
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Anny Sadkowskiej /j.polski/pt:  

,,Model nadzoru rynku w systemach oceny zgodności” 

 

 Rozprawa doktorska dotyczy regulacji prawnych nadzoru rynku w prawie polskim w 

oparciu o wytyczne zawarte w dyrektywach i rozporządzeniach UE. 

Celem pracy jest analiza charakteru tego nadzoru i określenie modelu nadzoru rynku. 

Metodologia badań oparta jest na metodzie dogmatycznej i metodzie porównawczej. Metoda 

dogmatyczna polega na badaniu doktryny, orzecznictwa i regulacji prawnych. Porównuję 

również procedury nadzoru rynku z innymi rodzajami nadzoru administracyjnego. 

 Zasada swobodnego przepływu towarów gwarantuje, że produkty, które trafiają na 

rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, spełniają wymogi zapewniające wysoki poziom ochrony 

interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo w ogóle, zdrowie i bezpieczeństwo 

w miejscu pracy, ochrona konsumentów, ochrona środowiska i bezpieczeństwa. Jednocześnie 

UE zapewnia, że swobodny przepływ produktów nie jest bardziej ograniczony niż zezwala na 

to prawodawstwo harmonizacyjne UE lub jakiekolwiek inne odpowiednie przepisy. 

 Zasadnicze wymagania zostały określone w dyrektywach i rozporządzeniach 

Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenia mają bezpośrednie zastosowanie, ale 

dyrektywy wymagają implementacji do porządku krajowego. Produkty wprowadzane na rynek 

wewnętrzny posiadają deklaracje zgodności oraz oznakowanie CE lub inne dodatkowe 

oznaczenia. 

 Procedury nadzoru rynku zostały określone w następujących rozporządzeniach UE: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku dotyczące warunków 

wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93; 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. 

w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42 /WE 

i rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011, które będzie stosowane od dnia 16 

lipca 2021 r., z wyjątkami wskazanymi w tym rozporządzeniu.  

 W prawie polskim system oceny zgodności i nadzoru rynku regulują ustawy: ustawa 

z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i systemie nadzoru rynku oraz ustawa 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

 Organy nadzoru rynku kontrolują, czy produkty spełniają wymagania określone 

w odpowiednim prawodawstwie harmonizacyjnym UE i czy nie zagrażają zdrowiu, 

bezpieczeństwu ani żadnemu innemu aspektowi ochrony interesu publicznego. Jeśli produkty 



nie spełniają wymagań albo zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu, organy nadzoru rynku 

nakazują przedsiębiorcom usunięcie produktu z rynku lub nawet jego zniszczenie. 

Dodatkowo na tych przedsiębiorców nakładane są kary pieniężne.  

 Podmiotami odpowiedzialnymi za zgodność produktu z wymaganiami są: producent, 

instalator, upoważniony przedstawiciel, importer oraz dystrybutor. 

 Trzy rozdziały na początku mojej pracy dotyczą: kształtowania zasady swobodnego 

przepływu towarów, regulowania wymagań produktowych, norm technicznych i norm 

zharmonizowanych. 

 W rozdziale czwartym omawiam interes publiczny chroniony przez system nadzoru 

rynku. 

 W rozdziałach piątym, szóstym, siódmym i ósmym analizuję cechy postępowania 

w zakresie nadzoru rynku, rodzaj niezgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi wymagań 

produktów, system wymiany informacji i komunikacji pomiędzy organami nadzoru rynku z 

państw członkowskich UE. 

 W rozdziale dziewiątym analizuję strukturę krajowych organów nadzoru rynku, ich 

kompetencje i obowiązki. 

 Zakończenie zawiera podsumowanie badań i zarys modelu nadzoru rynku produktów. 
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