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W DZIEDZINIE HARMONIZACJI TECHNICZNEJ 

1. Układ Europejski jako formalnoprawna podstawa 
stosunków Polski z UE 

Zgodnie z art. 68 Układu Europejskiego Rzeczpospolita Polska zobowiązała się do 
zbliżenia istniejącego, jak również przyszłego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa 
obowiązującego w Unii Europejskiej. Oznacza to, najogólniej sprawę ujmując, koniecz-
ność stworzenia takiej sytuacji, w której prawo polskie będzie odpowiadać standardom 
wspólnotowym i będzie z tym prawem bez zakłóceń współdziałać. Z kolei art. 69 Układu 
wymienia dziedziny, w których to zbliżenie przepisów prawnych ma podstawowe zna-
czenie dla gospodarki. Są to przepisy regulujące sytuację prawną i funkcjonowanie 
podmiotów gospodarczych oraz przepisy normujące zasady obrotu gospodarczego. Do 
tej drugiej grupy należy zaliczyć przepisy techniczne i normy. 

Układ Europejski stanowi także, że Polska będzie współpracować ze Wspólnotą 
Europejską w dziedzinie dostosowania przepisów dotyczących normalizacji i oceny 
zgodności wyrobów. Kwestię tę w szczególny sposób normuje art. 74 Układu przewidu-
jący, że współpraca Polski ze Wspólnotą będzie dotyczyć zmniejszania różnic w dzie-
dzinie normalizacji i certyfikacji oraz że w tym celu będzie popierane stosowanie 
przepisów technicznych Wspólnoty oraz europejskich norm i procedur oceny zgodności. 

Dostosowanie wymagań technicznych oraz systemów oceny zgodności państw apli-
kujących do członkostwa w UE jest uznawane zarówno przez stronę wspólnotową, jak 
i stronę polską za niezbędny czynnik dostosowań w zakresie swobodnego przepływu 
towarów. Harmonizacja uregulowań dotyczących bezpieczeństwa produktów jest pod-
stawą rozszerzenia rynku wewnętrznego na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. 

*mgr, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Integracyjnej w Urzędzie Komitetu Integracji 
Europejskiej 
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Zobowiązania Polski w tym zakresie wynikają przede wszystkim z art. 7 Układu 
Europejskiego, obligującego obie strony do stopniowego wprowadzania strefy wolnego 
handlu wyrobami przemysłowymi. 

2. Proces dostosowywania polskiego systemu oceny 
zgodności do rozwiązań wspólnotowych 

Obowiązujący w Polsce system certyfikacji działa na podstawie przepisów ustawy o ba-
daniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r.* System ten nie jest w pełni zgodny z roz-
wiązaniami stosowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej i postrzegany 
jest jako hamujący swobodny przepływ towarów i nie służący realizacji podstawowego 
celu Układu Europejskiego czyli stworzenia strefy wolnego handlu. Opiera się on na 
certyfikacji dokonywanej przez trzecią stronę przed wprowadzeniem produktu na rynek 
i jest koordynowany oraz nadzorowany przez jednostkę państwową, tj. Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji. Ponadto PCBC pełni jednocześnie funkcje jednostki akredytującej 
i certyfikującej, co jest rozwiązaniem sprzecznym z zasadniczymi postanowieniami 
prawa wspólnotowego w tej dziedzinie. 

System obowiązkowej certyfikacji obowiązuje w odniesieniu do wyrobów mogących 
stanowić zagrożenie życia, zdrowia i środowiska. Wynika to z rozporządzeń właściwych 
ministrów, którzy wprowadzili niektóre polskie normy do obowiązkowego stosowania. 
Lista wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji, która jest odbiciem różnorod-
nych interesów branżowych, jest długa, a zakres obowiązkowej certyfikacji w Polsce jest 
znacznie szerszy w porównaniu z rozwiązaniami unijnymi. W wielu przypadkach powsta-
je konieczność podwójnej certyfikacji dóbr importowanych, co wydłuża czas i zwiększa 
koszty wprowadzenia na rynek wyrobów. Sytuacja ta jest oceniana przez Komisję 
Europejską jako poważna bariera w rozwoju handlu i funkcjonowania rynku wewnę-
trznego Unii Europejskiej. Pewnym wytłumaczeniem zastosowania takich rozwiązań 
w Polsce był brak rozwiniętego i powszechnie stosowanego systemu nadzoru nad 
rynkiem. 

Kwestia dostosowania polskiego systemu certyfikacji i oceny zgodności do rozwiązań 
wspólnotowych była przedmiotem wielu spotkań na szczeblu roboczym oraz dyskusji 
podczas posiedzeń Komitetu i Rady Stowarzyszenia. O wadze problemu świadczy także 
to, że sprawa systemu certyfikacji w Polsce została wniesiona na forum dyskusji i in-
terwencji politycznych już na początku 1995 r. Od tej pory problem ten jest podnoszony 
przy różnych okazjach, zarówno w kontekście stosunków bilateralnych RP - państwa 
członkowskie UE, jak i przy okazji oficjalnych wizyt w instytucjach UE. 

Prowadzone byty intensywne konsultacje i negocjacje, których główny temat stanowiła 
weryfikacja listy produktów, będących przedmiotem obowiązkowej certyfikacji przez trzecią 
stronę. Jednak nie udało się sformalizować projektu porozumienia. Dopiero powołanie 
w październiku 1996 r. Komitetu Integracji Europejskiej wzmocniło międzyministerialną 
koordynację procesu integracji europejskiej. W grudniu 1996 r. rozpoczęto negocjacje zmie-

*Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku (DzU nr 55, poz. 250). 
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rzające do opracowania porozumienia o wzajemnym uznawaniu certyfikacji. Istotnym 
krokiem zbliżającym polskie rozwiązania w dziedzinie certyfikacji było wydanie przez 
dyrektora PCBC rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r., zgodnie z którym liczba wyrobów 
podlegających obowiązkowej certyfikacji została w znacznym stopniu zmniejszona. 

Prowadzone negocjacje doprowadziły do podpisania w dniu 30 lipca 1998 r. Protokołu 
w sprawie Europejskiego Porozumienia o Ocenie Zgodności. Wyrażone w nim zostały 
cele sformułowane w Układzie Europejskim. Protokół ten może zostać uznany za 
podstawowy dokument stanowiący odniesienie do prac dostosowawczych w obszarze 
oceny zgodności. Wynikają z niego zobowiązania strony polskiej dotyczące stworzenia 
systemu oceny zgodności w pełni zgodnego z systemem wspólnotowym. Natomiast już 
w okresie przejściowym przewidziano wprowadzenie niektórych elementów procedury 
wspólnotowej, w szczególności uznawanie deklaracji producenta i certyfikatów trzeciej 
strony wydawanych w Unii Europejskiej na zasadzie wzajemności. Porozumienie zawie-
ra również harmonogram wdrażania legislacji wspólnotowej odnoszącej się do harmo-
nizacji technicznej. Należy jednak zauważyć, że realizacja tych zobowiązań przebiega 
ze znacznymi opóźnieniami. 

Mając na uwadze konieczność przyspieszenia procesu dostosowawczego w tym 
obszarze, prezes Rady Ministrów powołał zarządzeniem z dnia 14 lipca 1998 r. Między-
resortowy Zespól ds. Polityki Harmonizacji Technicznej, którego przewodniczącym 
został podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Zespół zajął się 
przede wszystkim koordynacją przygotowania aktów prawnych tworzących nowy system 
oceny zgodności oraz bezpieczeństwa wyrobów. Zadania zespołu obejmują: 
• programowanie procesu dostosowania polskiego prawa do prawa wspólnotowego 

w zakresie bezpieczeństwa produktów przemysłowych oraz oceny zgodności, 
• opiniowanie założeń projektów aktów prawnych i decyzji związanych z procesem 

dostosowawczym, 
• monitorowanie procesu przygotowywania nowych aktów prawnych, 
• koordynację przygotowania i prowadzenia negocjacji Europejskiego Porozumienia 

o Ocenie Zgodności wraz z aneksami sektorowymi, 
• koordynację prac nad strategią harmonizacji w obszarze normalizacji, oceny zgod-

ności oraz regulacji technicznych. 
Zespół szczególną uwagę poświęcił opracowaniu harmonogramu procesu dostosowaw-

czego w zakresie oceny zgodności, który obejmuje opracowanie ustaw horyzontalnych, 
tworzących ogólne ramy ustawowe dla systemu oceny zgodności w Polsce oraz akty 
prawne wprowadzające do prawa polskiego ustalenia dyrektyw „nowego podejścia". 
W harmonogramie, który stał się podstawą dla dalszych prac dostosowawczych, prze-
widywano opracowanie następujących projektów ustaw*: 

• o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji, 

*Wszystkie ustawy horyzontalne zostały już uchwalone; są to następujące ustawy: Ustawa z dnia 22 lipca 
1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (DzU z 1999 r., nr 70, 
poz. 776), ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych 
ustaw, ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (DzU z 2000 r., nr 15, 
poz. 179), ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzial-
ności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r., nr 22, poz. 271). 
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• o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych ustaw, 
• o ogólnym bezpieczeństwie produktów, 
• o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oraz 

o zmianie przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i kode-
ksu wykroczeń* 

oraz opracowanie projektu uchwały Rady Ministrów o koordynowaniu prac legislacyjnych 
nad przepisami technicznymi z właściwymi organami Komisji Europejskiej i wyspecjali-
zowanymi organizacjami międzynarodowymi (notyfikacja przepisów technicznych i prac 
normalizacyjnych na potrzeby Komisji Europejskiej). 

Uchwalenie wyżej wymienionych ustaw oraz podjęcie przez Radę Ministrów uchwały 
o koordynowaniu prac legislacyjnych stworzy podstawę budowy systemu oceny zgod-
ności i certyfikacji zgodnego z zasadami obowiązujących w UE. 

Strona polska zobowiązała się w stanowisku negocjacyjnym** w obszarze „swobodny 
przepływ towarów" do dostosowania polskiego prawodawstwa w tej dziedzinie do końca 
2002 r., przyjmując, że jest to data gotowości Polski do przyjęcia członkostwa w Unii 
Europejskiej. Tam gdzie będzie to możliwe, Polska zamierza zharmonizować swoje prawo 
z prawem wspólnotowym i dokonać jego pełnej implementacji jak najwcześniej i przed 
przewidywaną datą wejścia do Unii. Jest to traktowane jako istotny warunek dostosowa-
nia polskiego przemysłu do warunków rzetelnej konkurencji i funkcjonowania rynku 
wewnętrznego UE. 

Polskie stanowisko negocjacyjne przewiduje: 
• stworzenie legislacji ramowej umożliwiającej przyjęcie dyrektyw „nowego podej-

ścia", 
• dalsze odchodzenie od norm obligatoryjnych i zastępowanie ich normami fakul-

tatywnymi, 
• dostosowywanie polskich norm do norm europejskich. 

W przyjętym stanowisku przewiduje się dokonanie istotnych zmian w sferze instytucji 
zapewniających wdrażanie prawa wspólnotowego w zakresie wymaganym przez zasa-
dę swobodnego przepływu towarów. Szczególna uwaga ma być poświęcona stworzeniu 
systemu nadzoru rynku przez odpowiedzialne instytucje inspekcyjne, przekształceniu 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w niezależną od administracji publicznej instytu-
cję normalizacyjną, powołaniu jednostek notyfikowanych tam gdzie będzie to racjonalne 
z uwagi na koszty tworzenia odpowiedniej infrastruktury. Przewiduje się również doko-
nanie zmian organizacyjnych i strukturalnych w systemie funkcjonowania Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji. Ustanowiony zostanie także system wymiany informacji 
na temat legislacji technicznej, powiązany z istniejącym już Krajowym Systemem 
Notyfikacji powstałym na potrzeby WTO. Wdrożenie do prawa polskiego procedury 
informacyjnej nastąpi z chwilą uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. 

*Tytuł ustawy został zmieniony w toku prac parlamentarnych; obecnie brzmi: ustawa o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny. 

**Stanowisko Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej, wyd. pełnomocnika rządu do spraw negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europej-
skiej, pierwsze wydanie luty 2000 r. 
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3. Wymagania dokumentu unijnego „Partnerstwo 
dla członkostwa" i priorytety „Narodowego programu 
przygotowania Polski do członkostwa w UE" 

3.1. Par tnerstwo dla cz łonkos twa 

Zgodnie z Agendą2000 Unia Europejska udziela merytorycznej i finansowej pomocy 
we wprowadzaniu reform służących uzyskaniu przez Polskę członkostwa UE. Służy temu 
koncepcja Partnerstwa dla członkostwa (Accession Partnership), która określa priorytety 
działań dostosowawczych oraz precyzuje zasady i warunki korzystania z pomocowych 
środków unijnych w celu realizacji tych priorytetów. 

W dokumencie unijnym „Partnerstwo dla członkostwa 1998" (w rozdziale „Rynek 
wewnętrzny") ustalono, że Polska powinna dostosować do wymagań Unii Europejskiej 
struktury normalizacyjne i system oceny zgodności, stworzyć system nadzoru rynku oraz 
zapewnić harmonizację ustawodawstwa technicznego dla wyrobów przemysłowych. Na 
podstawie oceny wdrażania tych priorytetów oraz dotychczasowego postępu w dosto-
sowywaniu prawa polskiego do rozwiązań prawnych Wspólnoty, Komisja Europejska 
w końcu 1999 r. dokonała nowelizacji tego dokumentu i przyjęła „Partnerstwo dla 
członkostwa dla Polski na lata 2000-2002". Należy podkreślić, że wsparcie finansowe 
ze strony Wspólnoty jest uwarunkowane przestrzeganiem przez Polskę zobowiązań 
wynikających z Układu Europejskiego, a w szczególności postępami w realizacji po-
szczególnych priorytetów partnerstwa. Formułując zmienioną listę priorytetów Komisja 
kierowała się własną oceną ważności poszczególnych zadań i określiła priorytety 
dotyczące oceny zgodności i certyfikacji, które powinny zostać wykonane w 2000 r. oraz 
priorytety średnioterminowe do realizacji w latach 2001-2002. 

Priorytety krótkoterminowe ujęte w „Partnerstwie dla członkostwa" przewidują: „przy-
jęcie ustawy o systemie oceny zgodności, przyjęcie przepisów wprowadzających posta-
nowienia dyrektyw o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz odpowiedzialności pro-
ducenta za produkt, nowelizację ustawy o normalizacji z 1993 r., rozpoczęcie transpo-
zycji dyrektyw „nowego podejścia", utworzenie niezależnych struktur administracyjnych 
zgodnych z zasadami wspólnotowymi, przyjęcie ramowego ustawodawstwa w zakresie 
chemikaliów, wprowadzanie tradycyjnego ustawodawstwa technicznego". Natomiast 
priorytety średnioterminowe do realizacji w okresie do 2002 r. przewidują: „zakończenie 
dostosowywania prawa w zakresie przepisów dotyczących oceny zgodności oraz syste-
mu nadzoru rynkowego, wdrażanie norm europejskich, zakończenie prac dostosowaw-
czych w zakresie legislacji sektorowej, istnienie odpowiednich struktur wdrażających 
zmienione przepisy we wszystkich sektorach". 

Komisja Europejska regularnie sporządza raporty dla Rady Europejskiej na temat 
postępów w przygotowaniach do członkostwa w UE. W pierwszym raporcie z postępów 
Polski na drodze zbliżania do członkostwa w UE (Regular Report '98) podkreślono 
znikomy postęp w obszarze certyfikacji i normalizacji, wyrażający się w braku transpo-
zycji do prawa polskiego legislacji horyzontalnej oraz niedostosowaniu istniejących 
struktur instytucjonalnych. 
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Również w kolejnym raporcie Komisji Europejskiej z postępu prac dostosowawczych 
w 1998 r. i pierwszej połowie 1999 r. stan dostosowań w tej dziedzinie oceniany został 
krytycznie. Podkreślono, że realizacja priorytetów „Partnerstwa dla członkostwa" wyma-
ga dalszych poważnych wysiłków, biorąc pod uwagę fakt, że żaden z ramowych aktów 
prawnych nie został przyjęty w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Uniemożliwiało to 
transpozycję dyrektyw „nowego podejścia". W pewnym stopniu na negatywną ocenę 
raportu wpływa zastosowana przez komisję metoda oceny postępów polegająca na 
przyjęciu za podstawę ocen jedynie faktycznych osiągnięć i uchwalonych przez parla-
ment aktów prawnych. 

Delegacja polska podczas konsultacji w Komisji Europejskiej we wrześniu 1999 r. 
wyjaśniła, że wprawdzie z opóźnieniem, ale uzyskano duży postęp w stworzeniu 
podstaw prawnych w celu wprowadzenia systemu zgodnego z rozwiązaniami wspólno-
towymi i praktycznego uregulowania najbardziej pilnych spraw w tym zakresie. Przed-
stawiciele Komisji stwierdzili, że doceniają ostatnie przyspieszenie prac legislacyjnych 
będące wynikiem decyzji Komitetu Integracji Europejskiej podjętych w maju 1999 r., 
jednak chcąc zachować jednolitą, porównywalną metodę dla wszystkich państw sto-
warzyszonych, nie mogą brać pod uwagę etapów pośrednich dotyczących projektów, 
które są dopiero przedmiotem uzgodnień międzyministerialnych lub prac legislacyjnych 
w parlamencie. 

3.2. Narodowy p rogram przygotowania do cz łonkos twa w UE (NPPC) 

Priorytety wymienione w „Partnerstwie dla członkostwa" zostały uwzględnione w zmo-
dyfikowanym „Narodowym programie przygotowania do członkostwa w UE"* (NPPC), 
którego znowelizowana wersja została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia 
2000 r. Program wyznacza kierunek priorytetowych działań dostosowawczych oraz 
określa harmonogram ich realizacji w okresie do 2002 r. w kontekście zbliżającego się 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, określa również instytucje odpowiedzialne za 
programowanie i realizację zadań, procedury decyzyjne oraz planowane źródła finanso-
wania zadań dostosowawczych. Program opiera się na doświadczeniach z dotychcza-
sowej realizacji Układu Europejskiego, stanie przygotowań Polski do członkostwa w Unii 
Europejskiej, w tym również Opinii Komisji Europejskiej o poczynionych postępach. 
Uwzględnia także nowe priorytety i zadania, których konieczność wprowadzenia do 
NPPC jest uzasadniona w świetle wyników przeglądu prawa polskiego pod kątem 
zgodności z prawem wspólnotowym oraz wymagań płynących z przebiegu negocjacji 
akcesyjnych. 

W rozdziale „Swobodny przepływ towarów" NPPC 2000 uwzględniono 17 priorytetów. 
Dla 7 priorytetów instytucją wiodącą jest Ministerstwo Gospodarki, które odpowiada za 
dostosowanie prawa polskiego w zakresie dyrektyw „nowego podejścia", dyrektywy 
maszynowej, dyrektywy dotyczącej sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku 
w pewnych granicach napięć, dostosowań w sektorze urządzeń technicznych, systemu 

*„Narodowy program przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej" jest dostępny na 
stronach Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Internecie. 
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oceny zgodności pod względem bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i materiałów stoso-
wanych w zakładach górniczych, dostosowania prawa w zakresie towarów paczkowa-
nych oraz opracowania harmonogramu zniesienia pozataryfowych barier w dostępie do 
rynku. Za dostosowanie prawa polskiego w zakresie metrologii odpowiada Główny Urząd 
Miar we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, a za dostosowanie w zakresie 
normalizacji - Polski Komitet Normalizacyjny przy współdziałaniu właściwych mini-
sterstw w dziedzinie legislacji. Dla dalszych 5 priorytetów instytucją wiodącą jest Mini-
sterstwo Zdrowia (urządzenia medyczne, niebezpieczne substancje i preparaty chemi-
czne, farmaceutyki, środki kosmetyczne oraz bezpieczeństwo żywności). Za wdrożenie 
prawa wspólnotowego w zakresie warunków technicznych pojazdów odpowiada Mini-
sterstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, a za wdrożenie prawa w zakresie nawozów 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast zadania dotyczące dostosowania 
prawa w zakresie emisji hałasu przez maszyny i urządzenia budowlane oraz przez sprzęt 
domowy zostały ujęte w rozdziale „Środowisko". 

Z punktu widzenia problematyki konferencji zorganizowanej przez Instytut Techniki 
Budowlanej („Dostosowanie polskich przepisów budowlanych do systemu obowiązują-
cego w Unii Europejskiej") największe znaczenie ma realizacja priorytetu „Dostosowanie 
prawa polskiego w zakresie dyrektyw nowego podejścia" i „Dostosowanie w zakresie 
normalizacji". Podstawowe zadania ujęte w tych priorytetach, które mają zostać wyko-
nane w latach 2000-2002, przedstawiają się następująco: 
• uchwalenie ustawy o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz o zmianie niektórych 

ustaw wraz z aktami wykonawczymi; celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych 
do stopniowego wdrażania do polskiego systemu legislacyjnego dyrektyw „nowego 
podejścia" oraz innych dyrektyw wspólnotowych dotyczących harmonizacji technicznej, 

• dalsza nowelizacja ustawy Prawo budowlane i wydanie aktów wykonawczych w celu 
implementacji Dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotyczącej 
harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do wyro-
bów budowlanych, 

• nowelizacja ustawy o normalizacji, ustawy Prawo o miarach oraz nowelizacja ustawy 
Prawo telekomunikacyjne, 

• wydanie rozporządzeń Rady Ministrów określających wymagania zasadnicze dla wyro-
bów podlegających ocenie zgodności, warunki i tryb dokonywania oceny zgodności oraz 
sposób znakowania tych wyrobów zgodnie z ustaleniami dyrektyw „nowego podejścia", 

• wydanie rozporządzeń Rady Ministrów określających wymagania lub specyfikacje 
techniczne odpowiadające wymaganiom szczegółowym określonym w dyrektywach 
innych niż dyrektywy „nowego podejścia", 

• przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie koordynowania prac legislacyjnych nad 
przepisami technicznymi między polską administracją a właściwymi organami Unii 
Europejskiej, 

• wydanie rozporządzeń właściwych ministrów zmieniających rozporządzenia w sprawie 
obowiązku stosowania polskiej normy (ograniczanie liczby norm do obowiązkowego 
stosowania), 

• dokonanie zmian instytucjonalnych w zakresie prowadzenia działań akredytacyjnych 
i certyfikacji (restrukturyzacja PCBC poprzez rozdzielenie funkcji certyfikacji od akre-
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dytacji) oraz prowadzenia nadzoru rynku; zmiana statutu Polskiego Komitetu Norma-
lizacyjnego wprowadzająca niezależność od władz administracyjnych, 

• zgłaszanie polskich jednostek oceny zgodności (certyfikujących) do pełnienia funkcji 
jednostek notyfikowanych w obszarze poszczególnych dyrektyw „nowego podejścia", 

• informowanie operatorów ekonomicznych o zmianach w systemie oceny zgodności. 
Całość działań w dziedzinie harmonizacji technicznej została ujęta w strategii harmo-

nizacji w obszarze normalizacji, oceny zgodności oraz regulacji technicznych, która ma 
być wykorzystana jako dokument programowy do projektów przewidzianych do finan-
sowania przez PHARE 2000. Strategia uwzględnia konieczne zmiany prawne i insty-
tucjonalne, których wprowadzenie jest warunkiem uzyskania przez Polskę członkostwa 
w Unii Europejskiej. Przewiduje również przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla 
operatorów ekonomicznych oraz konsumentów o zmianach w systemie oceny zgodno-
ści. Wstępny projekt strategii został rozpatrzony przez Komitet Integracji Europejskiej 
w grudniu 1999 r. 

4. Stan prac nad podstawowymi aktami prawnymi 

4.1. Nowel izac ja ustawy o badaniach i cer ty f ikac j i z 1993 r. 

Nowa ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 22 lipca 1999 r. weszła w życie 10 września 
1999 r.* Wprowadziła ona obowiązek wydania przepisów wykonawczych, zgodnych 
z ustaleniami Europejskiego Porozumienia o Ocenie Zgodności, w terminie 6 miesięcy 
od dnia wejścia ustawy w życie. Przepisy zmienionej ustawy pozwalają na dalsze 
skrócenie listy produktów podlegających obowiązkowej certyfikacji. Na jej podstawie 
Rada Ministrów wydała rozporządzenie określające listę wyrobów podlegających obo-
wiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności**. 

Ustawa wprowadziła również zasadę uznawania deklaracji producentów z państw 
członkowskich UE jako jedną z najczęściej stosowanych form potwierdzania przez 
producenta - na jego wyłączną odpowiedzialność - że wprowadzany przez niego na 
rynek wyrób jest wyrobem bezpiecznym, spełniającym zasadnicze wymagania za-
warte w dyrektywach „nowego podejścia". Sprawa ta została szczegółowo uregulowana 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu wydawania dokumentów dopu-
szczających do obrotu wyroby wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym 
Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 

*Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 
1993 r. (DzU z 1999 r„ nr 70, poz. 776). 

**Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Posce, a także importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać 
zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podle-
gających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (DzU nr 5 z dnia 28 sty-
cznia 2000 r., poz. 53). 
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zgodności wystawionej przez producenta*. Warunkiem dopuszczenia do obrotu na-
polskim rynku będzie uzyskanie administracyjnego świadectwa weryfikacji certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności producenta. 

Odrębne rozporządzenia regulują sposób ustalania wysokości opłat za czynności 
związane z akredytacją, badaniami i certyfikacją oraz tryb ustalania sankcji za wprowa-
dzanie do obrotu wyrobów nie spełniających wymagań znowelizowanej ustawy. 

Uchwalenie znowelizowanej ustawy o badaniach i certyfikacji oraz wydanie wspomnia-
nych rozporządzeń sprawiło, że nowe zasady, częściowo zbliżające polskie przepisy do 
rozwiązań wspólnotowych, mogły funkcjonować od początku 2000 r. 

4.2. Ustawa o sys temie oceny zgodnośc i , akredytac j i 
oraz o zmianie n iek tórych ustaw 

Specjalne posiedzenie Komitetu Integracji Europejskiej poświęcone certyfikacji i o-
cenie zgodności odbyło się 24 maja 1999 r. Ustalono wówczas harmonogram dalszych 
przyspieszonych prac nad przygotowaniem projektu ustawy o ocenie zgodności. W dniu 
29 czerwca 1999 r. Rada Ministrów przyjęła projekt tej ustawy i przekazała go do Sejmu. 

Została powołana specjalna podkomisja sejmowa do rozpatrzenia projektu. Ze wzglę-
du na złożoność problematyki podlegającej nowym uregulowaniom projekt był przed-
miotem długich i wnikliwych rozważań. Równolegle do prac w ramach rządu i parlamentu 
Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło konsultacje w sprawie projektu ustawy w Ko-
misji Europejskiej. Zdaniem Komisji Europejskiej projekt ustawy był w kilku zasadniczych 
kwestiach niezgodny z prawem wspólnotowym. W związku z tym Komisja Europejska 
zaproponowała możliwie szybkie rozdzielenie PCBC na instytucję akredytującą i certyfi-
kującą oraz stworzenie możliwości stopniowego wprowadzania do polskiego prawa 
wymagań dyrektyw „nowego podejścia". Bez wprowadzenia tych zmian Komisja Euro-
pejska nie widzi możliwości tymczasowego zamknięcia negocjacji w obszarze „swobod-
nego przepływu towarów". 

W sprawie projektu ustawy zajął stanowisko Senat, który uznał za konieczne dosto-
sowanie postanowień ustawy do rozwiązań wspólnotowych oraz przyspieszenie termi-
nów wdrażania nowego systemu. Senat uważał jednak, że niezbędne jest rozważne 
i stopniowe przechodzenie kolejnych sektorów gospodarki na nowe zasady oceny 
zgodności. Stanowisko to jest zbieżne z opinią Komisji Europejskiej. 

Należy również odnotować, że w toku prac nad ustawą były zgłaszane uwagi, w których 
postulowano wyraźne określenie w postanowieniach ustawy modułów oceny zgodności. 
Podkreślano, że brak takiego rozwiązania spowoduje nadmierne zróżnicowanie stoso-
wanych procedur (modułów) i będzie osłabiać spójność całego systemu zgodności. 

Po rozpatrzeniu poprawek Senatu tekst ustawy został uchwalony w dniu 28 kwietnia 
2000 r. 

*Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczają-
cych do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawionej 
przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (DzU nr 5 z dnia 28 stycznia 2000 r., poz. 58). 
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Ustawa stwarza ramy prawne pozwalające na stopniowe dostosowanie funkcjonują-
cego w Polsce systemu badań i certyfikacji do rozwiązań wspólnotowych opartych na 
kilkunastu dyrektywach „nowego podejścia". W ustawie ustanowiono podstawy prawne 
transponowania do polskiego systemu prawnego zasadniczych wymagań dotyczących 
wyrobów wprowadzanych do obrotu, wynikających z dyrektyw wspólnotowych. W związ-
ku z tym, że zakres przedmiotowy dyrektyw „nowego podejścia" wkracza w sferę 
ustawowych kompetencji wielu ministrów, ustawa przewiduje inkorporowanie tych dyre-
ktyw do polskiego systemu prawnego w drodze rozporządzeń Rady Ministrów. Ustawa 
zakłada również upoważnienie Rady Ministrów do wydania rozporządzeń regulujących 
wymagania lub specyfikacje techniczne wynikające z dyrektyw sektorowych (dyrektyw 
„starego podejścia"). Dostosowano również struktury organizacyjne i zasady funkcjono-
wania polskich jednostek akredytujących, certyfikujących i kontrolnych oraz laboratoriów 
do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. 

Podobnie jak w rozwiązaniach unijnych, wprowadzono oddzielenie działań z zakresu 
akredytowania od certyfikacji i innych działań z zakresu oceny zgodności. W związku z tym 
przewidziano wprowadzenie nowych rozwiązań instytucjonalnych. Z Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji z dniem 1 stycznia 2001 r. zostaną wydzielone sprawy wynikające 
z akredytacji, które przejdą do właściwości nowej instytucji - Centrum Akredytacji. 

Należy podkreślić, że ustawa nie zakłada stworzenia odrębnego systemu nadzoru 
rynku dla obszaru objętego dyrektywami „nowego podejścia"; uznano, że bardziej 
racjonalne będzie rozszerzenie w przyszłości uprawnień instytucji sprawujących nadzór 
nad rynkiem na podstawie przepisu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 3-8 i art. 48 ust. 2 
(są to przepisy wdrażające podstawy nowego systemu), które wchodzą w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Do czasu wejścia w życie przepisów 
wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r., ocena zgodności 
będzie się odbywać na podstawie dotychczasowych zasad i przepisów. Oznacza to, że 
przechodzenie kolejnych sektorów gospodarki na nowe zasady oceny zgodności będzie 
następowało stopniowo i w sposób rozważny. 

4.3. Ustawa o ogó lnym bezpieczeństwie p roduk tów 

Projekt ustawy został opracowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK) we współpracy z właściwymi ministerstwami i innymi instytucjami. Projekt był 
przedmiotem długich uzgodnień międzyresortowych. Po uzyskaniu akceptacji Rady 
Ministrów został przesłany do Sejmu 8 lipca 1999 r. Był wnikliwie rozpatrywany przez komisje 
sejmowe, które wprowadziły szereg zmian. Sejm uchwalił ustawę 22 stycznia 2000 r. 

Ustawa w sposób kompleksowy reguluje problematykę bezpieczeństwa wyrobów 
przez stworzenie odpowiednich warunków prawnych i instytucjonalnych. Określa ogólne 
warunki bezpieczeństwa produktów, obowiązki producenta i sprzedawcy, nadzór nad 
bezpieczeństwem produktów oraz sankcje za naruszenie obowiązków wynikających 
z ustawy. 

Celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych i instytucjonalnych służących bez-
pieczeństwu konsumentów. Rozwiązania przyjęte w ustawie są dostosowane do wyma-
gań Unii Europejskiej, w szczególności ustaleń zawartych w Dyrektywie Rady 
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92/59/EWG w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu, jak również uregulowań 
zawartych w ustawodawstwach wewnętrznych państw członkowskich. Ustawa zawiera 
delegację dla Rady Ministrów do wydania rozporządzeń wykonawczych transponują-
cych do polskiego prawodawstwa wspólnotowe akty prawne dotyczące bezpieczeństwa 
zabawek, bezpieczeństwa innych produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumen-
ta przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste oraz 
bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych. Opracowane zostały odpo-
wiednie projekty rozporządzeń, będące w różnych fazach procesu legislacyjnego. 

Opracowane zostały również rozporządzenia wykonawcze dotyczące monitoringu 
bezpieczeństwa produktu i wypadków konsumenckich oraz ochrony rynku przed niebez-
piecznymi towarami importowanymi z państw trzecich. 

Szczególne miejsce w ustawie zajmują przepisy normujące sprawowanie nadzoru nad 
bezpieczeństwem produktów. Organizują one system nadzoru oraz przewidują środki 
administracyjno-prawne będące w dyspozycji organu nadzoru, którym jest prezes Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ nadzoru wykonuje swoje zadania przy 
pomocy Inspekcji Handlowej. Ustawa wyposaża organ nadzoru w uprawnienia władcze, 
na podstawie których organ ten może zobowiązać producenta do poddania produktu 
badaniu, udzielania informacji o zagrożeniach związanych z produktem, wycofania 
produktu z obrotu; może również zakazać producentowi wprowadzania produktu do 
obrotu, jak również określa sankcje za naruszenie obowiązków nałożonych na produ-
centa i sprzedawcę. Ustawa nie uchybia jednak uprawnieniom innych organów, które 
realizują swoje obowiązki wynikające ze specyfiki kontrolowanych obszarów i odrębnych 
przepisów regulujących szczególne warunki bezpieczeństwa określonych produktów. 

Ustawa tworzy krajowy system informowania o niebezpiecznych produktach, którego 
podstawowym zadaniem jest informowanie organów administracji rządowej i samorzą-
dowej, zainteresowanych instytucji oraz konsumentów o występujących zagrożeniach. 
System ten - zgodnie z rozwiązaniami wspólnotowymi - ma dotyczyć przede wszystkim 
towarów konsumpcyjnych. System ostrzegania o niebezpieczeństwach związanych z urzą-
dzeniami, wchodzącymi w zakres stosowania trzech dyrektyw „nowego podejścia" o urzą-
dzeniach medycznych, aktywnych implantach oraz urządzeniach diagnostycznych in vitro 
będzie przedmiotem osobnych rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

System ten nie zastępuje działania właściwych organów inspekcji i nie narusza ich 
kompetencji, wymaga natomiast określenia zasad ich współdziałania w nadzorze nad 
określonymi sektorami rynku. Punkt kontaktowy działający w ramach systemu, na 
podstawie informacji otrzymywanych od właściwych organów o stwierdzonych zagroże-
niach, będzie prowadził rejestr produktów niebezpiecznych, dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych. W przyszłości, po włączeniu Polski do europejskiego systemu RA-
PEX informacje te będą przekazywane również instytucjom wspólnotowym i państwom 
członkowskim. Ustawa określa również zasady postępowania organów celnych z impor-
towanymi produktami stwarzającymi ryzyko dla bezpieczeństwa i ustala zasady koordy-
nacji działań organów celnych oraz organów nadzoru. Zakres stosowania systemu nie 
odnosi się do produktów niekonsumpcyjnych i konieczne będzie określenie zasad i pro-
cedur włączenia instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad tymi produktami do systemu 
wymiany informacji o niebezpiecznych produktach. 
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Podejmowane działania, zmierzające do lepszej koordynacji i kontroli nad bezpieczeń-
stwem produktu, stanowią złożony i długotrwały proces, angażujący wiele sektorów 
gospodarczych. Należy przy tym uwzględnić, że reforma administracyjna weszła w życie 
dopiero na początku 1999 r. i dopiero zebranie praktycznych doświadczeń związanych 
z wdrażaniem ustaleń regulujących nadzór rynku pozwoli na podjęcie decyzji uściślają-
cych kompetencje organów inspekcji rynku. 

4.4. Ustawa o ochron ie n iek tórych praw konsumen tów 
oraz o odpowiedz ia lnośc i za szkodę wyrządzoną przez p roduk t 
n iebezpieczny 

Projekt tej ustawy, opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, został przesłany 
do Sejmu 26 lutego 1999 r. Ustawa została uchwalona przez Sejm 2 marca 2000 r. 
Ustawa w istotny sposób zbliża polskie prawo ochrony konsumenta do prawa wspólno-
towego. Wdraża do prawa polskiego postanowienia czterech dyrektyw wspólnotowych 
dotyczących umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa*, zawieranych na odle-
głość**, w sprawie nieuczciwych klauzul umownych*** oraz o odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez produkty o właściwościach niebezpiecznych****. Przepisy 
dwóch ostatnich dyrektyw zostały uwzględnione w formie noweli Kodeksu cywilnego. 

Szczególne znaczenie ma wprowadzenie odpowiedzialności za produkt o właściwo-
ściach niebezpiecznych do prawa cywilnego. Chodzi tu o nowy rodzaj odpowiedzialności 
bezumownej, na zasadzie ryzyka, co zdecydowało o umieszczeniu przepisów o odpo-
wiedzialności za produkt o właściwościach niebezpiecznych w Kodeksie cywilnym, w no-
wym tytule następującym bezpośrednio po przepisach o czynach niedozwolonych. 

Ten rodzaj odpowiedzialności był polskiemu prawu cywilnemu dotychczas nieznany 
i częściowo tylko odpowiedzialność tę można było realizować w ramach tradycyjnej 
odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność za produkt o właściwościach niebezpie-
cznych chroni każdego poszkodowanego (jakkolwiek najczęściej będzie chodziło o konsu-
menta). Odpowiedzialność za produkt o właściwościach niebezpiecznych nie wyklucza 
odpowiedzialności według tradycyjnych reżimów (deliktowego, kontraktowego, z gwaran-
cji i rękojmi). Nie wyłącza też odpowiedzialności za krzywdę niemajątkową; w takim 
wypadku przepisy tytułu VI, księgi III K.c. znajdują uzupełniające zastosowanie, ponieważ 
reżim odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt o właściwościach niebez-
piecznych w ogóle tej kwestii nie reguluje, koncentrując się tylko na regulacji następstw 
wyrządzenia szkody majątkowej na osobie i na mieniu. 

Przesłanki odpowiedzialności za produkt o właściwościach niebezpiecznych są wzo-
rowane na ujęciu Dyrektywy Rady 85/374/EWG w sprawie odpowiedzialności za wadliwe 

* Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia5 IV1993 r. w sprawie nieuczciwych klauzul umów z konsumentami. 
** Dyrektywa Rady 85/577/EWG z dnia 20 XI11985 w sprawie ochrony konsumenta w zakresie umów 

zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. 
***Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 VII 1985 w sprawie zbliżenia przepisów prawnych i admini-

stracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za wadliwe wyroby. 
****Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/7/WE z dnia 9 V 1997 r. o ochronie konsumentów 

w odniesieniu do umów zawieranych na odległość. 
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wyroby. Ustawa przewiduje, że w przypadku nieznajomości producenta odpowiada 
dostawca, którego zwalnia tylko wskazanie producenta (importera) lub - w ostatniej 
kolejności - własnego dostawcy. 

Szczegółowe problemy związane z wdrażaniem zaleceń Dyrektywy Rady 89/106/EWG 
oraz dostosowaniem polskich przepisów budowlanych do przepisów wspólnotowych są 
przedmiotem odrębnych opracowań. 
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