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Cel 
Kontrola wyrobów podlegających zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami 
Kontrola spełniania przez wyroby wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby 
zagrożenia 

Kogo dotyczy 
Przedsiębiorców posiadających w ofercie handlowej wyroby podlegające stosownym 
przepisom 

Jakich wyrobów 
dotyczy 

Sprzęt elektryczny, elektroniczny, maszyny, zabawki, środki ochrony indywidualnej, proste 
zbiorniki ciśnieniowe, wodne kotły grzewcze opalane paliwami ciekłymi lub gazowymi, 
urządzenia ciśnieniowe, urządzenia spalające paliwa gazowe, źródła światła, wyroby 
pirotechniczne i inne 

Jakie dokumenty 
przygotować 

 Książkę kontroli przedsiębiorcy 
 W przypadku nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy, pisemnie upoważnić 

osobę do reprezentowania go w trakcie kontroli 

Przed kontrolą 

Jeśli kontrola obejmuje również inne zagadnienia tematyczne (poza kontrolą wyrobów 
podlegających zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami) przed planowaną kontrolą 
otrzymasz „Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli”, w którym będzie określony 
przedsiębiorca oraz zakres kontroli. 
 
Kontrola zostanie rozpoczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed 
upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 
Kontrola może zostać rozpoczęta przed upływem 7 dni na wniosek przedsiębiorcy. 

Kontrola 

Kontrola wyrobów podlegających zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami może 
zostać wszczęta bez uprzedniego zawiadomienia przedsiębiorcy w trybie wyjątków 
określonych w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej. 
W dniu kontroli inspektorzy okazują kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osobie przez niego 
upoważnionej legitymacje służbowe oraz doręczają upoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli. 
Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do 
reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. 
W czasie kontroli inspektorzy mogą m.in. : 

 badać akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objętym kontrolą, 

 dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych, 
produktów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą, 

 zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli, 

 zabezpieczać dowody, produkty, pomieszczenia i środki przewozowe, 

 nieodpłatnie pobierać próbki produktów do badań. 

Czas kontroli 

Czas trwania kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 

 u mikroprzedsiębiorców (< 10 pracowników / < 2 mln euro - roczny obrót netto ze 
sprzedaży) – 12 dni roboczych; 

 u małych przedsiębiorców (< 50 pracowników / < 10 mln euro - roczny obrót netto 
ze sprzedaży) – 18 dni roboczych; 

 u średnich przedsiębiorców (< 250 pracowników / < 50 mln euro - roczny obrót 
netto ze sprzedaży) – 24 dni roboczych; 

 u pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych. 

Dokumentacja 
kontroli 

Inspektorzy pozostawiają kontrolowanemu protokół kontroli. Ponadto w trakcie kontroli 
mogą sporządzić następujące dokumenty: protokół pobrania próbki produktu, sprawozdanie 
z badań organoleptycznych, protokół oględzin. 

 



 

Informacje 
dodatkowe 

Jeżeli chcesz się skontaktować z naszym Inspektoratem znajdziesz nas pod adresem: 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach 
ul. Sienkiewicza 76 (II p.), 25-501 Kielce  
tel. : 41 366 19 41, faks: 41 366 22 34 
e-mail:  wiih.kielce@pro.onet.pl 
www: www.wiihkielce.pl 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. 
zm.) 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania 
produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30) 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 
542 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 655 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 z późn. zm.) 
oraz stosownych rozporządzeń wykonawczych 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
zabawek (Dz. U. 2011 r. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. 
(Dz.U. 2016 r., poz. 806) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych. 
(Dz.U. z 2016r., poz. 812) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami 
ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. 2005 r. Nr 218, poz. 1846 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i 
zespołów urządzeń ciśnieniowych. (Dz.U.  z 2016 r., poz. 1036) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. 2005 r. Nr 263, poz. 2201) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla maszyn (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 r. Nr 259, poz. 2173) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 547) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności 
wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. 2015 r. poz. 1215)  
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