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Nadzór rynku – system kontroli wyrobów  

OCENA  

ZGODNOŚCI 



Dyrektywy Nowego Podejścia 

29 dyrektyw  

(wymagających umieszczanie na 

wyrobach znaku zgodności CE 

oraz opartych na zasadach 

nowego i globalnego podejścia) 

Ogólne bezpieczeństwo 

produktów 

dyrektywa o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów 

2001/95/WE 

 

System nadzoru rynku nad wyrobami 

nieżywnościowymi 

 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Struktura systemu nadzoru rynku w Polsce 

Wyroby objęte „dyrektywami medycznymi” 

nadzoruje Prezes Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych 

organ 

monitorujący 

system 



Podstawy prawne nadzoru rynku 

1. PRZEPISY OGÓLNE  
• ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  
 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)  
 

2. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE: 
• przepisy implementujące do polskiego prawa  postanowienia    

29 dyrektyw „nowego podejścia” i/lub „globalnego 
podejścia”, 

Przykład:  rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 
2008 r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – 
przeniesienie postanowień dyrektywy maszynowej                     
nr 2006/42/WE,  

• normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia,  
(na podstawie: www.pkn.pl – Dz.Urz.UE 2012/C 350/01 z 15.11.2012)  

Przykład: dyrektywa maszynowa  (MD) nr 2006/42/WE   –           
734 norm zharmonizowanych  

 

• Blue Guide 2014 r. „Niebieski przewodnik” – wdrażanie przepisów 
dotyczących produktów w Unii Europejskiej  

4 

http://www.pkn.pl/


Organy wyspecjalizowane 

Kontrole spełnienia przez wyroby zasadniczych  lub innych wymagań 

prowadzą tzw. organy wyspecjalizowane: 

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.  

Prezes UOKiK jest organem monitorującym funkcjonowanie systemu 

kontroli wyrobów.  
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PIP – organ nadzoru rynku 

 Organy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole 

wyrobów:  

• wprowadzonych do obrotu lub  

• oddanych do użytku,  

 - po 1 maja 2004 roku. 
 

• Do zadań inspektorów pracy należy  

prowadzenie kontroli  

spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań. 
 

• Do zadań okręgowych inspektorów pracy należy  

prowadzenie postępowań  

w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych  do użytku wyrobów 

posiadających niezgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami  
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Nadzór rynku - definicje 

WPROWADZENIE WYROBU DO OBROTU  

– udostępnienie wyrobu  po raz pierwszy na terytorium 
państwa UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), w celu jego używania lub dystrybucji. 

 

ODDANIE  WYROBU DO UŻYTKU  

–  pierwsze na terytorium państwa UE lub Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zgodne z 
przeznaczeniem użycie wyrobu, który nie został 
wprowadzony do obrotu. 

 

Uwaga:  

 wymagania zasadnicze powinien spełniać każdy wyrób 
nowy wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku.  
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PIP- organ nadzoru rynku 

 KONTROLE PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCE WYROBY 

DO OBROTU LUB PRZEKAZUJĄCYCH DO UŻYTKU:  

 

 - producentów krajowych,  

  - producentów z UE,  

 - upoważnionych przedstawicieli producenta,  

 - importerów,  

 - monterów (instalatorów), 

 - odbiorców dostaw wewnątrzwspólnotowych,  

  

 - użytkowników (pracodawców)  



10 DYREKTYW  OBJĘTYCH  NADZOREM  PIP  

Maszyny MAD 

2006/42/WE 

(d. 98/37) 

Dyrektywy 

nowego 

podejścia 

Sprzęt 

elektryczny 

LVD 

2006/95/WE         

(d. 73/23) 

Proste zbiorniki 

ciśnieniowe 

SPV 

2009/105/WE 

(d.87/104) 

 Sprzęt ochrony 

indywidualnej 

PPE 

89/686/EWG 

Urządzenia 

ciśnieniowe 

PED 

97/23/WE 

Urządzenia 

dźwigowe 

LIFTS 

95/16/WE 

Urządzenia 

spalające 

paliwa gazowe 

GAD  

2009/142/WE 

(d.90/396) 

Emisja hałasu 

do środowiska 

NOISE 

2000/14 

Urządzenia i systemy 

ochronne przeznaczone do 

użytku w atm. potencjalnie 

wybuchowych (ATEX) 

94/9/WE  

9 

 Wyroby 

pirotechniczne 

2007/23/WE 
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Rodzaje kontroli w ramach nadzoru rynku 
 

Kontrole wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku    
przeprowadza się u pracodawców (użytkowników wyrobów) w ramach: 
 

• problemowych  kontroli wyrobów zgodnie z programem działania 
Państwowej Inspekcji Pracy i harmonogramem realizacji zadań 
kontrolnych przyjętych na dany rok kalendarzowy, 

• kontroli związanych z  badaniem wypadków przy pracy, jeżeli z 
okoliczności wypadku wynika związek przyczyny z wyrobem, 

• kontroli sprawdzających w związku z otrzymanymi informacjami 
o wadach wyrobów, 

• kontroli podczas targów, wystaw, pokazów, 

• kontroli związanych z wydawaniem opinii na wniosek organów 
celnych  
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Zakres kontroli inspektora pracy w ramach nadzoru rynku  

   Przedmiotem kontroli jest:  

  - wyrób - maszyna, śoi, w zakresie zasadniczych wymagań 

  - prawidłowość oznakowania wyrobu  

(dane identyfikacyjne i znamionowe, znak zgodności CE, napisy 

ostrzegawcze, piktogramy, opisy funkcji elementów sterowniczych)  

  - dokumentacja techniczna wyrobu (instrukcja, deklaracja zgodności,    a 

w niektórych sytuacjach dokumentacja konstrukcyjna i sprawozdania z 

badań)  
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Oznakowania wyrobów 

Wysokość nie może być mniejsza niż 5 mm - odstępstwo w przypadku maszyn o niewielkich rozmiarach 

Umieszczone w bezpośredniej bliskości nazwy producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, przy zastosowaniu tej samej techniki. 

W przypadku zastosowania procedury pełnego zapewnienia jakości za oznakowaniem 

CE umieszcza się numer jednostki notyfikowanej. 
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Emisja hałasu przez maszyny 

2006/42/WE   – dyrektywa maszynowa  

•  Rozporządzenie MG z 21.10.2008. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla maszyn (Dz.U. Nr 199 poz.1228) – wymagania instrukcji § 59 ust.1 

pkt 21  

Instrukcje powinny zawierać parametry dotyczące emisji hałasu:  

a) poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowanego 

charakterystyką A, jeżeli przekracza on 70 dB(A);  

natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to 

wyraźnie zaznaczone w instrukcji, 

b) szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach 

pracy skorygowaną charakterystyką C, jeżeli przekracza ona 63 Pa (130 dB 

w stosunku do 20 µPa), 

c) poziom mocy akustycznej maszyny skorygowany charakterystyką A, 

jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach 

pracy skorygowany charakterystyką A przekracza 80 dB(A); 
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Emisja hałasu przez maszyny  

2000/14/WE – dyrektywa dot. emisji hałasu do środowiska 

•  Rozporządzenie MG z 21.12.2005. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń    w zakresie emisji 

hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263, poz.2202)  

- określa wykaz maszyn podlegających ograniczeniu emisji hałasu           
i podaje wartości dopuszczalne poziomu mocy akustycznej maszyn  

- określa wykaz maszyn podlegających obowiązkowi oznaczania 
gwarantowanego poziomu mocy akustycznej,  
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Emisja hałasu przez maszyny 

2000/14/WE – dyrektywa dot. emisji hałasu do środowiska 

Urządzenia podlegające limitowaniu hałasu 

• dźwigi budowlane do transportu towarów (napędzane silnikiem spalinowym) 

• maszyny do zagęszczania ( walce, płyty i ubijaki)  

• agregaty sprężarkowe (< 350 kW) 

• ręczne kruszarki do betonu i młoty,  

• wyciągarki budowlane  (napędzane  silnikiem spalinowym ) 

• spycharki (< 500 kW) 

• wywrotki (< 500 kW) 

• koparki   hydrauliczne   lub   linowe (< 500 kW) 

• koparko – ładowarki (< 500 kW) 

• równiarki (< 500 kW) 

• zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciśnienia 

•  kosiarki do trawy (z wyłączeniem sprzętu rolnego i leśnego, urządzeń  wielofunkcyjnych,                 

z podstawowym układem napędowym , który ma zainstalowaną  moc większą niż 20 kW) 

• przycinarki do trawników / przycinarki  krawędziowe do trawników 

•  wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym, z przeciwwagą  

(z wyłączeniem  wózków  z  obciążeniem  nominalnym  większym od 10 ton) 

• ładowarki (< 500kW) 

• żurawie samojezdne 

• redlice motorowe (< 3 kW) 

• wykańczarki do nawierzchni 

• agregaty prądotwórcze (< 400 kW) 

• żurawie wieżowe 

• agregaty spawalnicze 

• ugniatarki wysypiskowe, typu ładowarkowego z łyżką (< 500 kW)  
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Emisja hałasu przez maszyny 

2000/14/WE – dyrektywa dot. emisji hałasu do środowiska 

Urządzenia podlegające deklarowaniu hałasu (przykłady) 
• platformy podnośnikowe z silnikiem spalinowym 

• dźwig budowlany towarowy (z silnikiem elektrycznym) 

• pilarka taśmowa dla potrzeb budownictwa 

• pilarka tarczowa dla potrzeb budownictwa 

• przenośna pilarka łańcuchowa 

• pojazdy do wysokociśnieniowego spłukiwania i wysysania 

• betoniarki (mieszarki) do betonu lub zaprawy murarskiej 

• wyciągarki budowlane   (z silnikiem elektrycznym) 

• pompy do betonu oraz agregaty tynkarskie 

• przenośniki taśmowe 

• urządzenia chłodzące na pojazdach 

• ręczne kosiarki do trawy (podcinarki krawędziowe do trawy) 

• przycinarki do żywopłotu 

• wysokociśnieniowe maszyny do   spłukiwania 

• młoty hydrauliczne 

• wycinarki do fug 

• dmuchawy do liści 

• zbierarki do liści 
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Dyrektywa 
2006/42/WE 

(poprzednio 98/37/WE) 

 

Rozp. MG  

z 21.10.2008 r. 

(Dz. U. Nr 199          

poz. 1228) 

 

Dyrektywa 
2009/104/WE 

(poprzednio 

89/655/EWG)  

Rozp. MG  

z 30.10.2002 r. 

(Dz.U. Nr 191 

poz.1596)  

 

Konstrukcja wewnętrznie bezpieczna  
 

Środki bezpieczeństwa - 

podstawowe i uzupełniające  

 

Informacje dla użytkownika 

operator 
 przestrzeganie procedur 

 stosowanie środków ochronnych 

 informowanie nadzoru 

pracodawca 
organizacja i zarządzanie 

procedury bezpiecznej pracy 

służby techniczne – remont i konserw. 

dodatkowe środki ochronne 

środki ochrony indywidualnej 

szkolenia 

informowanie 

 

Ocena ryzyka 

Ś
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Ocena i nadzorowanie ryzyka 

Ryzyko pierwotne 

Ryzyko 

resztkowe 

tolerowalne 

Ryzyko finalne 

akceptowalne 

Europejska strategia bezpieczeństwa maszyn  



 

PROCEDURA WPROWADZENIA DO OBROTU MASZYNY 
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Producent  lub jego upoważniony przedstawiciel przed wprowadzeniem 

maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku zobowiązany do spełnienia 

następujących wymagań:  

1)  przeprowadzenia właściwej oceny zgodności  

(o których mowa  w § 127 rozporządzenia)  

2)  zapewnienia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania        

w zakresie konstrukcji   

(określone w Załączniku nr 1 rozp. MG z dnia 21.10.2008 r. w spr. zasadniczych wymagań dla maszyn)   

 3)  zapewnienia dokumentacji technicznej  

(o której mowa w pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia); 

 4)  dostarczenia niezbędnych informacji w formie instrukcji   

(o której mowa  w § 58 i § 59 rozporządzenia)  

5)  zapewnienia oznakowania danymi identyfikacyjnymi i znamionowymi oraz 

piktogramami,  opisów elem. ster.i napisów ostrzegawczych na maszynie  

6)  sporządzenia deklaracji zgodności WE  

(o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia)   

i zapewnia, że została dołączona do maszyny  

 7)  umieszczenia na maszynie znaku zgodności CE  

(zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4  do rozporządzenia).  
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Kontrole na wniosek organu celnego 

 

W przypadku otrzymania od organu celnego wniosku o wystawienie 

opinii w sprawie spełniania przez dany wyrób zasadniczych lub innych 

wymagań, inspektor pracy wyznaczony przez właściwego terytorialnie 

okręgowego inspektora pracy dokonuje kontroli wyrobu na terenie 

organu celnego i  w terminie trzech dni roboczych od dnia 

zatrzymania wyrobu wydaje opinię o spełnieniu lub niespełnieniu 

przez wyrób zasadniczych lub innych wymagań.  
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Możliwości prawne IP w toku kontroli w ramach nadzoru rynku (1) 

Żądanie (1) 

•  od podmiotu kontrolowanego oraz  

•  od innych podmiotów posiadających dowody lub informacje (niezbędne 

do ustalenia, czy wyrób spełnia zasadnicze lub inne wymagania)  przekazania 

tych dowodów i udzielenia informacji,  
 

w szczególności przestawienia: 

  1) deklaracji zgodności, 

  2) nazwy i adresu producenta wyrobu, 

  3) wykazu uwzględnionych norm 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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Możliwości prawne IP w toku kontroli w ramach nadzoru rynku (2) 

Żądanie (2) 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności wyrobu   

z zasadniczymi lub innymi wymaganiami inspektor pracy może 

dodatkowo zażądać: 

- sprawozdania z przeprowadzonych badań, 

- informacji o systemie zarządzania jakością. 

- pełnej dokumentacji technicznej. 

 

Żądanie (3)                                                                                           
Jeżeli powyższe dokumenty sporządzono w języku obcym, inspektor 

pracy może żądać, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

kontroli, tłumaczenia tych dokumentów na język polski.  
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Możliwości prawne IP w toku kontroli w ramach nadzoru rynku (3) 

Zlecenie badania wyrobu  

Na wniosek inspektora pracy okręgowy inspektor pracy, może  

zlecić poddanie wyrobu badaniom akredytowanemu laboratorium     

w celu ustalenia czy wyrób spełnia zasadnicze wymagania. 
 

Koszt badań  wyrobu ponosi w całości okręgowy inspektorat pracy.      

W przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia zasadniczych 

wymagań, opłaty związane z badaniami ponosi osoba, która 

wprowadziła wyrób do obrotu lub oddała do użytku.  
 

Zakaz dalszego przekazywania wyrobu                                            
W przypadku, gdy w wyniku kontroli inspektor pracy stwierdzi, że wyrób 

nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań, może w drodze decyzji, 

na okres nie dłuższy niż 2 miesiące zakazać dalszego 

przekazywania wyrobu użytkownikowi  
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Możliwości prawne IP w toku kontroli w ramach nadzoru rynku (4) 

  

Działania dobrowolne 

W toku kontroli inspektor pracy pisemnie informuje stronę o 

stwierdzonych nieprawidłowościach, możliwości  dobrowolnego 

ich usunięcia  oraz o obowiązku odpowiedzi na pismo w terminie       

30 dni, a także  w przypadku braku działań o  wszczęciu postępowania 

przez właściwy terytorialnie okręgowego inspektora pracy  

 

Przekazanie dokumentacji do OIP  

Po zakończeniu kontroli wyrobu inspektor pracy przekazuje 

dokumentację z kontroli wyrobu właściwemu terytorialnie 

okręgowemu inspektorowi pracy  
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Możliwości prawne Okręgowego Inspektora Pracy   w ramach 

nadzoru rynku (1) 

 

Wszczęcie postępowania 

Jeżeli wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych i/lub innych Okręgowy 

Inspektor Pracy niezwłocznie z urzędu wszczyna postępowanie. 

(Stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu lub oddała        

do użytku wyrób niespełniający zasadniczych lub innych wymagań) 
 

Okręgowy inspektor pracy w drodze postanowienia, wyznacza stronie 

postępowania:  

- termin na usunięcie niezgodności wyrobu z zasadniczymi lub 

innymi wymaganiami, lub  

- termin na wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku.  
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Możliwości prawne Okręgowego Inspektora Pracy  w ramach 

nadzoru rynku (2) 

Przekazanie dokumentacji do GIP 

Jeżeli wyrób nie spełnia wymagań zasadniczych i/lub innych, a podmiot 

wprowadzający wyrób do obrotu lub do użytku znajduje się na terenie 

innego niż RP kraju UE Okręgowy Inspektor Pracy przekazuje 

dokumentację z kontroli do Głównego Inspektoratu Pracy.  

Otrzymaną dokumentację Główny Inspektor Pracy przekazuje właściwemu 

organowi nadzoru rynku w UE.  
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Możliwości prawne Okręgowego Inspektora Pracy w ramach 

nadzoru rynku (3) 

Polecenie przeprowadzenia rekontroli 

Inspektor pracy na polecenie okręgowego inspektora pracy przeprowadza 

tzw. rekontrolę u użytkownika wyrobu lub strony postępowania, 

mającą na celu ustalenie, czy niespełnienie przez wyrób zasadniczych     

lub innych wymagań zostało faktycznie usunięte lub wyrób został 

wycofany z obrotu lub z  użytku.  
 

Umorzenie postępowania Okręgowy inspektor pracy wydaje decyzję     

o umorzeniu postępowania, jeżeli:  

1) stwierdzi, że wyrób spełnia zasadnicze lub inne, 

2) niezgodność wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami została   

usunięta albo wyrób został wycofany z obrotu lub z użytku, 

3) postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. 
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Możliwości prawne Okręgowego Inspektora Pracy  w ramach 

nadzoru rynku (4) 

Decyzja kończąca postępowanie 

Jeżeli w wyniku rekontroli stwierdzono, że wyrób nie spełnia zasadniczych 

lub innych wymagań, okręgowy inspektor pracy może, w drodze decyzji: 

1) nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub z  użytku  

    i nakazać odkupienie wyrobu na żądanie osób, które nim władają, 

2) zakazać dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, 

3) ograniczyć dalsze przekazywanie wyrobu użytkownikowi, 

4) nakazać stronie postępowania powiadomić użytkowników wyrobu   

o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi lub innymi   

    wymaganiami, określając termin i sposób ich powiadomienia, 

5) nakazać zniszczenie wyrobu na koszt strony postępowania, jeżeli  

    w  inny sposób nie można usunąć zagrożeń spowodowanych przez    

    wyrób.  
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Możliwości prawne Okręgowego Inspektora Pracy  w ramach 

nadzoru rynku (5) 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 

 

W przypadku stwierdzenia przestępstwa określonego w art. 45-47b 

ustawy o systemie oceny zgodności Okręgowy Inspektor Pracy kieruje 

do właściwej terytorialnie Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa.  
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Nadzór rynku – sankcje  

art. 45 – art. 47b ustawy o systemie oceny zgodności 

  

GRZYWNIE PODLEGA 

• Kto wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z 

zasadniczymi wymaganiami,  

• Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie 

spełnia zasadniczych wymagań albo dla którego producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności,  

• Kto umieszcza na wyrobie znak podobny do oznakowania 

zgodności, mogący wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta 

lub dystrybutora tego wyrobu,  

• Kto wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający 

oznakowaniu zgodności a nieposiadający takiego oznakowania, 

• Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie 

podlega temu oznakowaniu lub wprowadza do obrotu taki wyrób,  



30 

Nadzór rynku – obowiązki użytkownika (pracodawcy)   

art. 217 i 218 oraz art. 2376 § 3 Kodeksu pracy  

Art. 217 Kodeksu pracy  

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny             

i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań 

dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.  

 

Art. 218 Kodeksu pracy  

Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.  

 

Art. 2376 § 3 Kodeksu pracy  

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony 

indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny 

zgodności określone w odrębnych przepisach.  
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Nadzór rynku – sankcje wobec pracodawcy (użytkownika) 

art. 283 § 2 pkt 3 i 4 Kodeksu pracy  

 

Karze grzywny podlega: 

 

• kto wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny      

i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań 

dotyczących oceny zgodności.  

 

• kto wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony 

indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących 

oceny zgodności.  
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PIP – kontrole tematyczne w ramach nadzoru rynku 

2004 : - obrabiarki do drewna,                       
 - urządzenia spalające paliwa gazowe,  

2005: - urządzenia i narzędzia elektryczne stosowane w budownictwie,                      
 - obrabiarki do metalu i elementy bezpieczeństwa stosowane w maszynach,  
 - środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości , 

2006: - maszyny dla przemysłu spożywczego,                                  
 - rękawice ochronne, 

2007: - maszyny i urządzenia rolnicze,                                   
 - maszyny pakujące,                            
 - obuwie i odzież ochronna, 

2008: - maszyny i urządzenia stosowane w budownictwie i przemyśle  materiałów budowlanych,              
 - środki ochrony układu oddechowego, 

2009: - maszyny i urządzenia do produkcji mater. drogowych, budowy, naprawy i utrzymania dróg,                                                                           
 - środki ochrony twarzy, oczu oraz głowy, 

2010: - maszyny dla plastycznej obróbki metali,                          
 - rękawice ochronne, 

2011: - maszyny dla plastycznej obróbki metali,                                                                                                              
 - proste zbiorniki ciśnieniowe,                                                        
 - środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, 

2012: - maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
 - odzież ochronna,  
 

2013 - maszyny do obróbki drewna  
2014 - odzież ochronna  



Wyniki kontroli w 2011 r. z podziałem  

wg 9 dyrektyw nowego podejścia 

Dyrektywa 

 

(Uwaga! Niektóre wyrobu podlegają 

kilku dyrektywom) 

Liczba 

kontrolowanych 

wyrobów  

Odsetek wyrobów 

do których 

zgłoszono 

zastrzeżenia 

2006/42/WE d. 98/37/WE  maszyny MD 964 52 

2000/14/WE emisja hałasu do środowiska 

NOISE 

45 73 

89/686/EWG  środki ochrony indywidualnej PPE 709 17 

2006/95/WE  d 72/23/EWG sprzęt elektryczny 

niskonapięciowy LVD 

394 62 

97/23/WE urządzenia ciśnieniowe PED 72 45 

2009/142/WE d. 90/396/EWG urządzenia 

spalające paliwa gazowe GAD 

6 83 

94/9/WE urządzenia przeznaczone do użytku w 

przestrzeniach zagrożonych wybuchem  ATEX 

7 71 

2009/105/WE d 87/404/EWG proste zbiorniki 

ciśnieniowe SPV 

272 22 

95/16/WE dźwigi LIFTS 2 50 
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Nadzór rynku - kontrole PIP w 2011 r. 

• W 2011 r. w skali kraju przeprowadzono 1330 kontroli      

w zakresie nadzoru rynku;  
 

• Oceniono 1911 wyrobów (maszyn i urządzeń 

technicznych oraz ŚOI) wprowadzonych do obrotu lub 

oddanych do użytku; 
 

 

• W przypadku 745 (39%) wyrobów stwierdzono różnego 

rodzaju nieprawidłowości; 
 

• W zakresie maszyn do obróbki plastycznej metali 

sprawdzono 286 wyrobów, zakwestionowano 127,            

tj. 44%, w zakresie prostych zbiorników ciśnieniowych 

sprawdzono 272 wyroby, zakwestionowano 59, tj. 22%.  
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Nadzór rynku - działania PIP w 2011 r. 

• W ramach dobrowolnych działań naprawczych 

zlikwidowane zostały uchybienia dotyczące 365 wyrobów 

(282 maszyn i urządzeń technicznych oraz 83 środków 

ochrony indywidualnej)  - dot .niezgodności 

niepowodujących poważnego zagrożenia lub możliwych 

do szybkiego wyeliminowania  
 

• Wszczęto ogółem 98 postępowań dotyczących maszyn   

i innych urządzeń technicznych (78 postępowań)               

i środków ochrony indywidualnej (20 postępowań)             

- dot. przypadków gdy działania dobrowolne nie zostały 

zrealizowane lub gdy kontrola wykazała istotne 

niezgodności  
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Nadzór rynku - działania PIP w 2011 r. 

• Do rejonowych prokuratur skierowano 9 zawiadomień    

o podejrzeniu przestępstwa przez producentów              

i importerów (m.in. prasy hydraulicznej, rozdrabniacza 

słomy,  prasy mimośrodowej, nastrzykiwarki ręcznej, kotła 

wysokotemperaturowego, prasy lamelowej). 

 

• Właściwym organom nadzoru rynku w innych krajach UE 

przekazano informacje o 16 wyrobach (m.in. okleiniarki 

- do organu nadzoru rynku w Czechach, składarko-

sklejarki  - do organu nadzoru rynku w Niemczech)  
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Nadzór rynku - działania PIP w 2011 r. 

 Na wniosek organów celnych inspektorzy pracy wydali 

293 opinie , w tym w 168 przypadkach (57%) opinie 

negatywne. W konsekwencji nieprawidłowe wyroby      

nie zostały dopuszczone do obrotu na polskim rynku 

lub zostały dopuszczone po usunięciu stwierdzonych 

uchybień.  
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NIEZGODNOŚCI  W MASZYNACH DO OBRÓBKI 

PLASTYCZNEJ W ZAKRESIE  DYREKTYWY MASZYNOWEJ (1) 
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W zakresie maszyn do obróbki plastycznej metali (sprawdzono 286 wyrobów, 

zakwestionowano 127, tj. 44 %): 

- niespełnienie wymagań zasadniczych w konstrukcji i wyposażeniu, m.in.:  

• brak lub nieprawidłowe urządzenia ochronne zabezpieczające dostęp do strefy 

roboczej, w tym brak lub niewłaściwie umieszczone elementy elektroczułego 

wyposażenia ochronnego, urządzeń oburęcznego sterowania, nieopisanie elementów 

sterowniczych w języku polskim lub za pomocą znaków graficznych zrozumiałych dla 

obsługującego, nieoznakowanie miejsc niebezpiecznych znakami i barwami 

bezpieczeństwa — 97 wyrobów (34%);  

•  brak instrukcji bezpiecznej obsługi lub nieprzetłumaczenie jej na język polski, 

nieuwzględnienie wymagań związanych z bezpieczną obsługą, brak opisu 

zastosowania maszyny i ostrzeżeń dotyczących niedozwolonych sposobów 

użytkowania wyrobu, jak również informacji określających bezpieczne warunki 

transportu, przenoszenia i przechowywania oraz specyfikacji części zamiennych -     

106 wyrobów (37%);  
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- brak lub nieprawidłowe deklaracje zgodności, w tym m.in.:  

- brak potwierdzenia udziału jednostki notyfikowanej w procesie oceny zgodności 

maszyn, niewyszczególnienie wszystkich przepisów, które powinny spełniać 

oceniane maszyny, brak podpisów osób uprawnionych do wystawienia deklaracji 

zgodności — 108 wyrobów (38%); 

- brak lub niewłaściwe albo nietrwałe oznakowanie CE - 28 wyrobów (10%). 

 

Najpoważniejsze nieprawidłowości stwierdzono przy ocenie maszyn 

wyprodukowanych poza obszarem UE i sprowadzanych bezpośrednio przez 

pracodawców na własne potrzeby, a także maszyn wykonanych przez 

pracodawców do własnego użytku  

NIEZGODNOŚCI  W MASZYNACH DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ 

W ZAKRESIE  DYREKTYWY MASZYNOWEJ (2) 



Dziękuję  

za uwagę 


