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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?01

§ Nikła i mylna wiedza konsumentów o oznakowaniu CE

§ Występowanie na rynku produktów niespełniających wymagań

§ Nowe technologie dostępne na rynku

§ Rozbudowany system nadzoru nad wyrobami oznakowanymi CE

§ Niezmieniony od 2004 r. kształt systemu nadzoru rynku w Polsce

§ Czasochłonne postępowania administracyjne w nadzorze rynku

§ Niedofinansowanie administracji nadzoru rynku



Wzór oznakowania CE oraz znaków równoważnych02

Źródło: Załącznik I do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 2014/90/UE z dnia 
23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego 
i uchylającego dyrektywę Rady 96/98/WE

Źródło: Art. 15 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie 
ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylającej 
dyrektywy Rady  76/767/EWG, 84/525/EWG, 
84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE

Znak „China Export”
Oznakowanie łudząco podobne do CE

Wzór znaku zgodności CE Wzór znaku zgodności – koło sterowe
Wyroby wyposażenia morskiego

Wzór zgodności Pi
Transportowe urządzenia ciśnieniowe

Źródło:  www.een.org.pl

Źródło:  Załącznik  II  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. 
ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji 
i nadzoru  rynku odnoszące się do warunków wprowadzania
produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie 
(EWG) nr 339/93 



Grupy wyrobów podlegających oznakowaniu CE03

Źródło: Opracowanie własne NIK.



Organy administracji wykonujące zadania z zakresu nadzoru 
rynku wobec wyrobów oznakowanych znakiem zgodności CE
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Źródło: Opracowanie własne NIK.



Jednolity rynek – obszar swobodnego przepływu wyrobów  05

Źródło: Opracowanie własne NIK.



Czy system znakowania CE zapewnia konsumentom skuteczną ochronę 
przed wprowadzaniem na rynek wyrobów niespełniających zasadniczych 
wymogów?

§ Czy organizacja systemu znakowania znakiem CE zapewnia jego 
skuteczne działanie?

§ Czy zostały stworzone warunki zapewniające skuteczną i efektywną 
współpracę uczestników rynku w obszarze objętym stosowaniem 
znaku CE?

§ Czy postępowania administracyjne w systemie nadzoru rynku nad 
produktami oznakowanymi CE są prowadzone prawidłowo 
i są skuteczne?

§ Czy działania edukacyjno-promocyjne organów nadzoru rynku 
w obszarze stosowania znaku CE są ukierunkowane na konsumentów?

Co kontrolowaliśmy?06



Kogo kontrolowaliśmy?07

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



§ NIK nie stwierdziła istotnych nieprawidłowości w przygotowywaniu 
i prowadzeniu czynności kontrolnych oraz postępowań wynikających 
z dokonanych kontroli wobec wyrobów oznakowanych CE

§ W przeważającej większości skontrolowani przedsiębiorcy niezwłocznie 
podejmują działania naprawcze i eliminują wykazane nieprawidłowości, 
a organy nadzoru rynku monitorują i weryfikują prawidłowość 
podjętych działań

Stwierdzony stan – organy nadzoru rynku prawidłowo 
wykonują swoje zadania
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§ Pomimo przestrzegania reguł prowadzenia postępowania 
administracyjnego, w tym jego terminów, czas trwania 
skontrolowanych postępowań wynosił przeciętnie pięć miesięcy, 
a w skrajnych stwierdzonych przypadkach – ponad rok

§ Oczekiwanie na przedstawienie przez strony oraz laboratoria badawcze 
niezbędnych wyjaśnień, stanowisk i dowodów w procedowanych 
sprawach było główną przyczyną wydłużania czasu trwania postępowań

§ Przeciągające się procedury administracyjne zwiększają ryzyko 
pozostania w obrocie wyrobów niespełniających wymagań

Stwierdzony stan – długotrwałe prowadzenie postępowań 
administracyjnych w nadzorze rynku

09



§ W ślad za zwiększaniem kompetencji i zadań organów nadzoru, w tym 
na poziomie unijnym, nie są zwiększane limity wydatków na ich 
realizację, co w konsekwencji zagraża efektywności działania nadzoru 
rynku

§ Od dostępności zasobów finansowych i kadrowych organów nadzoru 
rynku oraz możliwości badawczych laboratoriów zależy efektywność 
systemu nadzoru rynku

§ Z uwagi na plan prac Komisji Europejskiej należy się spodziewać 
dalszego zwiększenia zakresu działania systemu nadzoru rynku

Stwierdzony stan – rozszerzanie zakresu kompetencji 
organów nadzoru rynku bez zapewnienia odpowiednich 
środków budżetowych 

10



§ Zmniejsza się liczba pracowników odpowiedzialnych za działania 
nadzorcze, w konsekwencji nie są realizowane zaplanowane kontrole, 
plany kontroli obejmują coraz mniej działań kontrolnych, wydłuża się 
czas prowadzenia postępowań administracyjnych

§ Niskie płace  i wysokie wymagania merytoryczne zniechęcają 
kandydatów do pracy w organach nadzoru rynku

Stwierdzony stan – nieadekwatny poziom zatrudnienia 
w organach nadzoru rynku

11



§ Bieżące utrzymanie i rozwój laboratoriów własnych wymaga zwiększenia 
poziomu finansowania

§ Wzrost kosztów badań w laboratoriach zewnętrznych przy 
jednoczesnym utrzymaniu wielkości środków budżetowych 
przeznaczonych na ten cel

Stwierdzony stan – niewystarczające środki finansowe 
na wykonywanie badań laboratoryjnych może zagrażać 
skuteczności działania nadzoru rynku

12



§ Kompetencje organów nadzoru rynku powierzane są sektorowo, 
zgodnie z poszczególnymi aktami sektorowymi co powoduje, że jeden 
wyrób może być kontrolowany przez różne organy w różnych okresach 
(zakaz prowadzenia łącznych kontroli)

§ Wymagania jednego aktu sektorowego mogą być kontrolowane przez 
różne organy nadzoru rynku, w zależności od zastosowania danego 
wyrobu

Stwierdzony stan – problem rozproszonego nadzoru13



§ System nadzoru rynku wyrobów nieżywnościowych w Polsce działa 
w niezmienionym kształcie od 2004 r.

§ Stale zmieniające się otocznia, w tym prawne, dynamicznie rozwijające 
się nowe technologie (np. handel elektroniczny, internet rzeczy)

§ Mankamenty sytemu

§ Aktualnie procedowany na poziomie unijnym tzw. nowy pakiet 
towarowy: Wzmocnienie zaufania do jednolitego rynku

Stwierdzony stan – niezbędna reforma systemu nadzoru 
rynku w celu zapewnienia jego efektywności

14



§ Na poziomie unijnym, w tym udział w:

– pracach unijnych grup roboczych do spraw współpracy 
administracyjnej (ADCO) - Administrative Co-operation Working
Group) 

– działaniach zainicjowanych przez międzynarodową organizację 
non-profit PROSAFE (Product Safety Forum of Europe)

§ Na poziomie krajowym, w tym w zakresie:

– bieżącego funkcjonowania systemu nadzory rynku

– wymiany informacji i doświadczeń

– wspólnych działań

Stwierdzony stan – prawidłowa współpraca 
organów nadzoru rynku

15



§ Organy nadzoru rynku (poza GIOŚ)

– publikowały:

• informacje, dokumenty oraz inne materiały edukacyjne 
o nadzorze rynku i oznakowaniu CE 

• poradniki i wyjaśnienia w kwestiach budzących wątpliwości 
u przedsiębiorców jak i konsumentów oraz 

– udzielały szczegółowych porad i wyjaśnień

Badanie opinii publicznej (na zlecenie NIK) wykazało, że większość 
dorosłych Polaków nie wie bądź błędnie interpretuje co oznacza, 
kto nadaje i jaka instytucja kontroluje oznakowanie CE, a obecność 
oznakowania CE lub jego brak na produktach dla zdecydowanej 
większości konsumentów nie jest istotna podczas zakupów

Stwierdzony stan – wiedza konsumentów o oznakowaniu CE 
jest znikoma lub mylna
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Badanie opinii publicznej – który symbol oznakowania CE 
jest prawidłowy?

17

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników badań.    

prawidłowy symbol oznakowania



Badanie opinii publicznej – co oznacza oznakowanie CE 
na wyrobach?

18

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników badań. 



Badanie opinii publicznej – wnioski19

§ Wiedza Polaków na temat oznakowania CE jest znikoma: większość 
nie wie – bądź interpretuje błędnie – co ono oznacza, kto je nadaje 
i jaka instytucja kontroluje

§ Obecność oznakowania CE na produktach istotna jest podczas zakupów 
jedynie dla co szóstego respondenta

§ Zarówno prawidłowej interpretacji znaku CE, jak i poinformowaniu 
w zakresie jego przyznawania i kontroli, sprzyja wyższy status społeczny 
i zawodowy

§ Jedynie co dziesiąty ankietowany rozróżnia prawidłowy znak CE, 
informujący o zgodności wyrobów z wymaganiami



Ocena ogólna20

System znakowania CE zapewnia konsumentom skuteczną ochronę 
przed wprowadzaniem na rynek wyrobów niespełniających 
określonych wymagań. 

Organy administracji publicznej tworzące system nadzoru rynku, 
działając w obszarze wyrobów oznakowanych CE, są skuteczne 
i zapewniają konsumentom dostęp do wyrobów zgodnych 
z właściwymi regulacjami. 

Wzrastają zagrożenia, które w niedalekiej przyszłości mogą obniżyć 
skuteczność działania systemu. 

Pomimo prawidłowego funkcjonowania organów nadzoru rynku 
system oznakowania CE nie spełnia oczekiwanej roli, ponieważ 
konsumenci nie znają znaku CE ani nie wiedzą jaka treść się za nim 
kryje.



W świetle ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli uznaje 
za wskazane:

§ prowadzenie przez wszystkie organy nadzoru rynku skutecznych 
działań informacyjno-edukacyjnych, przybliżających 
konsumentom wagę i znaczenie oznakowania CE

§ dostosowanie środków w budżetach organów nadzoru rynku 
do wysokości zapewniającej skuteczną realizację ich zadań

21 Wnioski systemowe



Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

§ o stosowanie środków ograniczających dotyczących obowiązków 
obciążających producenta jeśli wykryto niezgodności z wymaganiami 
w zakresie projektowania i produkcji wyrobów

Do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 

§ o wzmocnienie monitorowania realizacji postanowień decyzji Prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego

Do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

§ o wzmocnienie nadzoru nad terminowością prowadzenia postępowań 
administracyjnych w obszarze zgodności wyrobów oznakowanych CE

§ dokonywanie analizy i ocen funkcjonowania oraz stanu ochrony interesów 
i praw konsumentów rynku w nadzorowanym sektorze, z wykorzystaniem 
dostępnych informacji, oraz uwzględnianie ich wyników w planowaniu 
działań kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska

22 Wnioski



Najwyższa Izba Kontroli
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji
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