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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Komunikacji Elektronicznej1 

 

Marcin Cichy, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, od dnia 22 września 
2016 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła 
Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, od dnia 1 lutego 2012 r. 
do dnia 21 lipca 2016 r. 

 

 Organizacja i funkcjonowanie systemu nadzoru nad produktami 
oznakowanymi CE 

 Współpraca w obszarze oznakowania CE 

 Postępowania administracyjne w systemie nadzoru nad produktami 
oznakowanymi CE 

 Działalność edukacyjno-promocyjna w zakresie oznakowania CE 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 
Wojciech Żukowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KGP/111/2018 z 5 grudnia 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-6) 

  

                                                      
1  Dalej: Urząd lub UKE. 
2  Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w ramach systemu nadzoru rynku w odniesieniu do wyrobów 
oznakowanych CE4 zaliczanych do sektorów będących w kompetencji Prezesa 
UKE. 

 

Organizacja systemu nadzoru nad wyrobami oznakowanymi CE w Urzędzie 
Komunikacji Elektronicznej zapewniała jego skuteczne działanie. Podejmowane 
działania kontrolne w zakresie sprawdzenia spełniania przez wyroby określonych 
wymagań wynikały z wcześniej prowadzonej analizy ryzyka, skutkującej doborem do 
kontroli wyrobów stanowiących potencjalne źródło zagrożenia dla konsumentów. 

Prezes UKE podejmował współpracę z innymi organami i podmiotami w systemie 
nadzoru rynku nad wyrobami oznakowanymi CE – w zakresie wynikającym 
z obowiązujących przepisów prawa. 

Kontrole oraz postępowania administracyjne prowadzone przez Prezesa UKE 
w ramach nadzoru nad wyrobami oznakowanymi CE były wykonane prawidłowo 
i skutecznie. W okresie objętym kontrolą Prezes UKE skontrolował łącznie 2 088 
wyrobów, stwierdził przy tym 927 (44%) przypadków niezgodności wyrobów 
z wymaganiami. Wszystkie stwierdzone niezgodności zostały usunięte w wyniku 
działań naprawczych podjętych przez przedsiębiorców na wniosek Prezesa UKE.  

Działania edukacyjno-promocyjne podejmowane przez Prezesa UKE w obszarze 
stosowania znaku CE były ukierunkowane na pogłębienie wiedzy przez wszystkich 
uczestników rynku, tj. w zakresie praw konsumentów (użytkowników) oraz 
obowiązków przedsiębiorców wprowadzających do obrotu wyroby oznakowane CE. 

  

                                                      
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
4  Znak CE jest oświadczeniem producenta, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

stosownych unijnych przepisów harmonizacyjnych regulujących umieszczanie tego oznakowania 
oraz że dopełniono odpowiednich procedur oceny zgodności. Domniemywa się, że produkty 
z oznakowaniem CE są zgodne z obowiązującym prawodawstwem harmonizacyjnym UE, 
w związku z czym mogą one brać udział w swobodnym przepływie na rynku europejskim. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja i funkcjonowanie systemu nadzoru nad 
produktami oznakowanymi CE 

Podstawowym krajowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie systemu 
nadzoru rynku wyrobów oznakowanych CE była ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku6 określająca zasady, procedury oraz 
normy w zakresie przeprowadzania oceny zgodności, a także wymagania dotyczące 
wyrobów oznakowanych CE podlegających ocenie zgodności. Ponadto, w mocy 
pozostawały przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności7 – w odniesieniu do rodzajów wyrobów wskazanych w art. 1 ust. 1a tej 
ustawy. 

Na podstawie art. 58 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Prezes 
UKE był organem nadzoru rynku, prowadzącym kontrole w zakresie spełniania 
przez wyroby oznakowane CE wymagań oraz stwarzania przez te wyroby 
zagrożenia, a także organem prowadzącym postępowania, o których mowa 
w art. 76 ust. 1 i 1a oraz art. 85 ust. 1 tej ustawy (m.in. w sprawie wprowadzonych 
do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami, lub 
w przypadku gdy ustalenia kontroli wskazują, że wprowadzany do obrotu lub oddany 
do użytku wyrób spełnia wymagania, a mimo to stwarza zagrożenie). Z kolei na 
podstawie art. 38 ustawy o systemie oceny zgodności Prezes UKE był tzw. 
wyspecjalizowanym organem prowadzącym kontrole spełniania przez wyroby 
zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań, a także postępowania 
w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów 
niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami. 

Do kompetencji Prezesa UKE należała kontrola wyrobów zakwalifikowanych do 
trzech sektorów, wobec których zastosowanie miały dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady: 

 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności 
elektromagnetycznej8, mająca zastosowanie między innymi dla: zasilaczy, 
ładowarek, przetwornic napięcia, transformatorów, urządzeń i systemów 
oświetleniowych wykorzystujących zwłaszcza technologię LED, urządzeń AGD; 
czujników dymu lub czadu oraz paneli fotowoltaicznych; 

 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń 
radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE9, mająca zastosowanie między 
innymi dla: wzmacniaczy GSM, dronów i zabawek sterowanych radiem, 
odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń radiowych bliskiego zasięgu 
oraz telefonów, smartfonów i smartwatchy. 

                                                      
5  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena 

cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena 
w formie opisowej. 

6  Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 ze zm., dalej: ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 
Ustawa systemowa mająca służyć stosowaniu oraz wdrożeniu prawa UE objętego tzw. nowymi 
ramami prawnymi. 

7  Dz. U. z 2019 r. poz. 155, dalej: ustawa o systemie oceny zgodności. 
8  Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 79, tzw. dyrektywa EMC. 
9  Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62, tzw. dyrektywa RED/RTTE. 
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 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady 
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych 
z energią10, mająca zastosowanie między innymi dla: urządzeń technologii 
informatycznych przeznaczonych głównie do użytku w środowisku domowym 
(np. dekodery telewizji satelitarnej), zasilaczy i ładowarek, urządzeń AGD (np. 
ekspresy do kawy), urządzeń RTV (np. monitory z tunerami DVB-T) oraz 
komputerów i serwerów. 

Zadania z zakresu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów ustawy o systemach 
oceny zgodności i nadzoru rynku oraz kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu 
w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oceny zgodności wykonywały w UKE 
następujące jednostki organizacyjne:  

 Departament Kontroli, który odpowiadał za: planowanie, opracowywanie 
założeń i strategii kontroli, koordynację i nadzór nad prowadzonymi kontrolami, 
opracowanie raportów i sprawozdań oraz współpraca z Prezesem Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także prowadzenie postępowań 
z wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych wydaniem decyzji na 
podstawie ustawy o systemie oceny zgodności oraz prowadzenie badań 
wyrobów na zlecenie delegatur UKE; 

 Departament Techniki, Biuro Dyrektora Generalnego oraz delegatury UKE 
odpowiadały za prowadzenie kontroli ujętych w rocznych planach kontroli, 
przekazywanie danych do raportów i sprawozdań oraz badanie wyrobów 
w niektórych zakresach wymagań zasadniczych i szczegółowych. Przy czym 
działań w ramach nadzoru rynku i kontroli wyrobów było zadaniem delegatur, 
w których utworzono Wydziały Nadzoru Rynku (WNR), tj. w: Gdyni (region 
Północ), Olsztynie (Wschód), Rzeszowie (Południe), Siemianowicach Śląskich 
(Zachód) oraz Warszawie (Centrum). Pozostałe delegatury, nieposiadające 
WNR, były odpowiedzialne za wydawanie opinii dla organów celnych według 
swojej właściwości miejscowej. 

(akta kontroli str. 7, 10-13, 93, 234-261) 

Prezes UKE wykonywał kontrole w oparciu o roczne plany kontroli, zawierające 
szczegółowe grupy wyrobów do skontrolowania oraz priorytetowe kampanie 
kontrolno-pomiarowe w danym roku. Jak wynika z ocen ryzyka zamieszczanych 
w rocznych planach kontroli UKE, Prezes UKE dokonywał analiz i ocen 
funkcjonowania rynku oraz stanu ochrony interesów i praw konsumentów w zakresie 
wyrobów oznakowanych CE. Prowadząc prace nad opracowaniem rocznego planu 
kontroli wykorzystywano wszelkie znane dostępne źródła wiedzy o rynku wyrobów 
oznakowanych CE w nadzorowanych sektorach. Proces ten był oparty przede 
wszystkim na przesyłanych przez delegatury UKE analizach, zawierających ocenę 
ryzyka wyrobów oznakowanych CE znajdujących się w obrocie pod kątem: skali 
sprzedaży, atrakcyjności dla konsumenta, oczekiwań społecznych, wpływu 
negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie użytkowania tych wyrobów oraz 
prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności. Jak stwierdzono w planach kontroli 
w okresie objętym kontrolą, głównym źródłem wiedzy w procesie określania 
obszarów kontrolnych byli pracownicy delegatur – posiadający niezbędną wiedzę 
o wyrobach znajdujących się w obrocie w swoich regionach, potrafiący ocenić 
ryzyko stwarzane przez wyrób oraz zasygnalizować obszary wymagające bardziej 
szczegółowych kontroli. 

                                                      
10  Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 10, tzw. dyrektywa ErP. 
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Ponadto, jak wynika z wyjaśnień Prezesa UKE11, w przedmiotowym procesie 
uwzględniano także: wyniki dotychczasowych kontroli, analizę wpływających skarg, 
wnioski płynące z posiedzeń roboczych grup Komisji Europejskiej współpracy 
administracyjnej ds. nadzoru rynku wyrobów (ADCO), analizę wydanych opinii dla 
organów celnych oraz propozycje Centralnego Laboratorium Badań Technicznych 
UKE.  

 (akta kontroli str. 14-47, 72-92) 

Wypełniając obowiązek określony w art. 59 ust. 5 pkt 2 ustawy o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku Prezes UKE w latach 2016-2018 przekazywał do 
Prezesa UOKiK roczne plany kontroli wyrobów. Wypełniając obowiązek określony 
w przywołanym przepisie oraz w art. 39 ust. 3 pkt 6 ustawy o systemie oceny 
zgodności – Prezes UKE terminowo przekazał Prezesowi UOKiK sprawozdania 
z przeprowadzonych kontroli wyrobów oraz z podjętych działań w zakresie nadzoru 
rynku. Prezes UOKiK nie wniósł uwag do przedstawionych dokumentów. 

 (akta kontroli str. 14-22, 48-49, 51-53, 55-56) 

W okresie objętym kontrolą UKE przeprowadził łącznie 2 088 kontroli wyrobów, 
w tym w 2016 r. 909 wobec zaplanowanych 720 (126%), w 2017 r. 758 wobec 
zaplanowanych 720 (105%) i w I półroczu 2018 r. – 421 wobec zaplanowanych 710 
(59%). Zakwestionowano łącznie 927 wyrobów (44%), w tym w 2016 r. 446 (49% 
zbadanych), w 2017 r. 315 (41%) i w I półroczu 2018 r. 166 (39%). 

Kontrolą objęto m.in.: wzmacniacze GSM (repetery), zasilacze i ładowarki, małe 
urządzenia AGD, odbiorniki radiowi i telewizyjne, telefony, smartfony, urządzenia 
oświetleniowe wykorzystujące technologię LED, drony i zabawki radiowe, kamery 
bezprzewodowe do monitoringu, elektroniczne nianie, radio-budziki, stacji pogody 
oraz CB radia. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wyrobów oznakowanych CE, Prezes UKE 
sformułował 715 zaleceń pokontrolnych. Według wyjaśnień Prezesa UKE12, 
zalecenia pokontrolne były każdorazowo weryfikowane poprzez sprawdzenie 
dokumentów lub badania sprawdzające oraz monitorowanie rynku w ramach 
następnych kontroli wyrobów. 

(akta kontroli str. 96) 

Szczegółową kontrolą NIK objęto dobranych losowo 104 protokołów kontroli 
wyrobów tj. 5% wszystkich przeprowadzonych przez UKE kontroli wyrobów 
oznakowanych CE. Stwierdzono, że kontrolujący posiadali stosowne upoważnienie 
do kontroli, kontrole były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi 
w procedurach UKE w zakresie nadzoru wyrobów oznakowanych CE. Spośród 
zbadanych 104 kontroli wyrobów 42 kontrole wykazały zgodność skontrolowanych 
wyrobów z wymaganiami, a w 62 przypadkach UKE stwierdził niezgodności. 
W przypadku stwierdzonych wyrobów niezgodnych 20 niezgodności zostało 
usuniętych przez wprowadzających wyrób do obrotu (użytku) w wyniku podjętych 
działań naprawczych na etapie prowadzenia kontroli (tj. do dnia podpisania 
protokołu kontroli). W stosunku do pozostałych 42 wyrobów niezgodnych 
skontrolowani przedsiębiorcy zostali wezwani przez Prezesa UKE, w trybie art. 75 
ust. 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, do usunięcia 
niezgodności formalnych w formie zaleceń pokontrolnych sformułowanych 
w protokole kontroli. W odniesieniu do 20 skontrolowanych wyrobów, wobec 

                                                      
11  Pismo z dnia 7 stycznia 2019 r., znak DK.WNR.0910.1.2018.21. 
12  Por. przypis 11. 
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stwierdzenia braku usunięcia niezgodności formalnych, Prezes UKE, na podstawie 
art. 76 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, wszczął 
postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji administracyjnych 
nakazujących usunięcie tych niezgodności. Wszystkie decyzje zostały następnie 
umorzone na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku, tj. w wyniku usunięcia przez przedsiębiorców niezgodności lub 
wycofania wyrobów z obrotu (użytku). 

Średni czas trwania kontroli u przedsiębiorcy wynosił 1-2 dni, przy czym średni czas, 
który upływał od dnia przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy do dnia podpisania 
protokołu kontroli wynosił przeciętnie ok. dwóch-trzech miesięcy.  

(akta kontroli str. 234-261, 263) 

Szczegółową kontrolą NIK objęto monitorowanie przez UKE realizacji 30 zaleceń 
pokontrolnych (4% zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Prezesa UKE). 
Stwierdzono, że wszystkie zbadane zalecenia zostały terminowo zrealizowane przez 
zobowiązanych. Sprawdzenie przez UKE realizacji zaleceń pokontrolnych odbywało 
się poprzez weryfikacje nadesłanych przez przedsiębiorców wyjaśnień oraz 
dokumentów. 

(akta kontroli str. 234-261) 

W okresie objętym kontrolą, w wyniku przeprowadzonych przez UKE kontroli 
spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań w zakresie 
kompatybilności elektromagnetycznej skierowano do właściwych miejscowo 
prokuratur pięć zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego 
na wprowadzeniu do obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami 
oraz umieszczeniu oznakowania zgodności CE na wyrobie, który nie spełnia 
szczegółowych wymagań, tj. przestępstwa określonego w art. 45 i 46 ustawy 
o systemie oceny zgodności. W czterech przypadkach prokuratury poinformowały 
Prezesa UKE o umorzeniu dochodzenia w wyniku braku stwierdzenia znamion 
czynu zabronionego13, w jednym przypadku dochodzenie nie zostało zakończone do 
dnia zakończenia kontroli NIK (tj. do 25 stycznia 2019 r.). 

 (akta kontroli str. 58-68) 

W okresie objętym kontrolą w zakresie wyrobów oznakowanych CE Prezes UKE 
podejmował działanie na podstawie informacji od przedsiębiorców (producentów 
oraz importerów wyrobów oznakowanych CE) lub ich organizacji. Efektem 
wykorzystania wyników aktywności tych podmiotów było: zlecenie postępowań 
kontrolnych delegaturom UKE dotyczących wyrobów niezgodnych (cztery 
postępowania kontrolne); przekazanie informacji delegaturom UKE celem 
wykorzystania służbowego (siedem informacji, na podstawie których podjęto: trzy 
kontrole, w trzech przypadkach wystosowano prośbę o wyjaśnienia i dokumenty, 
w jednym przypadku zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 2019 r.); przekazanie 
informacji innym krajowym organom nadzoru rynku zgodnie z ich właściwością 
(jedna sprawa) oraz udzielanie wyjaśnień o wyrobach oznakowanych CE. 

Do Prezesa UKE nie wpłynęły wnioski od organizacji konsumenckich lub innych 
podmiotów zajmujących się tematyka konsumencką w przedmiotowym zakresie. 

(akta kontroli str. 94) 

                                                      
13  Tj. na podstawie art. 17 §1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1987 ze zm.). 
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W okresie objętym kontrolą badaniom laboratoryjnym poddano 1 090 modeli 
wyrobów oznakowanych CE, tj. 52% skontrolowanych wyrobów. Badania 343 
modeli wyrobów wykonało Centralne Laboratorium Badań Technicznych UKE 
(CLBT UKE), natomiast pozostałych 747 modeli wyrobów zbadano w laboratoriach 
regionalnych delegatur UKE.  

W laboratoriach regionalnych delegatur UKE wykonywano badania z zakresu 
wymagań kompatybilności elektromagnetycznej oraz ekoprojektu. Natomiast 
w CLBT UKE wykonywano badania z zakresu określonego w dyrektywie RED/RTTE 
(urządzenia radiowe), dyrektywie EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) oraz 
w zakresie ekoprojektu. Na etapie postępowania kontrolnego badania laboratoryjne 
przeprowadzane były w laboratoriach regionalnych delegatur UKE oraz w CLBT 
UKE. Dodatkowo w CLBT UKE przeprowadzane były badania w przypadku 
otrzymania negatywnych wyników badań w Delegaturach oraz na etapie 
prowadzenia postępowania administracyjnego. 

W celu sprawdzenia spełniania przez wyroby wymagań część z nich poddawanych 
było badaniom laboratoryjnym. Według wyjaśnień14 Dyrektora Departamentu 
Kontroli UKE w kontrolach wyrobów i typowaniu wyrobów do badań laboratoryjnych 
kierował się następującymi przesłankami: informacjami o wyrobach niezgodnych 
otrzymanymi od konsumentów, organizacji zrzeszających przedsiębiorców lub 
krajowych i zagranicznych organów nadzoru rynku; rodzajem wyrobów, których 
odsetek pośród wyrobów niezgodnych (w szczególności w odniesieniu do wymagań 
technicznych) w poprzednich latach był najwyższy; potencjalnym lub istniejącym 
prawdopodobieństwem wystąpienia niezgodności wyrobu (stwierdzonym podczas 
kontroli formalnej wyrobu – np. brak informacji o dokumentacji technicznej); 
planowanymi kampaniami przekrojowymi – mającymi objąć jak najszerszy 
asortyment rodzajów wyrobów dostępnych na rynku; oraz planowanymi kampaniami 
kontrolnymi wyrobów, ustalanymi na roboczych grupach Komisji Europejskiej 
współpracy administracyjnej ds. nadzoru rynku wyrobów ADCO. 

CLBT UKE stanowiło Wydział w Departamencie Kontroli (DK). Zakres zadań CLBT 
UKE był uregulowany w regulaminie organizacyjnym Departamentu Kontroli. 
Bezpośredni nadzór nad działalnością laboratorium sprawował Dyrektor DK. 
Laboratorium od 1999 r. posiadało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 
(PCA) w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025 dotyczącej kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących. W ramach nadzoru nad akredytowanymi 
podmiotami PCA corocznie przeprowadzało w laboratorium audit potwierdzający 
kompetencje techniczne laboratorium oraz spełnianie wymagań ww. normy15. 

Łączny koszt funkcjonowania Centralnego Laboratorium Badań Technicznych UKE 
oraz laboratoriów regionalnych Delegatur UKE w latach 2016-2018 (I poł.) wyniósł 
2 674,1 tys. zł, w tym 1 884,9 tys. zł przeznaczono na wynagrodzenia (wraz 
z pochodnymi) pracowników oraz 789,2 tys. zł na zakup i utrzymanie wyposażenia 
tych laboratoriów. Jak wynika z wyżej przytoczonych wyjaśnień Dyrektora DK UKE, 
nie wystąpiły przypadki ograniczenia zakresu kontroli z uwagi na brak możliwości 
dokonania badań laboratoryjnych, w tym z ze względu na brak środków finansowych 
na ten cel w budżecie UKE. 

(akta kontroli str. 95-96, 101, 262) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
14  Pismo z dnia 25 stycznia 2019 r. 
15  Wg Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego wydanego przez PCA w dniu 27 czerwca 

2018 r. akredytacja CLBT UKE jest ważna do dnia 19 sierpnia 2022 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Współpraca w obszarze oznakowania CE 

Współpraca w zakresie oznakowania CE z innymi podmiotami i organizacjami, 
w tym zagranicznymi, prowadzona była w oparciu o przepisy prawa. 

Prezes UKE aktywnie współpracował z innymi organami nadzoru rynku, w tym 
w szczególności z Prezesem UOKiK. Współpraca ta polegała przede wszystkim na: 

 udziale w Komitecie Sterującym ds. Nadzoru Rynku, będącym forum 
współpracy organów nadzoru rynku w Polsce; 

 uczestnictwie w dwóch roboczych grupach Komisji Europejskiej współpracy 
administracyjnej ds. nadzoru rynku wyrobów (ADCO);  

 wspólnym uczestnictwie z UOKiK i innymi organami nadzoru rynku 
w tworzeniu prawa w zakresie nadzoru rynku wyrobów, 

 przekazywaniu innym krajowym organom nadzoru rynku informacji 
o wyrobach niezgodnych; 

 wydawaniu dla organów celnych opinii w sprawie spełniania przez wyroby 
wymagań; 

 przeprowadzeniu szkolenia dla organów celnych w zakresie nadzoru rynku; 

 udział w szkoleniach zorganizowanych przez Komisję Europejską oraz 
przez UOKiK, między innymi dotyczących obsługi systemu ICSMS. 

(akta kontroli str. 8, 96, 104-152) 

W okresie objętym kontrolą Prezes UOKiK nie występował do Prezesa UKE 
z wnioskami o przeprowadzenie kontroli spełniania przez wyroby oznakowanych CE 
zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań. 

(akta kontroli str. 95) 

W okresie objętym kontrolą Prezes UKE na bieżąco przekazywał innym organom 
nadzoru rynku państw UE informacje o wyrobach niezgodnych skontrolowanych 
przez UKE – za pośrednictwem europejskiego systemu wymiany informacji 
pomiędzy organami nadzoru rynku (ICSMS16). W okresie objętym kontrolą Prezes 
UKE poprzez ICSMS: 

 przekazał 11 spraw do innych państw UE (w 10 sprawach usunięto 
niezgodności, a w jednej – wycofano wyrób z obrotu); 

 otrzymał cztery sprawy od innych państw UE (dwie sprawy dotyczyły 
wyrobów poza właściwością Prezesa UKE – wskazano inny organ właściwy, 
dwie sprawy zakończyły się usunięciem niezgodności wyrobu lub 
wycofaniem wyrobu z obrotu. 

Ponadto, Prezes UKE otrzymał poprzez ICSMS 52 klauzule bezpieczeństwa, 
tj. powiadomienia dotyczące wyrobów niezgodnych ustalonych przez organy 
nadzoru rynku państw UE. Powiadomienia te były dalej przekazywane do delegatur 
UKE zajmujących się nadzorem rynku, celem zapoznania się ze szczegółowymi 
informacjami o niezgodności wyrobów i ewentualnym wykorzystaniu tych informacji 

                                                      
16  ICSMS – Information and Communication System for Market Surveillance, system informacyjno-

komunikacyjny do celów nadzory rynku, zarządzany przez Komisję Europejską, służący do 
wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE a KE w zakresie działań organów 
nadzoru rynku wobec wyrobów nieżywnościowych podlegających unijnemu systemowi nadzoru 
rynku. 
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w prowadzonych kontrolach wyrobów (w przypadku ich zlokalizowania na polskim 
rynku).  

Prezes UKE nie umieścił ani otrzymał żadnych powiadomień z systemu RAPEX17. 

(akta kontroli str. 97) 

Współpraca Prezesa UKE z organami Krajowej Administracji Celno-Skarbowej 
odbywała się na podstawie przepisów sekcji 3 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 339/9318 
- Kontrola produktów przywożonych do Wspólnoty (art. 27-29), gdzie określona 
została procedura przepływu informacji, kryteria zawieszenia dopuszczenia 
produktów do obrotu na terenie UE przez organy celne oraz zasady postępowania 
w związku z wykryciem produktów niespełniających wymagań określonych 
w unijnym prawodawstwie, a także przepisów krajowych – art. 43a ustawy 
o systemie oceny zgodności oraz art. 87 ustawy o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku. 

Efektem tych działań, w okresie objętym kontrolą, było wydanie przez Prezesa UKE 
na wniosek organów celnych ponad 4 000 opinii w sprawie spełniania przez wyrób 
wymagań zasadniczych, szczegółowych lub innych, z czego ponad 3 700 (92%) 
było negatywnych. UKE nie prowadził odrębnych statystyk w zakresie wpływu liczby 
wniosków oraz podziału opiniowanych wyrobów na kierunki importu19. 

(akta kontroli str.8, 234-261) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

3. Postępowania administracyjne w systemie nadzoru 
rynku nad produktami oznakowanymi CE 

W okresie objętym kontrolą, w wyniku przeprowadzonych kontroli Prezes UKE 
wszczął 165 postępowań w sprawie wyrobów wprowadzonych do obrotu lub 
oddanych do użytku niezgodnych z wymaganiami.  

W toku powyższych postępowań Prezes UKE wydał 90 postanowień w zakresie, 
o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemach zgodności i nadzoru rynku, 
tj. wzywając stronę postępowania do usunięcia niezgodności wyrobu lub wycofania 
wyrobu z obrotu lub użytku, przy czym, jak wynika z wyjaśnień Dyrektora 
Departamentu Kontroli UKE20, Urząd nie dysponował szczegółowymi statystykami 
w zakresie liczby poszczególnych rodzajów wezwań.  

W wyniku powyższych postępowań Prezes UKE wydał 110 decyzji o umorzeniu 
postępowania, w tym:  

                                                      
17  RAPEX – Rapid Alert System for non-food consumer products, system zarządzany przez KE, 

służący zapewnieniu szybkiej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE a KE 
w zakresie zagrożeń stwarzanych przez produkty nieżywnościowe. 

18  Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008 r., str. 30. 
19  Pismo z dnia 18 grudnia 2018 r. 
20  Pismo z dnia 22 stycznia 2019 r. 
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 77 decyzji ze względu na wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku oraz 
25 decyzji ze względu na usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami 
(tj. przesłanek określonych w art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemach 
zgodności i nadzoru rynku), 

 7 decyzji ze względu na bezprzedmiotowość postępowania, (tj. przesłanek 
określonych w art. 84 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemach zgodności i nadzoru 
rynku), 

 jedną decyzję ze względu na spełnianie przez wyrób wymagań 
(tj. przesłanek określonych w art. 84 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemach 
zgodności i nadzoru rynku). 

W okresie objętym kontrolą Prezes UKE nie prowadził postępowań na podstawie 
art. 85 ust. 1 ustawy o systemach zgodności i nadzoru rynku, w związku z czym nie 
wydał żadnej decyzji w trybie art. 85 ust. 3 i 4 ustawy o systemach oceny zgodności 
i nadzoru rynku tj. m.in. w sprawie wycofania z obrotu, zniszczenia albo odzyskania 
wyrobu bądź powiadomienia użytkowników o stwarzanym zagrożeniu. 

(akta kontroli str. 234-261) 

Szczegółową kontrolą NIK objęto 26 postępowań administracyjnych zakończonych 
wydaniem decyzji administracyjnej przez Prezesa UKE (16% wszystkich wszczętych 
postępowań w okresie objętym kontrolą). Stwierdzono, że postępowania 
administracyjne z zakresu nadzoru rynku prowadzone były w UKE zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku lub ustawy o systemie oceny zgodności oraz Kodeksu 
postępowania administracyjnego21.  

(akta kontroli str. 234-261, 263) 

Szczegółową kontrolą objęto także tryb wydania dwóch podjętych przez Prezesa 
UKE decyzji nakazujących wycofanie z obrotu wyrobów niezgodnych 
z wymaganiami (gramofonu cyfrowego oraz taśmy wielokolorowej LED) – tj. 100% 
takich decyzji wydanych w okresie objętym kontrolą22.  

Decyzje zostały wydane po przeprowadzeniu kontroli spełnienia zgodności tych 
wyrobów z wymaganiami w formie badań przeprowadzonych w Centralnym 
Laboratorium Badań Technicznych UKE. W obu sprawach zgromadzony materiał 
dowodowy wskazywał, że strony postępowań nie usunęły niezgodności oraz nie 
wycofały wyrobu z obrotu, pomimo wezwania wystosowanego w trakcie 
prowadzenia czynności kontrolnych. 

Decyzje zostały wykonane przez zobowiązanych. W przypadku gramofonu 
cyfrowego przedsiębiorca przedstawił (udokumentował) brakujące stany 
magazynowe od swoich partnerów handlowych dotyczących wyrobu niezgodnego 
z wymaganiami. W przypadku taśmy LED – przedsiębiorca nie przedstawił 
dokumentów potwierdzających wycofanie wyrobu z obrotu, w związku z tym 
weryfikacja wykonania tej decyzji była wykonana przez pracowników UKE poprzez 
sprawdzanie oferty handlowej kontrowanych sklepów w trakcie czynności 
kontrolnych dotyczących innych wyrobów. 

NIK zwraca uwagę na okres czasu, który upłynął od dnia przeprowadzenia kontroli 
do dnia wydania decyzji. W sprawie gramofonu cyfrowego od podpisania protokołu 
kontroli w dniu 29 lutego 2016 r. do wydania decyzji Prezesa UKE w dniu 5 kwietnia 

                                                      
21  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej: Kpa. 
22  Decyzje nr: ORZ.WNR.46.10.2017.12 z dnia 28 marca 2018 r. oraz ORZ.WNR.46.11.2016.23 

z dnia 5 kwietnia 2018 r. 
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2018 r. upłynęło 25 miesięcy, a w sprawie taśmy LED od podpisania protokołu 
kontroli wyrobu w dniu 17 maja 2017 r. do wydania decyzji Prezesa UKE w dniu 
28 marca 2018 r. upłynęło 10 miesięcy. 

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Departamentu Kontroli UKE23, postępowanie 
kontrolne wobec gramofonu cyfrowego, a następnie postępowanie administracyjne 
w tej sprawie składały się z wielu działań podejmowanych przez UKE. Zdaniem 
wyjaśniającego czas trwania postępowania administracyjnego w tej sprawie może 
wydawać się długi, jednak należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności: 

 przez cały czas trwania postępowania strona podejmowała działania 
naprawcze związane z wycofaniem z obrotu wyrobu niezgodnego 
z wymaganiami, w związku z czym nastawiono się na współpracę ze stroną, 
a nie na wydanie od razu decyzji nakazowej; 

 strona udzielała odpowiedzi i przedstawiała wyjaśnienia oraz dokumenty, 
które jednak były niewystarczające lub niekompletne i w niewłaściwej formie 
(kopie niepoświadczone za zgodność z oryginałem), w związku z czym 
należało za każdym razem ponowić wystąpienia o uzupełnienie materiału 
dowodowego; 

 niezgodność techniczna wyrobu dotyczyła wymogu zużycia energii 
elektrycznej w trybie wyłączenia, i choć jest to istotna z punktu widzenia 
konsumenta niezgodność wyrobu, to jednak niestwarzająca zagrożenia dla 
życia lub zdrowia konsumentów, która wymagałaby szybkiego wydania 
decyzji nakazującej wycofanie wyrobu z obrotu; 

 strona poinformowała na początku postępowania o braku na stanie 
magazynowym i w ofercie wyrobu niezgodnego z wymaganiami, a działania 
naprawcze związane były jedynie z ustaleniem stanów magazynowych jej 
partnerów handlowych. 

Przyjmując powyższe wyjaśnienia do wiadomości, NIK zwraca jednak uwagę, że 
w toku przedmiotowego postępowania, m.in. po przeprowadzeniu kontroli zgodności 
wyrobu w CLBT UKE w dniach od 28 lipca do 4 sierpnia 2016 r., Prezes UKE 
29 grudnia 2016 r. wydał postanowienie o usunięciu niezgodności lub wycofaniu 
wyrobu z obrotu – wyznaczając przy tym stronie termin 14 dni na podjęcie tych 
działań. Strona nie podjęła skutecznych działań, natomiast prowadziła z organem 
wymianę korespondencji, o czym mowa m.in. w wyżej przywołanych wyjaśnieniach 
Dyrektora Departamentu Kontroli UKE). Ostatecznie, dopiero w dniu 5 kwietnia 
2018 r., tj. po upływie 14 miesięcy Prezes UKE wydał decyzję nakazującą usunięcie 
wyrobu z obrotu. Zdaniem NIK, powyższa sekwencja zdarzeń może świadczyć 
o nadmiernej i nieuzasadnionej przewlekłości tego postępowania24. 

(akta kontroli str. 156-177, 264) 

W okresie objętym kontrolą na podstawie art. 40j ust. 1 i 2 ustawy o systemie 
zgodności Prezes UKE wydał 97 postanowień ustalających koszty opłat związanych 
z badaniem wyrobu oznakowanego CE niezgodnego z wymaganiami, na łączną 
kwotę 230,9 tys. zł, w tym: w 2016 r. 65 postanowień na kwotę 169,5 tys. zł, 
w 2017 r. 28 postanowień na kwotę 47,1 tys. zł i w I połowie 2018 r. cztery 
postanowienia na kwotę 14,3 tys. zł. Należności wymagalne UKE z tytułu opłat 
wynosiły w tym okresie odpowiednio: 14,0 tys. zł na koniec 2016 r., 31,8 tys. zł na 
koniec 2017 r. oraz 43,5 tys. zł na dzień 30 czerwca 2018 r.  

                                                      
23  Pismo z dnia 29 stycznia 2019 r. 
24  W odniesieniu do drugiej zbadanej decyzji Prezesa UKE: kontrola wyrobu została 

przeprowadzona 17 maja 2017 r., a decyzja została wydana 28 marca 2018 r. 
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Szczegółową kontrolą NIK objęto trzy postępowania egzekucyjne wobec należności 
z wyżej wymienionego tytułu, dobrane losowo po jednym z każdego roku objętego 
kontrolą. Stwierdzono, że były one prowadzone prawidłowo. Po upływie terminu 
zapłaty do zobowiązanych wystosowywano wezwania do uregulowania 
należności25, a następnie wystawiano tytuły wykonawcze26, które przekazywano do 
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego celem wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego. UKE monitorował także sposób prowadzenia egzekucji należności 
poprzez zasięganie od naczelników urzędów skarbowych informacji o ich aktualnym 
przebiegu27. 

(akta kontroli str. 180-232) 

W okresie objętym kontrolą Prezes UKE wydał także trzy decyzje o nałożeniu kar 
pieniężnych na łączną kwotę 14,0 tys. zł – na podstawie art. 97 ustawy o systemach 
zgodności i nadzoru rynku. Jedna decyzja nakładająca karę w wysokości 6,0 tys. zł 
dotyczyła utrudniania przeprowadzenia kontroli (art. 97 ust. 2 w związku z art. 95 
ustawy o systemach zgodności i nadzoru rynku), dwie pozostałe w wysokości 
odpowiednio 3,0 tys. zł oraz 5,0 tys. zł były konsekwencją stwierdzenia 
wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego z wymaganiami (art. 97 ust. 1 
w związku z art. 88 ustawy o systemach zgodności i nadzoru rynku). Przedmiotowe 
kary zostały zapłacone terminowo przez zobowiązanych. 

(akta kontroli str. 100-101) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

4. Działalność edukacyjno-promocyjna w zakresie 
oznakowania CE 

Na stronie internetowej UKE opublikowany był ogólny schemat procedur kontroli Jak 
wynika z wyjaśnień Prezesa UKE28, jednym z celów Prezesa UKE w jego 
działaniach związanych z nadzorem rynku wyrobów było informowanie, z jednej 
strony konsumentów o wymaganiach, jakim podlega większość sprzedawanych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z drugiej zaś strony – informowanie 
przedsiębiorców (producentów/importerów i dystrybutorów) tego rodzaju urządzeń 
o ciążących na nich obowiązkach w zawiązku z ich wprowadzaniem do obrotu lub 
udostępnianiem. W odniesieniu do obydwu tych grup, a więc zarówno 
konsumentów, jak i przedsiębiorców, Prezes UKE prowadził działania mające na 
celu propagowanie i poszerzanie wiedzy o wymaganiach dla urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych dostępnych na rynku.  

W tym celu Prezes UKE na stronie internetowej Urzędu29 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej UKE30 opublikował między innymi: 

                                                      
25  Zgodnie z art. 15 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.) 
26  Zgodnie z art. 26 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
27  Zgodnie z art. 6 §1 ww. ustawy. 
28  Por. przypis nr 11. 
29  http://uke.gov.pl/ 
30  http://bip.uke.gov.pl/ 
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 ogólny schemat procedur kontroli nadzoru rynku wyrobów, 

 informatory o zasadach wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych oraz o obowiązkach dystrybutorów odnośnie sprzedaży 
takich urządzeń, 

 publikował od 2006 r. i systematycznie, raz w miesiącu, aktualizował listę 
wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi, 

 sprawozdania ze swej działalności, w tym w obszarze nadzoru rynku 
wyrobów, 

 wyniki (sprawozdania) z przeprowadzonych kontroli, w tym 
z przeprowadzanych kilka razy w roku kampanii kontrolno-pomiarowych, 
przekrojowych (całego rynku wyrobów), lub poświęconych danej kategorii 
produktów, np. smartfonom i telefonom komórkowym, zabawkom 
sterowanym radiowo, smartfonom i tabletom oraz e-papierosom, 

 ostrzeżenia dla konsumentów, np. w sprawie urządzeń zagłuszających oraz 
o nieuprawnionym używaniu wzmacniaczy sygnału GSM. 

(akta kontroli str. 98-99, 178-179) 

Ponadto, jak wynika z wyjaśnień Prezesa UKE, niezależnie od powyższych działań, 
Prezes UKE udzielał licznych odpowiedzi (telefonicznie lub e-mailowo) na zapytania 
konsumentów oraz przedsiębiorców odnośnie wymagań, jakim podlegają 
urządzenia elektryczne i elektroniczne. Prezes UKE reagował również na 
wszelkiego rodzaju doniesienia, skargi oraz wnioski dotyczące wyrobów 
niezgodnych z wymaganiami. W takich przypadkach podejmowane były doraźne 
działania kontrolne, bądź też były one uwzględnianie w rocznych planach kontroli. 
Prezes UKE prowadził także systematyczny monitoring aukcyjnych portali oraz 
podejmował interwencje w celu usunięcia aukcji wyrobów niespełniających 
wymagań zasadniczych z oferty internetowej lub blokowania kont sprzedawcom 
naruszających regulamin w zakresie oferowania wyrobów niezgodnych 
z wymaganiami. W tym zakresie Prezes UKE szczególnie koncentrował swoje 
działania na nielegalnych urządzeniach komunikacji radiowej, w szczególności 
urządzeniach zagłuszających (tzw. jammerów). Przykładowo, w ramach współpracy 
z portalem handlowym Allegro UKE podjął szereg interwencji zakończonych 
usunięciem z aukcji 2 145 wyrobów niezgodnych z wymaganiami w okresie objętym 
kontrolą. 

(akta kontroli str. 99) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy 
o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa, 8 marca 2019 r. 

 

Wiceprezes 

Najwyższa Izba Kontroli 

(-) Wojciech Kutyła 

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał  

p.o. Dyrektora Departamentu 
Gospodarki, Skarbu Państwa 

i Prywatyzacji 

Sławomir Grzelak 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


