Organy odpowiedzialne za procedurę oceny (kontroli) towarów w Polsce

Nazwa organu

Adres strony www

Główny
Inspektorat
Sanitarny
https://gis.gov.pl/

https://gis.gov.pl/kategoria/zywnos
c-i-woda/zywnosc-zywnosc-iwoda/suplementy-i-zywnoscwzbogacona/
https://gis.gov.pl/dlaprzedsiebiorcow-i-instytucji/

Suplementy i żywność wzbogacona

inspektorat@gis.gov.pl
Departament Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia
tel. +48 22 53 61 368
+48 22 53 61 420
Departament Nadzoru i Kontroli
tel. +48 22 49 65 572

Główny Urząd
Miar
www.gum.gov.pl

https://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/c
ertyfikacja

Przyrządy pomiarowe

Biuro Nadzoru i Kontroli
bnk@gum.gov.pl
tel. 22 581 92 68

https://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/k
asy-rejestrujace

Kasy rejestrujące

Biuro Certyfikacji
certification@gum.gov.pl
tel. 22 581 93 93

https://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/c
ertyfikacja

Wyroby z metali szlachetnych

Biuro Nadzoru i Kontroli
bnk@gum.gov.pl
tel. 22 581 92 68

https://www.gunb.gov.pl/strona/wy
roby-budowlane
https://www.gunb.gov.pl/strona/pu
nkt-kontaktowy-ds-wyrobowbudowlanych-0

Wyroby budowlane

Punkt Kontaktowy ds. Wyrobów
Budowlanych
punkt-kontaktowy@gunb.gov.pl
tel. +48 22 661 81 96
+48 605 067 451

Główny Urząd
Nadzoru
Budowlanego
www.gunb.gov.pl/

Kategoria wyrobu

Dane kontaktowe

Główny
Inspektorat
Jakości
Handlowej
Artykułów
RolnoSpożywczych

https://ijhars.gov.pl/

Nawozy i środki wspomagające uprawę roślin
Produkty rolne

Biuro Kontroli Jakości
Handlowej
asudol@ijhars.gov.pl
tel.: 22 623 29 16

Inspekcja
Handlowa
Wojewódzkie
Inspektoraty
Inspekcji
Handlowej

www.uokik.gov.pl
https://www.uokik.gov.pl/ogolne_b
ezpieczenstwo_produktow.php
https://www.uokik.gov.pl/ogolne_b
ezpieczenstwo_produktow_.php

Wyroby przeznaczone dla konsumentów w obrocie
handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do
obrotu handlowego

https://www.uokik.gov.pl/wazne
_adresy.php#faq595
Departament Inspekcji
Handlowej
dih@uokik.gov.pl
tel. +48 22 55 60 176

Wyposażenie do przeprowadzania badań pojazdów

www.tdt.pl/kontakt/kontakt.html
info@tdt.gov.pl
tel. +48 22 490 29 02

Transportowy
http://www.tdt.pl/badaniaDozór Techniczny techniczne-pojazdow.html
www.tdt.pl

Urząd
Komunikacji
Elektronicznej
www.uke.gov.pl

http://www.tdt.pl/jednostkainspekcyjna-tdt.html

Punkty zasilania jednostek pływających energią
elektryczną z lądu
Punkty bunkrowania skroplonego gazu ziemnego
Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe
przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych
zapalnych
Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe
przeznaczone do magazynowania materiałów trujących
lub żrących

https://bip.uke.gov.pl/ogolneprocedury/

Urządzenia radiowe
Urządzenia w zakresie kompatybilności
elektromagnetycznej
Elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa
domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i

Departament Kontroli
sekretariat.dk@uke.gov.pl tel.
+48 22 53 49 158

wyłączenia oraz czuwania przy podłączeniu do sieci
Proste set-top boksy
Zasilacze zewnętrzne w stanie bez obciążenia oraz ich
średniej sprawności podczas pracy
Komputery i serwery
Telewizory/wyświetlacze elektroniczne
Urząd Transportu
Kolejowego
www.utk.gov.pl

https://www.utk.gov.pl/pl/interoper
acyjnosc/wymaganiakrajowe/11857,Zwolnienia-zinteroperacyjnosci.html

Urządzenia kolejowe (niebędące składnikami
interoperacyjności – wyrobami zharmonizowanymi)
Budowle kolejowe (niebędące składnikami
interoperacyjności – wyrobami zharmonizowanymi)
Pojazdy kolejowe lokalne
Pojazdy kolejowe eksploatowane wyłącznie na sieciach
kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z
systemu kolei i przeznaczone tylko do prowadzenia
przewozów wojewódzkich lub lokalnych
Pojazdy kolejowe eksploatowane wyłącznie na bocznicy
Pojazdy kolejowe eksploatowane na infrastrukturze
prywatnej
Pojazdy kolejowe wąskotorowe
Pojazdy kolejowe historyczne
Pojazdy kolejowe turystyczne
Pojazdy metra

Departament Techniki i
Wyrobów
tel. 22 749 15 30
jan.siudecki@utk.gov.pl

Wyższy Urząd
Górniczy
www.wug.gov.pl

http://www.wug.gov.pl/prawo/wzaj
emne_uznawanie_towarow

Elementy górniczych wyciągów szybowych
Głowice eksploatacyjne (wydobywcze)
Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych
zakładów górniczych

http://www.wug.gov.pl/prawo/wzaj
emne_uznawanie_towarow

Urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania
materiałów wybuchowych
Wozy i pojazdy do przewożenia lub przechowywania
środków strzałowych

Departament
Energomechaniczny
tel.: 32 736 17 24,
32 736 17 94
gem@wug.gov.pl
Departament Górnictwa
tel.: 32 736 17 18,
32 736 17 33
gg@wug.gov.pl

