 
Art. 2 w ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) 

18. 

Dyrektywa 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. dotycząca homologacji typu pojazdów mechanicznych 
pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do 
recyklingu i odzysku oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz. 
Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 10) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 
 
 
 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

19. 

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 
157 z 09.06.2006, str. 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie w 
zakresie produktów stosowanych u 
pracodawców oraz u podmiotów 
udostępniających te produkty pracownikom 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – w 
zakresie produktów stosowanych w 
przemyśle górniczym 
Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie produktów  
przeznaczonych konsumentów;  

Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 oraz z 
2021 r. poz. 1529) 
Art. 166  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i 
górnicze(Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 
2269) Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 
 

20. 

Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych 
oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz. Urz. UE L 161 z 
14.6.2006, s. 12) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

21. 
Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 
2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów 
oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006, 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie produktów 
przeznaczonych dla konsumentów i 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

str. 1) 
 
 
 
 
 
 

wymagań informacyjnych 
organy Inspekcji Ochrony Środowiska – w 
zakresie  z wyłączeniem produktów 
przeznaczonych dla konsumentów i 
wymagań informacyjnych oraz baterii i 
akumulatorów samochodowych, a także 
baterii i akumulatorów stosowanych w 
przemyśle 
Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego – w zakresie baterii i 
akumulatorów samochodowych oraz baterii i 
akumulatorów stosowanych w przemyśle 
motoryzacyjnym 

Art. 2 w ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) 
Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze 
technicznym(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 
2269) 
 
 

22. 

Rozporządzenie (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) i utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 
396 z 30.12.2006, str. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Państwowa Inspekcja Sanitarna – w zakresie 
ograniczeń i zakazów stosowania produktów 
przez podmioty wprowadzające je do obrotu 
Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie ograniczeń i 
zakazów stosowanych do produktów 
przeznaczonych dla konsumentów 
organy Inspekcji Ochrony Środowiska –  w 
zakresie określonym w art. 29 ustawy z dnia 
25 lutego 2011 r. o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 
2020 r. poz. 2289 oraz z 2021 r. poz. 2151) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 195) 
Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 
Art. 2 w ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) 
 
 
 
 
 
 

23. Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia Dyrektor Transportowego Dozoru Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych 
w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 
z 29.6.2007, s. 1) 

Technicznego 
 
 
 
 

grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

24. 

Dyrektywa 2007/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 
2007 r. ustanawiająca zasady dotyczące nominalnych ilości produktów 
w opakowaniach jednostkowych, uchylająca dyrektywy Rady 75/106/EWG i 
80/232/EWG oraz zmieniająca dyrektywę Rady 76/211/EWG (Dz. Urz. UE L 
247 z 21.09.2007, str. 17) 

Organy administracji miar  
 
 
 
 

Art. 16 ust. 1  pkt 6 lit. d oraz art. 20 ust. 
1a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. − 
Prawo o miarach (Dz. U. 2021 r. poz. 
2068) 

25. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. 
UE L 353 z 31.12.2008, str. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Państwowa Inspekcja Sanitarna – w zakresie 
określonym w art. 29 ustawy z dnia 25 lutego 
2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach 
organy Inspekcji Ochrony Środowiska - w 
zakresie określonym w art. 29 ustawy z dnia 
25 lutego 2011 r. o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 
2020 r. poz. 2289 oraz z 2021 r. poz. 2151) 
 
 
 
 
 

Art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 195) 
Art. 2 w ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) 
 

26. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009 z dnia 
14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w 
odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, 
zmieniające dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywy 2003/102/WE 
i 2005/66/WE (Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 1) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 
 
 
 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

27. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 z dnia 
14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych 
napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. 
UE L 35 z 04.02.2009, str. 32) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 
 
 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

28. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/34/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących przyrządów 
pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej (Dz. Urz. UE L 106 z 
28.04.2009, str. 7) 

Organy administracji miar  
 
 
 

Art. 16 ust. 1  pkt 6 lit. d oraz art. 20 ust. 
1a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. − 
Prawo o miarach (Dz. U. 2021 r. poz. 
2068) 

29. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek (Dz. Urz. UE L 170 
z 30.06.2009, str. 1) 

Handlowej 
 

grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 

30. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 
18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych 
i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów 
ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające 
dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz. Urz. UE L 188 
z 18.07.2009, str. 1) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 
 
 
 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

31. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 
13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji 
typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich 
przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych 
zespołów technicznych (Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 
 
 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

32. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 
285 z 31.10.2009, sr. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie rozporządzeń 
Komisji niewymienionych w art. 199 ust. 1a 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. − Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 
oraz z 2022 r. poz. 501);  
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 
w zakresie rozporządzeń Komisji 
wymienionych w art. 199 ust. 1a ustawy z 
dnia 16 lipca .2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U.  z 2021 r. poz. 
576 oraz z 2022 r. poz. 501) 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 
Art. 199 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. − Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 
501) 

33. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 
16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową 
(Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1) 

organy Inspekcji Ochrony Środowiska 
 
 

Art. 2 w ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) 

34. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 
25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności 
paliwowej i innych zasadniczych parametrów (Dz. Urz. UE L 342 z 
22.12.2009, str. 46) 
Zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem 
efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniającym rozporządzenie 
(UE) 2017/1369 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 
 
 
 
 
 
 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

35. 

Rozporządzenie (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 listopada 2009 r. w dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 
342 z 22.12.2009, str. 59) 
 
 
 
 

Państwowa Inspekcja Sanitarna - w zakresie 
określonym w rozdziale 4 ustawy z dnia 4 
października 2018 r. o produktach 
kosmetycznych (Dz.U. poz. 2227) 
Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej w zakresie art. 6 i 7 
rozporządzenia (WE)  1223/2009 

Art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 195)Art. 3 ust. 1 pkt 
1aaa ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1706) 
 
 
 
 

36. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 
25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (Dz. Urz. UE 
L 27 z 30.01.2010, str. 1) 

Do ustalenia w uzgodnieniach 
międzyresortowych 
 

Do ustalenia w uzgodnieniach 
międzyresortowych 

37. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 
2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca 
dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 
1999/36/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 30.06.2010, str. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organy inspekcji transportu drogowego – w 
zakresie ciśnieniowych urządzeń 
transportowych stosowanych w transporcie 
drogowym 
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – w 
zakresie ciśnieniowych urządzeń 
transportowych stosowanych w kolejnictwie  
Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej - w 
zakresie ciśnieniowych urządzeń 
transportowych stosowanych w żegludze 
śródlądowej 
 
 

Art. 50 pkt 6 ustawie z dnia z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209) 
Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1984)  
Art. 9 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 
(Dz.U z 2020 r. poz. 1863 i z 2021 r. poz. 
2490) 
 
 

38. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 
marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. 
Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) 

Organy nadzoru budowlanego  
 
 
 

Art. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1213) 

39. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 
2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 
01.07.2011, str. 88) 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej 
 
 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 

40. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 
27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz 
etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów 
włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej 
 
 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. Urz. UE L 
272 z 18.10.2011, str. 1) 

 

41. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 
22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów 
biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1) 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 
 
 

Art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 195) 

42. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 
r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. 
Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 38) 
 
 
 
 
 
 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie określonym w art. 87 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1893 i 2361 oraz z 2021 r. 
poz. 2151) 
organy Inspekcji Ochrony Środowiska –  z 
wyłączeniem zakresu określonego w art. 87 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2151) 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 
Art. 2 w ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) 
 
 

43. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 
lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych 
i leśnych (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 1) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

44. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 
15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- 
lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. L 60 z 02.03.2013, str. 52) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

45. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/29/UE z dnia 12 czerwca 
2013 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (Dz. 
Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie wyrobów klasy F1-
F4 i P1;  
Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie 
wyrobów klasy T1, T2, P1, P2 z wyłączeniem 
wyrobów pirotechnicznych do pojazdów 
Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego – w zakresie wyrobów 
pirotechnicznych do pojazdów 
 

 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 
Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 oraz z 
2021 r. poz. 1529) 
Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 
 

46. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 
2013 r. w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych i 
uchylająca dyrektywę 94/25/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 90) 
 

Dyrektorzy urzędów morskich 
 
 
 

Art. 42 ust. 2 pkt 17  ustawy z dnia 21 
marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

  z 2021 r. poz. 234 i 1717)  

47. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. UE L 96 z 
29.03.2014, str. 1) 
 
 
 
 

Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie 
materiałów  wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego stosowanych poza 
górnictwem  
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – w 
zakresie materiałów oferowanych i 
stosowanych w przemyśle górniczym 
 

Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 oraz z 
2021 r. poz. 1529) 
 
Art. 166  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 
2269)  
 

48. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników 
ciśnieniowych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 45) 
 
 
 
 
 
 
 

Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie  w 
zakresie produktów stosowanych u 
pracodawców oraz u podmiotów 
udostępniających te produkty pracownikom  
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – w 
zakresie produktów stosowanych w 
przemyśle górniczym, 
Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej - − w zakresie produktów 
przeznaczonych dla konsumentów 
 

Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 oraz z 
2021 r. poz. 1529) 
Art. 166  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 
2269) w 
Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 

49. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L 96 
z 29.03.2014, str. 79) 
 
 
 
 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 
w zakresie urządzeń niebędących w 
kompetencji Prezesa WUG  
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - w 
zakresie urządzeń przeznaczonych do 
stosowania w zakładach górniczych 
 

Art. 199 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. − Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 
501) 
Art. 166  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 
2269)  

50. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (Dz. 
Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 107) 

Organy administracji miar  
 
 
 

Art. 16 ust. 1  pkt 6 lit. d oraz art. 20 ust. 
1a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. − 
Prawo o miarach (Dz. U. 2021 r. poz. 
2068) 

51. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. 
Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 149) 

Organy administracji miar  
 
 
 

Art. 16 ust. 1  pkt 6 lit. d oraz art. 20 ust. 
1a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. − 
Prawo o miarach (Dz. U. 2021 r. poz. 
2068) 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

52. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. Urz. 
UE L 96 z 29.03.2014, str. 251) 
 
 
 
 
 

Państwowa Inspekcja Pracy  

Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 oraz z 
2021 r. poz. 1529) 
 

53. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do 
użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz. UE L 96 z 
29.03.2014, str. 309) 
 
 
 
 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – w 
zakresie produktów stosowanych w 
przemyśle górniczym,Państwowa Inspekcja 
Pracy – w zakresie urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do użytku w 
atmosferze potencjalnie wybuchowej 
stosowanych u pracodawców oraz u 
podmiotów udostępniających te produkty 
 

Art. 166  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 
2269) 
Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 oraz z 
2021 r. poz. 1529) 

54. 

Dyrektywa 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, str. 357) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie produktów 
przeznaczonych dla konsumentów 
 
Państwowa Inspekcja Pracy - w zakresie 
produktów stosowanych u pracodawców 
oraz u podmiotów udostępniających te 
produkty pracownikom 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - w 
zakresie produktów stosowanych w 
przemyśle górniczym 
 
 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 
Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 oraz z 
2021 r. poz. 1529) 
Art. 166  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 
2269)  
 

55. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 
2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, 
prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów 
oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, 
str. 1) 

Prezes Biura ds. Substancji Chemicznych 
 
 
 
 

Art. 12 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 25 
lutego 2011 r. o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 
2020 r. poz. 2289 oraz z 2021 r. poz. 
2151)  

56. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej  Art. 199 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca 
dyrektywę 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62) 

 
 
 

2004 r. − Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 
501) 

57. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz. 
Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 164) 
 
 

Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie 
urządzeń ciśnieniowych stosowanych u 
pracodawców oraz u podmiotów 
udostępniających te produkty pracownikom, 
z wyłączeniem produktów stosowanych w 
przemyśle górniczym, 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – w 
zakresie produktów stosowanych w 
przemyśle górniczym, 
Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie produktów 
przeznaczonych dla konsumentów 
 

Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 oraz z 
2021 r. poz. 1529) 
Art. 166  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 
2269) 
 
Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 
 

58. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 
2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 
96/98/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 146) 
 
 

Dyrektorzy urzędów morskich 
 
 
 
 

Art. 42 ust. 2 pkt 17  ustawy z dnia 21 
marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz 
z 2021 r. poz. 234 i 1717) 

59. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz. Urz. UE L 150 z 20.05.2014, str. 195) 

organy Inspekcji Ochrony Środowiska 
 
 

Art. 2 w ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) 

60. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i 
zamiennych układów tłumiących oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE 
i uchylające dyrektywę 70/157/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 
131) 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 
 
 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 

61. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 
marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 
2000/9/WE (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 1) 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 
 
 

Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1984) 

62. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 
marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia 
dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L 81 z 01.03.2016, str. 51) 
 
 
 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie w zakresie 
produktów przeznaczonych dla 
konsumentów;  
Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie 
produktów stosowanych u pracodawców 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 
 
Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

 
 
 
 
 
 
 
 

oraz u podmiotów udostępniających te 
produkty pracownikom, z wyłączeniem 
produktów stosowanych w przemyśle 
górniczym  
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – w 
zakresie produktów stosowanych w 
przemyśle górniczym, 
 

Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 oraz z 
2021 r. poz. 1529) 
 
Art. 166  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 
2269) 

63. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 
marca 2016 r. w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz 
uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Dz. Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str. 99) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Państwowa Inspekcja Pracy – w zakresie w 
zakresie urządzeń spalających paliwa 
gazowe stosowanych u pracodawców oraz u 
podmiotów udostępniających te produkty 
pracownikom 
Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie w zakresie 
produktów przeznaczonych dla 
konsumentów 
 
 
 
 
 

Art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 oraz z 
2021 r. poz. 1529) 
Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706)  

Art. 2 w ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) 
Art. 166  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 
2269) 

64. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 
września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych 
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w 
odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych 
do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i 
uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 53) 
 
 
 
 
 
 
 

organy Inspekcji Ochrony Środowiska – w 
zakresie wskazanym w art. 33 ustawy z dnia 
15 lipca 2020 r. o systemach homologacji 
typu UE i nadzoru rynku silników 
spalinowych przeznaczonych do maszyn 
mobilnych nieporuszających się po drogach 
(Dz. U. poz. 1339) 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – w 
zakresie wskazanym w art. 33 ustawy z dnia 
15 lipca 2020 r. o systemach homologacji 
typu UE i nadzoru rynku silników 
spalinowych przeznaczonych do maszyn 
mobilnych nieporuszających się po drogach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1339)  

 
 

65. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 
kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

Art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 
2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 
1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. 
Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1) 

i Produktów Biobójczych Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 836)  

66. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 
kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz 
uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 
117 z 05.05.2017, str. 176) 

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych 

Art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 
2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 836) 

67. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 
17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1102/2008 (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 1) 

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych 

Art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 
2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 836) 

68. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 
lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające 
dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji 
Handlowej – w zakresie etykietowania 
produktów nieobjętych właściwością Prezesa 
UKE 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 
w zakresie  produktów, o których mowa w: 
a) rozporządzeniu delegowanym 
Komisji (UE) 2019/2013 z dnia 11 marca 
2019 r. uzupełniającym rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1369 w odniesieniu do etykietowania 
energetycznego wyświetlaczy 
elektronicznych i uchylającym 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 
1062/2010 (Dz. Urz. UE L 315 z 05.12.2019, 
str. 1), 
b) rozporządzeniu 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) 

Art. 3 ust. 1 pkt 1aaa ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1706) 
Art. 199 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. − Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 
501) 

69. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 
maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych 
i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów 

Dyrektor Transportowego Dozoru 
Technicznego 
 

Art. 44 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 21 
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272 i 2269) 



 

 

Nr pozycji 
aktu w zał. I 
do rozp. 
(UE) 
2019/1020 

Tytuł aktu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego wymieniony 
w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 

Organy nadzoru rynku i zakres ich 
kompetencji (tam gdzie właściwych jest 
kilka organów) 

 
Podstawa prawna wyznaczenia 
krajowego organu rynku 

technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające 
dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1) 

 
 
 

70. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 
lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego 
i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz 
zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, 
a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. 
Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1),  
 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w 
zakresie projektowania, produkcji i 
wprowadzania do obrotu bezzałogowych 
statków powietrznych oraz ich silników, 
śmigieł, części i wyposażenia do zdalnego 
sterowania nimi 
 
 
 
 

Art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 3 lipca 2002 
r. − Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1970 i z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898)  

 


