
Projekt z dnia 19 września 2019 r.

U S T A W A

z dnia <data wydania aktu> r. 

o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w 

innym państwie członkowskim1),2)

Art. 1. Ustawa określa:

1) organy właściwe w zakresie realizacji zadań wynikających z rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w 

innym państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008 

(Dz. Urz. UE L 91 z 29.3.2019, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2019/515”;

2) zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia 2019/515; 

3) organ właściwy do prowadzenia Punktu Kontaktowego do spraw Produktów.

Art. 2. Ocenę towarów, o której mowa w art. 5 rozporządzenia 2019/515 prowadzą 

następujące organy: 

1) Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej;

2) Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych; 

3) Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Sanitarnej;

4) organy nadzoru budowlanego;

5) Prezes Głównego Urzędu Miar;

6) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

7) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; 

8) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 
2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie 
członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.3.2019, str. 1).
2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - 
Prawo lotnicze, ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych, ustawę z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze. 
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Art. 3. 1. Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto przekazuje 

w oświadczeniu o wzajemnym uznawaniu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 

2019/515 lub w dowodach, o których mowa w art. 5 ust. 4 lit a, lub w art. 5 ust. 5 

rozporządzenia 2019/515 informację nieprawdziwą, niepełną lub niezgodną ze stanem 

faktycznym i prawnym.

2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, nakładają w drodze decyzji 

administracyjnej organy, o których mowa w art. 2. 

3. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, 

wynosi od 10 000 zł do 200 000 zł.

4. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, bierze się pod 

uwagę: 

1) wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności liczbę wyrobów wprowadzonych 

do obrotu lub udostępnionych na rynku, potrzebę ochrony życia lub zdrowia lub 

ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony oraz 

czas trwania tego naruszenia;

2) wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła;

3) uprzednie ukaranie za to samo naruszenie prawa;

4) stopień przyczynienia się strony, na którą nakładana jest kara pieniężna, do powstania 

naruszenia prawa;

5) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu usunięcia skutków naruszenia prawa;

6) współpracę z organem prowadzącym postępowanie, w szczególności przyczynienie się do 

szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania. 

5. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, 1495, 

1501, 1553, 1579 i 1655) w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Art. 4. W zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 

2019 r. poz. 60, 730 i 1133).

Art. 5. Ustanowienie i prowadzenie Punktu Kontaktowego do spraw Produktów zgodnie 

z art. 9 rozporządzenia 2019/515 zapewnia minister właściwy do spraw gospodarki.
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Art. 6. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 59) w art. 4 w ust. 1 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) oceny  towarów podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie 

z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 764/2008 ((Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str.1), o której mowa w 

art. 5 tego rozporządzenia.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1668) w art. 3 w ust. 1 po punkcie 1e dodaje się pkt 1f w brzmieniu:

„1f) ocena towarów podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie 

z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str.1), o której mowa w 

art. 5 tego rozporządzenia.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 1038) w art. 17 w 

ust. 1 w pkt 1 po lit. i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) ocena towarów podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie 

z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str.1), o której mowa w 

art. 5 tego rozporządzenia.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541, 

675 i 1123) w art. 16 w ust. 1 w pkt 6 po lit. g dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) ocena towarów podlegających rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie 

z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str.1), o której mowa w 

art. 5 tego rozporządzenia.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 

1495) w art. 21 w ust. 2 po pkt 28 dodaje się pkt 29 w brzmieniu: 
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„29) ocena towarów podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie 

z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str.1), o której mowa w 

art. 5 tego rozporządzenia.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 710, 730 i 1214) w art. 13 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) ocena towarów podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie 

z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str.1), o której mowa w 

art. 5 tego rozporządzenia.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 266 i 730) w art. 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wyroby budowlane zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu w innym państwie 

członkowskim podlegają ocenie, o której mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego 

uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie 

członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 

29.03.2019, str.1).”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. z 2019 r. poz. 

129 i 1495) w art. 32 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) zlecanie dyrektorom wykonywania oceny towarów podlegających rozporządzeniu 

PE i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania 

towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str.1), o 

której mowa w art. 5 tego rozporządzenia.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) w art. 166 w ust. 1 po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

„4b) dokonuje oceny towarów podlegających rozporządzeniu 2019/515 Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego 
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uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie 

członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 

29.03.2019, str.1).”.

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2020 r.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Joanna Sauter-Kunach
Dyrektor Departamentu Prawnego
/podpisano elektronicznie/
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