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USTAWA

z dnia 12 stycznia 2007 r.

o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów

Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogól-
nym bezpieczeƒstwie produktów (Dz. U. Nr 229,
poz. 2275) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w pkt 2 lit. a i b otrzymujà brzmienie:

„a) przedsi´biorc´ prowadzàcego w Unii Europej-
skiej lub na terytorium paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym dzia∏alnoÊç polegajàcà
na wytwarzaniu produktu albo ka˝dà innà oso-
b´, która wyst´puje jako wytwórca, umiesz-
czajàc na produkcie bàdê do niego do∏àczajàc
swoje nazwisko, nazw´, znak towarowy bàdê
inne odró˝niajàce oznaczenie, a tak˝e osob´,
która naprawia lub regeneruje produkt,

b) przedstawiciela wytwórcy, a je˝eli wytwórca
nie wyznaczy∏ przedstawiciela — importera
produktu, w przypadkach gdy wytwórca nie
prowadzi dzia∏alnoÊci w Unii Europejskiej lub
na terytorium paƒstw cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stron umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym,”;

2) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Domniemywa si´, ˝e produkt spe∏niajàcy
wymagania wynikajàce z norm krajowych
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, b´-

dàcych transpozycjà norm europejskich
uznanych przez Komisj´ Europejskà za
zgodne z przepisami dotyczàcymi ogólnego
bezpieczeƒstwa produktów, do których od-
niesienia Komisja Europejska opublikowa∏a
w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej,
jest produktem bezpiecznym w zakresie wy-
magaƒ obj´tych tymi normami.”,

b) w ust. 3:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„W przypadku braku przepisów, o których
mowa w ust. 1, lub norm, o których mowa
w ust. 2, albo je˝eli produkt nie jest zgodny
z tymi normami, bezpieczeƒstwo produktu
ocenia si´ w szczególnoÊci z uwzgl´dnie-
niem:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spe∏niania przez produkt wymagaƒ wy-
nikajàcych z dobrowolnych norm krajo-
wych paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej b´dàcych transpozycjà norm eu-
ropejskich innych ni˝ normy uznane
przez Komisj´ Europejskà za zgodne
z przepisami dotyczàcymi ogólnego bez-
pieczeƒstwa produktów;”,

c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjne-
go og∏asza dwa razy w roku, wed∏ug stanu



na dzieƒ 30 czerwca i 31 grudnia ka˝dego ro-
ku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski”, numery i tytu∏y Polskich
Norm, b´dàcych transpozycjà norm euro-
pejskich, uznanych przez Komisj´ Europej-
skà za zgodne z przepisami dotyczàcymi
ogólnego bezpieczeƒstwa produktów, do
których odniesienia Komisja Europejska
opublikowa∏a w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej.”;

3) w art. 10 w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Producent wprowadzajàcy produkt na rynek pol-
ski, w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci jest zobo-
wiàzany dostarczaç konsumentom informacje
w j´zyku polskim:”;

4) w art. 11 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) przyjmowaç od konsumentów informacje o za-
gro˝eniach powodowanych przez produkty
i przekazywaç je niezw∏ocznie producentom,
organowi nadzoru oraz Inspekcji Handlowej;

2) przechowywaç i niezw∏ocznie udost´pniaç na
˝àdanie organu nadzoru i Inspekcji Handlowej
dokumentacj´ niezb´dnà do ustalenia pocho-
dzenia produktów.”;

5) w art. 16 uchyla si´ ust. 2;

6) w art. 18:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1d w brzmieniu:

„1a. W toku kontroli wojewódzki inspektor In-
spekcji Handlowej pobiera nieodp∏atnie
trzy próbki produktu, z których jednà prze-
znacza si´ do badaƒ, druga stanowi próbk´
kontrolnà, a trzecia rozjemczà.

1b. Próbka rozjemcza mo˝e byç poddana ba-
daniom na wniosek organu nadzoru lub
strony.

1c. Próbk´ rozjemczà zwalnia wojewódzki in-
spektor Inspekcji Handlowej, na wniosek
organu nadzoru.

1d. W przypadku gdy u kontrolowanego ujaw-
niono tylko jeden egzemplarz produktu,
a wojewódzki inspektor Inspekcji Handlo-
wej stwierdzi∏ w wyniku przeprowadzenia
badaƒ organoleptycznych, ˝e istnieje
znaczne prawdopodobieƒstwo, ˝e produkt
nie jest bezpieczny, egzemplarz ten stano-
wi próbk´ rozjemczà.”,

b) uchyla si´ ust. 2—4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Je˝eli zosta∏o stwierdzone, ˝e istnieje znacz-
ne prawdopodobieƒstwo, ˝e produkt nie
jest bezpieczny, wojewódzki inspektor In-
spekcji Handlowej przekazuje organowi
nadzoru za poÊrednictwem G∏ównego In-
spektora Inspekcji Handlowej protokó∏ kon-

troli wraz z aktami kontroli po up∏ywie ter-
minu do wniesienia uwag, niezw∏ocznie, nie
póêniej ni˝ w terminie 7 dni.”,

d) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy kontrola dotyczy∏a kilku
produktów, organowi nadzoru przekazuje
si´ akta kontroli w zakresie dotyczàcym pro-
duktu, w stosunku do którego stwierdzono,
˝e istnieje znaczne prawdopodobieƒstwo, ˝e
nie jest bezpieczny.”;

7) w art. 19 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej
mo˝e upowa˝niç inspektora Inspekcji Handlo-
wej do wydania w jego imieniu, w toku kontro-
li, decyzji, o których mowa w ust. 1 lub 2.”;

8) po art. 20 dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. Organ nadzoru, w toku prowadzonego
post´powania lub w celu wst´pnego
zbadania zasadnoÊci jego wszcz´cia,
mo˝e:
1) poddawaç badaniom próbki produk-

tów lub powo∏ywaç bieg∏ych w celu
wydania opinii na temat bezpieczeƒ-
stwa produktów;

2) ˝àdaç informacji niezb´dnych do
stwierdzenia, czy produkt jest bez-
pieczny;

3) wyst´powaç z wnioskiem do Inspek-
cji Handlowej o przeprowadzenie
kontroli w celu ustalenia, czy produkt
spe∏nia ogólne wymagania bezpie-
czeƒstwa lub czy przedsi´biorca wy-
eliminowa∏ zagro˝enia stwarzane
przez produkt.”;

9) w art. 21 uchyla si´ ust. 2 i 4;

10) w art. 22 uchyla si´ ust. 2;

11) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Dowodem z dokumentu w post´po-
waniu mo˝e byç tylko orygina∏ doku-
mentu lub jego kopia poÊwiadczona
przez organ administracji publicznej,
notariusza, adwokata, radc´ prawne-
go lub upowa˝nionego pracownika
przedsi´biorcy.

2. Je˝eli dokument zosta∏ sporzàdzony
w j´zyku obcym, nale˝y przed∏o˝yç
tak˝e poÊwiadczone przez t∏umacza
przysi´g∏ego t∏umaczenie na j´zyk pol-
ski tego dokumentu albo jego cz´Êci
majàcej stanowiç dowód w sprawie.”;

12) w art. 24:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wycofanie produktu z rynku polega na ode-
braniu przez producenta wszystkich egzem-
plarzy produktu od dystrybutorów oraz za-
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kazaniu prezentowania i oferowania przez
dystrybutorów takiego produktu konsumen-
tom.”,

b) w ust. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) producent lub dystrybutor usunà∏ przyczyny
zagro˝eƒ;”;

13) po art. 25 dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. W przypadku wydania decyzji, o któ-
rej mowa w art. 24 ust. 1, 2, 4 albo
ust. 14 pkt 2, op∏aty zwiàzane z bada-
niami i opiniami bieg∏ych ponosi
strona post´powania.

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

3. W przypadku stwierdzenia, ˝e pro-
dukt spe∏nia wymagania bezpieczeƒ-
stwa, op∏aty zwiàzane z badaniami
lub wydanymi opiniami ponoszone
sà z bud˝etu paƒstwa.

4. Egzekucja nale˝noÊci pieni´˝nych,
o których mowa w ust. 2, nast´puje
w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

5. Wojewódzki inspektor Inspekcji Han-
dlowej rozstrzyga o obowiàzku uisz-
czenia poniesionych przez siebie
kosztów w drodze postanowienia,
po otrzymaniu informacji o zakoƒ-
czeniu post´powania przez organ
nadzoru. Na postanowienie s∏u˝y za-
˝alenie.

6. Organ nadzoru rozstrzyga o obowiàz-
ku uiszczenia poniesionych przez sie-
bie kosztów w drodze postanowienia,
które mo˝e byç zamieszczone w decy-
zji koƒczàcej post´powanie.”;

14) w art. 28:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Ra-
da Ministrów mo˝e wprowadziç, w drodze
rozporzàdzenia, Êrodki okreÊlone ustawà,
bioràc pod uwag´ zakres i rodzaj stwarza-
nych przez produkt lub rodzaj produktów za-
gro˝eƒ. W rozporzàdzeniu mo˝na okreÊliç
sposób, w jaki producenci i dystrybutorzy sà
zobowiàzani wykazaç, ˝e Êrodki te zosta∏y
zrealizowane, w szczególnoÊci przez podda-
nie produktów badaniom, przechowywanie
lub udost´pnianie dokumentacji potwier-
dzajàcej zrealizowanie wprowadzonego
w drodze rozporzàdzenia Êrodka, bioràc pod
uwag´ wymagania wskazane przez Komisj´
Europejskà.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Je˝eli Komisja Europejska stwierdzi, ˝e pro-
dukt lub rodzaj produktów mo˝e byç badany

wy∏àcznie przez niektóre jednostki badaw-
cze, w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 2, okreÊla si´ rodzaje tych jedno-
stek.”;

15) w art. 29 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Uzyskane od Komisji Europejskiej informacje
o niespe∏nieniu przez produkty wymagaƒ bez-
pieczeƒstwa organ nadzoru przekazuje zgod-
nie z w∏aÊciwoÊcià Inspekcji Handlowej, Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, organom wyspe-
cjalizowanym w rozumieniu przepisów o sys-
temie oceny zgodnoÊci, organom celnym oraz
innym w∏aÊciwym organom.

4. Organy, którym przekazano informacje, o któ-
rych mowa w ust. 3, niezw∏ocznie zawiadamia-
jà organ nadzoru o sposobie ich wykorzysta-
nia, w szczególnoÊci o dzia∏aniach podj´tych
w przypadku stwierdzenia, ˝e produkt znajduje
si´ na polskim rynku.”;

16) w art. 30:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Organ nadzoru dokonuje wpisów do rejestru
produktów niebezpiecznych w przypadku
wydania decyzji, o których mowa w art. 24
ust. 2 i 4.

4. Organ nadzoru usuwa wpis w rejestrze
w przypadku gdy osoba zainteresowana
udowodni, ˝e:

1) wycofano produkt z rynku;

2) niezgodnoÊci z wymaganiami dotyczàcy-
mi bezpieczeƒstwa zosta∏y wyeliminowa-
ne.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4c w brzmieniu:

„4a. W celu potwierdzenia, ˝e z rynku wycofano
produkty niespe∏niajàce wymagaƒ bezpie-
czeƒstwa lub ˝e niezgodnoÊci z wymaga-
niami bezpieczeƒstwa zosta∏y wyelimino-
wane, organ nadzoru mo˝e wystàpiç
z wnioskiem do Inspekcji Handlowej
o przeprowadzenie kontroli.

4b. Wpis w rejestrze usuwa si´ nie wczeÊniej
ni˝:

1) w terminie 6 miesi´cy od przekazania
przez osob´ zainteresowanà dowodów
wycofania produktu z rynku — w przy-
padku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1;

2) w terminie 12 miesi´cy od przekazania
przez osob´ zainteresowanà dowodów
potwierdzajàcych wyeliminowanie nie-
zgodnoÊci z wymaganiami bezpieczeƒ-
stwa — w przypadku, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2.

4c. W przypadku wystàpienia z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli, o której mowa
w ust. 4a, terminy, o których mowa
w ust. 4b, liczy si´ od zakoƒczenia kontroli.”;
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17) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏ 4a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 4a

Kary pieni´˝ne

Art. 33a. 1. Organ nadzoru mo˝e, w drodze decy-
zji, na∏o˝yç na producenta lub dystry-
butora kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do
100 000 z∏ za:

1) niewykonanie obowiàzku okreÊlo-
nego w art. 12 ust. 2;

2) nieudzielenie informacji niezb´d-
nych do stwierdzenia, czy produkt
jest bezpieczny lub udzielenie infor-
macji nieprawdziwych lub wprowa-
dzajàcych w b∏àd;

3) niewykonanie decyzji organu nad-
zoru wydanej na podstawie art. 24
ust. 1, 2 albo 4;

4) wprowadzenie na rynek produktu
umieszczonego w rejestrze produk-
tów niebezpiecznych.

2. Organ nadzoru mo˝e, w drodze decy-
zji, na∏o˝yç na producenta kar´ pie-
ni´˝nà w wysokoÊci do 100 000 z∏ za:

1) niewykonanie obowiàzków okreÊlo-
nych w art. 10 ust. 2;

2) wprowadzenie na rynek produktu
niespe∏niajàcego wymagaƒ bezpie-
czeƒstwa.

3. Organ nadzoru mo˝e, w drodze decy-
zji, na∏o˝yç na dystrybutora kar´ pie-
ni´˝nà w wysokoÊci do 100 000 z∏ za:

1) dostarczanie produktów, o których
wie, lub o których, zgodnie z posia-
danymi informacjami i doÊwiadcze-
niem zawodowym powinien wie-
dzieç, ˝e nie spe∏niajà one wyma-
gaƒ bezpieczeƒstwa;

2) nieprzekazanie producentom, orga-
nowi nadzoru oraz Inspekcji Han-
dlowej informacji przekazywanych
przez konsumentów o zagro˝eniach
powodowanych przez produkty;

3) nieprzedstawienie organowi nadzo-
ru lub Inspekcji Handlowej doku-
mentacji niezb´dnej do ustalenia
pochodzenia produktu.

4. WysokoÊç kary pieni´˝nej, o której
mowa w ust. 1—3, ustala si´, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci stopieƒ oraz
okolicznoÊci naruszenia obowiàzków.

5. Kar´ pieni´˝nà uiszcza si´ w terminie
14 dni od dnia uprawomocnienia si´
decyzji organu nadzoru.

6. Egzekucja kary pieni´˝nej nast´puje
w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

7. Ârodki finansowe pochodzàce z kar
pieni´˝nych stanowià dochód bud˝etu
paƒstwa.”;

18) uchyla si´ rozdzia∏ 5.

Art. 2. 1. Do wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy:

1) post´powaƒ administracyjnych w sprawie ogólne-
go bezpieczeƒstwa produktu,

2) kontroli prowadzonych na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 1

— stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

2. W terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, z urz´du, usuwa istniejàce w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wpisy do rejestru
produktów niebezpiecznych, dokonane na podstawie
art. 30 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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