
 
Niezgodności wyrobów  

nie zawsze widoczne „gołym okiem”  

Solec-Zdrój – 27 listopada 2015 r.  

Andrzej Midera  
starszy inspektor pracy 
główny specjalista  
Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Krakowie 



Zakres wystąpienia:  
 
1) omówienie procedury kontroli wyrobów w „nadzorze rynku”,  
 
2) omówienie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy z 
udziałem podestu ruchomego zamontowanego na podwoziu 
samochodu, 
 
3) postępowanie w sprawie wyrobu niespełniającego 
zasadniczych i innych wymagań dyrektywy maszynowej 
98/37/WE.  
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USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności  
(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) 
 
 

- zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z  
zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 
wyrobów,  
 

- zasady działania systemu kontroli wyrobów zgodnie z ramami 
nadzoru rynku ustanowionymi w rozporządzeniu (WE)                 
nr 765/2008  
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Ocena ryzyka zawodowego 
na podstawie zdefiniowanych ograniczeń maszyny 

oraz użytkowania zgodnego i niezgodnego z przeznaczeniem 

Środki ochronne podejmowane przez: 
• projektanta / producenta 

 Konstrukcja wewnętrznie “sama w 
sobie bezpieczna”- ocena ryzyka 

Środki bezpieczeństwa 
oraz uzupełniające środki ochronne 

Informacje o użytkowaniu  
zamieszczone: 

   * na maszynie:                      * w instrukcji: 
     - znaki ostrzegawcze,             - obsługi, 
     - sygnalizacja,                         - podręcznikach, 

 - urządzenia ostrzegawcze 
* certyfikacja / deklaracja zgodności 

Środki ochronne podejmowane 
przez użytkownika: 

      * pracodawcę (nadzór, kierownictwo) 
 

Organizacja 
Procedury bezpiecznej pracy, 
Nadzór, Systemy zezwoleń na racę,  
Bezpieczna przestrzeń robocza, ... 

Dodatkowe środki ochronne 

Środki ochrony indywidualnej 

Szkolenia 

Informowanie operatorów 
o zagrożeniach 

• operatora 

Informowanie pracowników 

 

Ryzyko 
po zastosowaniu 

środków 
ochronnych na 
etapie produkcji 

i sprzedaży 

 

Ryzyko  
po zastosowaniu 
środków przez 
pracodawcę 

 

Przestrzeganie procedur 
Stosowanie środków ochronnych 
Bezpieczne zachowania, motywacja, 
 

Ryzyko 
oszacowane 
na etapie 

konstrukcji 

Ryzyko 
resztkowe 

finalne 

 

Ryzyko  
po stosowaniu 
środków przez 

operatora 

 



 Celem ustawy jest:  
 
1) eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub 
zdrowia użytkowników i konsumentów oraz mienia, a także 
zagrożeń dla środowiska  
 
2) znoszenie barier technicznych w handlu i ułatwianie 
międzynarodowego obrotu towarowego, 
 
3) stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów i procesów 
ich wytwarzania przez kompetentne i niezależne podmioty.  
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 System oceny zgodności tworzą:  
 
1) przepisy określające zasadnicze i szczegółowe wymagania 
dotyczące wyrobów,  
 
2) przepisy oraz normy określające działanie podmiotów 
uczestniczących w procesie oceny zgodności.  
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 Postępowania organów kontrolnych obejmują:  
 
1) kontrolę wyrobu u użytkownika (na składzie handlowym, na 
pułkach sklepowych, w urzędzie celnym, podczas targów, inne 
…..),  
 
2) postępowanie administracyjne w stosunku do producenta 
(upoważnionego przedstawiciela, importera, dystrybutora).  
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System kontroli wyrobów obejmuje:  
 
1) kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych 
lub i innych wymagań,  
 
2) postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub 
oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, 
szczegółowymi lub innymi wymaganiami.  
 
W procesie oceny zgodności uczestniczą producenci, ich 
upoważnieni przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfikujące, 
jednostki kontrolujące oraz laboratoria.  
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Zasady funkcjonowania oceny zgodności wyrobów  
z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami  
 

Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku 
podlegają ocenie zgodności z:  
 

1) zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 albo 
 

2) szczegółowymi wymaganiami określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 10 ust. 1, albo  
 

3) zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami określonymi   
w odrębnych ustawach. 
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Dokonanie oceny zgodności jest obowiązkowe przed 
wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem do użytku.  
 
Niezależnie od oceny zgodności dozwolone jest dokonywanie 
dobrowolnej oceny zgodności na warunkach uzgodnionych w 
umowie zawartej przez zainteresowane strony.  
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Podczas dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami wyrób może być poddawany:  
 

1) badaniom przez: 
     a) producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli 
nie jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium 
niezależne od dostawcy i odbiorcy, 
     b) notyfikowane laboratorium, jeżeli jest wymagane 
przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od 
dostawcy i odbiorcy,  
 

2) sprawdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami - przez 
notyfikowaną jednostkę kontrolującą,  
 

3) certyfikacji - przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą.  
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Pozytywny wynik oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami 
dokonywanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
stanowi podstawę do wydania producentowi lub jego 
upoważnionemu przedstawicielowi certyfikatu zgodności.  
 
Oceny zgodności wyrobu ze szczegółowymi wymaganiami 
dokonuje producent lub importer, w sposób określony w 
przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 lub w 
odrębnych ustawach.  
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Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał 
wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z 
zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia 
deklarację zgodności, jeżeli zastosowana procedura oceny 
zgodności to przewiduje, i umieszcza oznakowanie zgodności 
zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na 
podstawie art. 9 ust. 1.  
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Zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku 
wyrobu nieposiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób 
ten podlega takiemu oznakowaniu.  
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Domniemywa się, że wyrób, na którym umieszczono 
oznakowanie zgodności lub dla którego sporządzono 
dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań, 
jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących 
przepisach.  
 

Domniemywa się, że wyrób spełnia określone zasadnicze 
wymagania, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami 
norm zharmonizowanych lub specyfikacji zharmonizowanych.  
 

W przypadku gdy producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel nie wykaże zgodności wyrobu z odpowiednimi 
postanowieniami norm zharmonizowanych lub specyfikacji 
zharmonizowanych, jest obowiązany wykazać zgodność wyrobu   
z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dowodów.  
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Producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest obowiązany 
przechowywać dokumentację dotyczącą wyrobów oraz wyników 
dokonanej oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi 
wymaganiami przez okres 10 lat od daty wyprodukowania 
ostatniego wyrobu, którego dokumentacja ta dotyczy, o ile 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej.  
 

Jeżeli producent ma siedzibę poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie ustanowił 
upoważnionego przedstawiciela, do przechowywania kopii 
dokumentacji dotyczącej wyrobu i przeprowadzonej oceny 
zgodności przez okres, o którym wyżej mowa, obowiązany jest 
importer.  
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System kontroli wyrobów  
System kontroli wyrobów tworzą organy, zwane dalej "organami 
wyspecjalizowanymi" oraz organy celne.  
Kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych 
lub innych wymagań prowadzą: 
1) wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej,  
2) inspektorzy pracy,  
3) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,  
4) organy Inspekcji Ochrony Środowiska,  
5) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,  
6) organy nadzoru budowlanego,  
7) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,  
8) dyrektorzy urzędów morskich,  
9) wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.  
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Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub 
oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, 
szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzą:  
1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany 
dalej "Prezesem UOKiK,  
2) okręgowi inspektorzy pracy,  
3) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,  
4) wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska,  
5) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,  
6) organy nadzoru budowlanego,  
7) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,  
8) dyrektorzy urzędów morskich,  
9) wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.  
Kompetencje organów wyspecjalizowanych określają przepisy 
odrębne.  
 

  

Logo firmy 

Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego 26-27 listopada 2015 18 



Przedmiotem kontroli może być wyrób, prawidłowość 
oznakowania wyrobu oraz dokumentacja techniczna wyrobu.  
 

Osoba kontrolująca może w toku kontroli żądać od osoby 
zobowiązanej do przechowywania dokumentów związanych z 
oceną zgodności przedstawienia, w wyznaczonym terminie, 
w szczególności: 
1) deklaracji zgodności,  
2) nazwy i adresu producenta wyrobu,  
3) wykazu uwzględnionych norm zharmonizowanych, specyfikacji 
zharmonizowanych lub rozwiązań przyjętych w celu stwierdzenia 
zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami,  
4) ogólnego opisu wyrobu, schematu wyrobu oraz instrukcji 
obsługi wyrobu.  
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W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności 
wyrobu z zasadniczymi wymaganiami osoba kontrolująca może 
dodatkowo zażądać od osoby zobowiązanej do przechowywania 
dokumentów związanych z oceną zgodności przedstawienia, w 
wyznaczonym terminie, w szczególności:  
1) sprawozdania z przeprowadzonych badań,  
2) informacji o systemie zarządzania jakością.  
 

W przypadku gdy kontrolowany wyrób stwarza zagrożenie dla 
życia, zdrowia, mienia lub środowiska, osoba kontrolująca może 
zażądać od osoby zobowiązanej do przechowywania 
dokumentów związanych z oceną zgodności przedstawienia,        
w wyznaczonym terminie, pełnej dokumentacji technicznej. 
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Jeżeli dokumenty dotyczące kontrolowanego wyrobu 
sporządzono w języku obcym, osoba kontrolująca może żądać,   
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, 
tłumaczenia tych dokumentów na język polski.  
 

W przypadku gdy osoba zobowiązana do przechowywania 
dokumentów związanych z oceną zgodności nie przedstawi tych 
dokumentów osobie kontrolującej lub z przedstawionych 
dokumentów nie wynika, że wyrób spełnia zasadnicze lub 
szczegółowe wymagania, organ wyspecjalizowany może poddać 
wyrób badaniom lub zlecić ich przeprowadzenie 
akredytowanemu laboratorium w celu ustalenia, czy wyrób 
spełnia zasadnicze lub szczegółowe wymagania.  
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Przepisy dopuszczają możliwość, przed wprowadzeniem do 
obrotu lub oddaniem do użytku, prezentowania na targach, 
wystawach i pokazach oraz w innych miejscach wyrobów 
niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi 
wymaganiami,  
organy wyspecjalizowane mogą przeprowadzać kontrolę 
przestrzegania sposobu ich prezentowania, określonego przez te 
przepisy.  
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Wprowadzenie wyrobu nie spełniającego wymagań ustawy          
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności stanowi 
przestępstwo w zakresie określonym w art. 45 – 47a.  
 
Po kontroli, w przypadku ujawnienia wyrobu niespełniającego 
zasadniczych i innych wymagań, z urzędu inspektor pracy kieruje 
do właściwej miejscowo prokuratury zawiadomienie o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  
 
W przypadku, gdy zawiadomienie kierowane jest po zakończeniu 
postępowania – kierowane jest przez właściwego miejscowo 
okręgowego inspektora pracy.  
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Przykład kontroli wyrobu:  
 

podest ruchomy (zwyżka) typ: E198PX, nr fabr: E198PX4069, rok 
budowy: 2005 /rok dostawy 2011/, o udźwigu 200 kg, (220 kg 
na tabliczce znamionowej zamocowanej na podeście) 
zamontowany na podwoziu samochodu marki MERCEDES-BENZ, 
model SPRINTER 311 CDI.  
 

- producent – włoska firma GSR S.p.A,  
 
- dostawca – polski dystrybutor maszyn i urządzeń do pracy na 
wysokości ze Skawiny.  
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WYPADEK 
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Postępowanie kontrolne PIP  
/wypadek miał miejsce 01 maja 2014 r./  
 

- powypadkowe: wypadek zbiorowy ciężki 
/wypadkowi uległo 2-ch pracowników, upadek z koszem z wysokości        
ok. 5m, trwały uszczerbek na zdrowiu/,  
w postępowaniu brał udział prokurator i inspektor pracy – umorzone 
dochodzenia przez prokuratora,  
 

- w nadzorze rynku: protokół kontroli z wyrobu 25.02.2015 r. niezgodnego 
z zasadniczymi wymaganiami, badanie wyrobu przez laboratorium UDT, 
pismo i sprawozdanie z badania do producenta, zawiadomienie 
04.03.2015 r. prokuratury    o popełnieniu przestępstwa (art. 45 u.s.o.z). – 
odmowa wszczęcia dochodzenia/zażalenie inspektora pracy do sądu.  
 

Przeprowadzone badanie pierścienia mocującego podstawę wysięgnika do 
platformy samochodu – laboratorium UDT /sprawozdanie 30.12.2014 r./.  
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Zakres kontroli wyrobu:  
- oznakowanie wyrobu: dane identyfikacyjne i znamionowe      
oraz znak zgodności CE, piktogramy, ostrzeżenia,  
- deklaracja zgodności WE z 20.05.2005 r. ,  
- instrukcja użytkowania,  
- certyfikat zgodności wydany przez włoską jednostkę 
notyfikowaną z 18.02.2005 r.,  
- decyzja UDT zezwalająca na eksploatację ważna do 30.11.2015 r.,  
- książki konserwatorów.  
 

Sporządzenie Protokołu kontroli wyrobu niespełniającego 
zasadniczych i innych wymagań.  
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Przyczyny awarii/wypadku:  
- błędy konstrukcyjne pierścienia mocującego 
podstawę wysięgnika na poziomie platformy pojazdu 
(węzła, połączenia rury z kołnierzem), powodująca 
nagłą, skokową zmianę sztywności w miejscu 
występowania zmiennych, dynamicznych naprężeń 
pochodzących od ruchów wysięgnika (wykonujących 
pracę z kosza pracowników, zmian  położenia kosza 
ruchami roboczymi z pulpitu powodowanymi przez 
operatorów), która spowodowała spiętrzenie naprężeń,  
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Przyczyny awarii/wypadku:  
- wady wytwarzania – wady połączeń kołnierza i rury 
podstawy mocowania wysięgnika, sposób wykonania 
połączenia spawanego był przyczyną powstania w 
materiale struktury „widmanstättena” o dużej 
wrażliwości na pękanie (niskiej udarności i plastyczności 
– kruchości materiału spowodowana spawaniem).  
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WYPADEK 
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Pismo z maja 2015 r. do producenta przez włoskie Ministerstwo 
Gospodarki:  
- poinformowano o ujawnionych niezgodnościach i przyczynach 
wypadku,  
- przekazano wnioski sformułowane w sprawozdaniu z badania 
dla wytwórcy urządzenia:  
   - należy przeanalizować konstrukcję węzła, który uległ    
      uszkodzeniu oraz możliwe przyczyny uszkodzenia,  
   - należy wdrożyć działania zapobiegające podobnym  
      uszkodzeniom na innych egzemplarzach urządzeń o tym  
      samym rozwiązaniu konstrukcyjnym,  
   - należy zawiadomić użytkowników takich urządzeń o  
      ewentualnym koniecznym zakresie przeróbek.  
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Postanowienie Prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia.  
 
Tezy dotyczące odmowy wszczęcia dochodzenia/postępowania 
prokuratora zawarte w postanowieniu z 07.05.2015 r.:  
 

- dystrybutor nie może ponosić odpowiedzialności za wyrób,  
 

- producent wyrobu dopełnił wszystkich wymogów wynikających 
z przepisów: oznakowanie wyrobu, dokumenty , udział jednostki 
notyfikowanej w ocenie zgodności.  

  

Logo firmy 
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Zażalenie inspektora pracy z 20.05.2015 r. do Sądu Rejonowego 
zawierające zarzuty:  
 

1. Na podstawie art. 306 § 1 Kpk. w zw. z art. 49 § 3a Kpk. 
zaskarżam powyższe postanowienie w całości, wnoszę o jego 
uchylenie i przekazanie sprawy prokuraturze do ponownego 
rozpoznania.  
 

2. Powyższemu postanowieniu zarzucam:  
- naruszenie art. 7 Kpk. mające wpływ na treść postanowienia 
poprzez nieprawidłową ocenę materiału dowodowego,  
- naruszenie art. 2 § 2 Kpk. w zw. z art.167 Kpk. i art. 307 Kpk., 
mające wpływ na treść postanowienia poprzez nie 
przeprowadzenia koniecznych czynności sprawdzających.  

  

Logo firmy 
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Odpowiedź producenta (jednostki notyfikowanej) na 
skierowane do wytwórcy pismo:  
 
- w treści odpowiedzi autor „odpiera” zarzuty inspektora pracy,  
 
- tekst odpowiedzi wskazuje, że wytwórcza podestu nie 
zrozumiał lub nie chce przyjąć do wiadomości istoty ujawnionych 
niezgodności.  

  

Logo firmy 
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Dziękuję za uwagę   
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	Slajd numer 1
	Zakres wystąpienia: ��1) omówienie procedury kontroli wyrobów w „nadzorze rynku”, ��2) omówienie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy z udziałem podestu ruchomego zamontowanego na podwoziu samochodu,��3) postępowanie w sprawie wyrobu niespełniającego zasadniczych i innych wymagań dyrektywy maszynowej 98/37/WE. 
	USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.�o systemie oceny zgodności �(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)���- zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z  zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów, ��- zasady działania systemu kontroli wyrobów zgodnie z ramami nadzoru rynku ustanowionymi w rozporządzeniu (WE)                 nr 765/2008 �
	Slajd numer 4
	 Celem ustawy jest: ��1) eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów oraz mienia, a także zagrożeń dla środowiska ��2) znoszenie barier technicznych w handlu i ułatwianie międzynarodowego obrotu towarowego,��3) stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów i procesów ich wytwarzania przez kompetentne i niezależne podmioty. 
	 System oceny zgodności tworzą: ��1) przepisy określające zasadnicze i szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów, ��2) przepisy oraz normy określające działanie podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności. 
	 Postępowania organów kontrolnych obejmują: ��1) kontrolę wyrobu u użytkownika (na składzie handlowym, na pułkach sklepowych, w urzędzie celnym, podczas targów, inne …..), ��2) postępowanie administracyjne w stosunku do producenta (upoważnionego przedstawiciela, importera, dystrybutora). 
	System kontroli wyrobów obejmuje: ��1) kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub i innych wymagań, ��2) postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami. ��W procesie oceny zgodności uczestniczą producenci, ich upoważnieni przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria. 
	Zasady funkcjonowania oceny zgodności wyrobów �z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami ��Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z: ��1) zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 albo��2) szczegółowymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1, albo ��3) zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami określonymi   w odrębnych ustawach.
	Dokonanie oceny zgodności jest obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem do użytku. ��Niezależnie od oceny zgodności dozwolone jest dokonywanie dobrowolnej oceny zgodności na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej przez zainteresowane strony. 
	Podczas dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami wyrób może być poddawany: ��1) badaniom przez:�     a)	producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli nie jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy,�     b)	notyfikowane laboratorium, jeżeli jest wymagane przeprowadzenie badań przez laboratorium niezależne od dostawcy i odbiorcy, ��2) sprawdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami - przez notyfikowaną jednostkę kontrolującą, ��3) certyfikacji - przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. 
	Pozytywny wynik oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonywanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą stanowi podstawę do wydania producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi certyfikatu zgodności. ��Oceny zgodności wyrobu ze szczegółowymi wymaganiami dokonuje producent lub importer, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 lub w odrębnych ustawach. 
	Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności, jeżeli zastosowana procedura oceny zgodności to przewiduje, i umieszcza oznakowanie zgodności zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1. 
	Zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nieposiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu. 
	Domniemywa się, że wyrób, na którym umieszczono oznakowanie zgodności lub dla którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań, jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach. ��Domniemywa się, że wyrób spełnia określone zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych lub specyfikacji zharmonizowanych. ��W przypadku gdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wykaże zgodności wyrobu z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych lub specyfikacji zharmonizowanych, jest obowiązany wykazać zgodność wyrobu   z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dowodów. 
	Producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest obowiązany przechowywać dokumentację dotyczącą wyrobów oraz wyników dokonanej oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego wyrobu, którego dokumentacja ta dotyczy, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. ��Jeżeli producent ma siedzibę poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie ustanowił upoważnionego przedstawiciela, do przechowywania kopii dokumentacji dotyczącej wyrobu i przeprowadzonej oceny zgodności przez okres, o którym wyżej mowa, obowiązany jest importer. 
	System kontroli wyrobów �System kontroli wyrobów tworzą organy, zwane dalej "organami wyspecjalizowanymi" oraz organy celne. �Kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań prowadzą:�1) wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej, �2) inspektorzy pracy, �3) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, �4) organy Inspekcji Ochrony Środowiska, �5) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, �6) organy nadzoru budowlanego, �7) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, �8) dyrektorzy urzędów morskich, �9) wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego. 
	Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzą: �1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem UOKiK, �2) okręgowi inspektorzy pracy, �3) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, �4) wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, �5) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, �6) organy nadzoru budowlanego, �7) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, �8) dyrektorzy urzędów morskich, �9) wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego. �Kompetencje organów wyspecjalizowanych określają przepisy odrębne. �
	Przedmiotem kontroli może być wyrób, prawidłowość oznakowania wyrobu oraz dokumentacja techniczna wyrobu. ��Osoba kontrolująca może w toku kontroli żądać od osoby zobowiązanej do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności przedstawienia, w wyznaczonym terminie, w szczególności:�1) deklaracji zgodności, �2) nazwy i adresu producenta wyrobu, �3) wykazu uwzględnionych norm zharmonizowanych, specyfikacji zharmonizowanych lub rozwiązań przyjętych w celu stwierdzenia zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, �4) ogólnego opisu wyrobu, schematu wyrobu oraz instrukcji obsługi wyrobu. 
	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami osoba kontrolująca może dodatkowo zażądać od osoby zobowiązanej do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności przedstawienia, w wyznaczonym terminie, w szczególności: �1) sprawozdania z przeprowadzonych badań, �2) informacji o systemie zarządzania jakością. ��W przypadku gdy kontrolowany wyrób stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, osoba kontrolująca może zażądać od osoby zobowiązanej do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności przedstawienia,        w wyznaczonym terminie, pełnej dokumentacji technicznej.�
	Jeżeli dokumenty dotyczące kontrolowanego wyrobu sporządzono w języku obcym, osoba kontrolująca może żądać,   w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, tłumaczenia tych dokumentów na język polski. ��W przypadku gdy osoba zobowiązana do przechowywania dokumentów związanych z oceną zgodności nie przedstawi tych dokumentów osobie kontrolującej lub z przedstawionych dokumentów nie wynika, że wyrób spełnia zasadnicze lub szczegółowe wymagania, organ wyspecjalizowany może poddać wyrób badaniom lub zlecić ich przeprowadzenie akredytowanemu laboratorium w celu ustalenia, czy wyrób spełnia zasadnicze lub szczegółowe wymagania. 
	Przepisy dopuszczają możliwość, przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, prezentowania na targach, wystawach i pokazach oraz w innych miejscach wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, �organy wyspecjalizowane mogą przeprowadzać kontrolę przestrzegania sposobu ich prezentowania, określonego przez te przepisy. 
	Wprowadzenie wyrobu nie spełniającego wymagań ustawy          z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności stanowi przestępstwo w zakresie określonym w art. 45 – 47a. ��Po kontroli, w przypadku ujawnienia wyrobu niespełniającego zasadniczych i innych wymagań, z urzędu inspektor pracy kieruje do właściwej miejscowo prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. ��W przypadku, gdy zawiadomienie kierowane jest po zakończeniu postępowania – kierowane jest przez właściwego miejscowo okręgowego inspektora pracy. 
	Przykład kontroli wyrobu: ��podest ruchomy (zwyżka) typ: E198PX, nr fabr: E198PX4069, rok budowy: 2005 /rok dostawy 2011/, o udźwigu 200 kg, (220 kg na tabliczce znamionowej zamocowanej na podeście) zamontowany na podwoziu samochodu marki MERCEDES-BENZ, model SPRINTER 311 CDI. ��- producent – włoska firma GSR S.p.A, ��- dostawca – polski dystrybutor maszyn i urządzeń do pracy na wysokości ze Skawiny. 
	Slajd numer 25
	WYPADEK
	Postępowanie kontrolne PIP �/wypadek miał miejsce 01 maja 2014 r./ ��- powypadkowe: wypadek zbiorowy ciężki�/wypadkowi uległo 2-ch pracowników, upadek z koszem z wysokości        ok. 5m, trwały uszczerbek na zdrowiu/, �w postępowaniu brał udział prokurator i inspektor pracy – umorzone dochodzenia przez prokuratora, ��- w nadzorze rynku: protokół kontroli z wyrobu 25.02.2015 r. niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami, badanie wyrobu przez laboratorium UDT, pismo i sprawozdanie z badania do producenta, zawiadomienie 04.03.2015 r. prokuratury    o popełnieniu przestępstwa (art. 45 u.s.o.z). – odmowa wszczęcia dochodzenia/zażalenie inspektora pracy do sądu. ��Przeprowadzone badanie pierścienia mocującego podstawę wysięgnika do platformy samochodu – laboratorium UDT /sprawozdanie 30.12.2014 r./. 
	Zakres kontroli wyrobu: �- oznakowanie wyrobu: dane identyfikacyjne i znamionowe      oraz znak zgodności CE, piktogramy, ostrzeżenia, �- deklaracja zgodności WE z 20.05.2005 r. , �- instrukcja użytkowania, �- certyfikat zgodności wydany przez włoską jednostkę notyfikowaną z 18.02.2005 r., �- decyzja UDT zezwalająca na eksploatację ważna do 30.11.2015 r., �- książki konserwatorów. ��Sporządzenie Protokołu kontroli wyrobu niespełniającego zasadniczych i innych wymagań. 
	Przyczyny awarii/wypadku: �- błędy konstrukcyjne pierścienia mocującego podstawę wysięgnika na poziomie platformy pojazdu (węzła, połączenia rury z kołnierzem), powodująca nagłą, skokową zmianę sztywności w miejscu występowania zmiennych, dynamicznych naprężeń pochodzących od ruchów wysięgnika (wykonujących pracę z kosza pracowników, zmian  położenia kosza ruchami roboczymi z pulpitu powodowanymi przez operatorów), która spowodowała spiętrzenie naprężeń, �
	Przyczyny awarii/wypadku: �- wady wytwarzania – wady połączeń kołnierza i rury podstawy mocowania wysięgnika, sposób wykonania połączenia spawanego był przyczyną powstania w materiale struktury „widmanstättena” o dużej wrażliwości na pękanie (niskiej udarności i plastyczności – kruchości materiału spowodowana spawaniem). �
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	Pismo z maja 2015 r. do producenta przez włoskie Ministerstwo Gospodarki: �- poinformowano o ujawnionych niezgodnościach i przyczynach wypadku, �- przekazano wnioski sformułowane w sprawozdaniu z badania dla wytwórcy urządzenia: �   - należy przeanalizować konstrukcję węzła, który uległ   �      uszkodzeniu oraz możliwe przyczyny uszkodzenia, �   - należy wdrożyć działania zapobiegające podobnym �      uszkodzeniom na innych egzemplarzach urządzeń o tym �      samym rozwiązaniu konstrukcyjnym, �   - należy zawiadomić użytkowników takich urządzeń o �      ewentualnym koniecznym zakresie przeróbek. 
	Postanowienie Prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia. ��Tezy dotyczące odmowy wszczęcia dochodzenia/postępowania prokuratora zawarte w postanowieniu z 07.05.2015 r.: ��- dystrybutor nie może ponosić odpowiedzialności za wyrób, ��- producent wyrobu dopełnił wszystkich wymogów wynikających z przepisów: oznakowanie wyrobu, dokumenty , udział jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności. 
	Zażalenie inspektora pracy z 20.05.2015 r. do Sądu Rejonowego zawierające zarzuty: ��1. Na podstawie art. 306 § 1 Kpk. w zw. z art. 49 § 3a Kpk. zaskarżam powyższe postanowienie w całości, wnoszę o jego uchylenie i przekazanie sprawy prokuraturze do ponownego rozpoznania. ��2. Powyższemu postanowieniu zarzucam: �- naruszenie art. 7 Kpk. mające wpływ na treść postanowienia poprzez nieprawidłową ocenę materiału dowodowego, �- naruszenie art. 2 § 2 Kpk. w zw. z art.167 Kpk. i art. 307 Kpk., mające wpływ na treść postanowienia poprzez nie przeprowadzenia koniecznych czynności sprawdzających. 
	Odpowiedź producenta (jednostki notyfikowanej) na skierowane do wytwórcy pismo: ��- w treści odpowiedzi autor „odpiera” zarzuty inspektora pracy, ��- tekst odpowiedzi wskazuje, że wytwórcza podestu nie zrozumiał lub nie chce przyjąć do wiadomości istoty ujawnionych niezgodności. 
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