
 

KARTA INFORMACYJNA FSC/PSC 

 
TEMAT SPRAWY: 

Kontrola rekreacyjnych jednostek pływających, skuterów wodnych, silników, osprzętu                       
i wyposażenia morskiego 

 

 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
  
Urząd Morski w Szczecinie 
Inspektorat Państwa Bandery i Państwa Portu 
Zespół Nadzoru Rynku 
ul. Jana z Kolna 9 
71-603 Szczecin 
Pokój 105 
 
tel.: 91 44 03 567 
mobile: 697 140 089 
e-mail: fsc.psc.nr@ums.gov.pl 
  
  
PODSTAWA PRAWNA: 
  

1. Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 

2. Ustawa o wyposażeniu morskim. 

3. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

4. Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

5. Prawo przedsiębiorców. 

6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających  

i skuterów wodnych. 

  
            Wykaz aktualnych aktów prawnych 
  
  
I. WYMAGANE DOKUMENTY: 
  

1. Wypis z ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego.  

2. Dokumentacja poświadczająca zgodność wyrobów wprowadzanych do obrotu z wymaganiami. 

  
II. OPŁATY 
  
  
W przypadku braku stwierdzenia niezgodności w toku kontroli, kontrolowany podmiot nie ponosi żadnych 

opłat. 

  

W przypadku poddania wyrobu badaniom laboratoryjnym i stwierdzenia, że wyrób nie spełnia 

zasadniczych lub szczegółowych wymagań, osoba, która wprowadziła wyrób do obrotu lub oddała go do 

użytku ponosi opłaty związane z tymi badaniami. 

  

 

mailto:fsc.psc.nr@ums.gov.pl
http://www.ums.gov.pl/karty/IBZ/PS9.W01.pdf


 

Kary pieniężne: 

1. Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób 

niezgodny z wymaganiami, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł. 

2. Producent albo importer albo instalator, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób 

podlegający oznakowaniu CE, a w przypadku przyrządów pomiarowych także dodatkowemu 

oznakowaniu metrologicznemu, albo dystrybutor, który udostępnia na rynku taki wyrób, bez tego 

oznakowania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł. 

3. Dystrybutor, który udostępnia na rynku wyrób i nie dopełnia obowiązków w zakresie sprawdzenia: 

 umieszczenia na wyrobie, a gdy jest to wymagane - na opakowaniu, w załączonym dokumencie 

lub na etykiecie, informacji umożliwiających identyfikację wyrobu; 

 dołączenia do wyrobu instrukcji, informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 

oraz, jeżeli jest to wymagane, kopii deklaracji zgodności i etykiety, sporządzonych w języku 

polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny; 

— polega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

4. Producent albo instalator wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku, który nie 

dopełnia obowiązków w zakresie dołączania do wyrobu, sporządzonych w jasnej, zrozumiałej  

i czytelnej formie, w języku polskim: 

 instrukcji lub 

 informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, lub 

 kopii deklaracji zgodności lub etykiety 

— podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł; 

5. Producent albo instalator wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku, który nie 

dopełnia obowiązków w zakresie dołączania do wyrobu: 

 informacji umożliwiających jego identyfikację, sporządzonych w języku polskim lub 

 informacji umożliwiających identyfikację wyrobu 

— podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł; 

6.  Importer wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku, który nie dopełnia obowiązków 

w zakresie: 

1) zapewnienia dołączenia do wyrobu, sporządzonych w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie,  

w języku polskim: 

 instrukcji lub 

 informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, lub 

 etykiety, lub 

2)  zapewnienia dołączenia do wyrobu informacji umożliwiających identyfikację wyrobu lub 

3) umieszczenia na wyrobie informacji umożliwiających jego identyfikację, sporządzonych 

w języku polskim lub 

4) zapewnienia dołączenia do wyrobu, w stosownych przypadkach, kopii deklaracji zgodności lub 

innych dokumentów 

— podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł; 

7. Producent albo instalator, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przechowywania dokumentacji 

technicznej wyrobu, deklaracji zgodności oraz dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności 

wyrobu, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

8. Importer, który nie dopełnia obowiązku przechowywania kopii deklaracji zgodności lub zapewnienia 

udostępniania dokumentacji technicznej lub udzielenia organowi nadzoru rynku informacji lub 

udostępnienia dokumentacji w języku polskim, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami, 

podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

 



 

9. Upoważniony przedstawiciel, który nie dopełnia obowiązków w zakresie: 

 przechowywania dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności oraz dokumentacji niezbędnej 

do wykazania zgodności lub; 

 udzielenia organowi nadzoru rynku informacji i udostępnienia dokumentacji w języku polskim  

w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami; 

— podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł. 

10. Podmiot gospodarczy oraz przedsiębiorca będący użytkownikiem wyrobu, który uniemożliwia lub 

utrudnia organowi nadzoru rynku przeprowadzenie kontroli podlega karze pieniężnej w wysokości do 

30 000 zł. 

11. Kontrolowany, który: 

 niszczy próbkę kontrolną, lub; 

 usuwa ją spod zabezpieczenia, lub; 

 uniemożliwia zbadanie tej próbki, lub; 

 przechowuje ją niezgodnie z określonymi warunkami; 

— podlega karze pieniężnej w wysokości do 30 000 zł. 

  

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

  

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z rocznymi planami kontroli oraz doraźnie po zgłoszeniach 

nieprawidłowości przez osoby trzecie, po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze skontrolowania danego 

podmiotu. 

  

 

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY: 

  

W przypadku prowadzonego postępowania administracyjnego, związanego z wykrytymi 

niezgodnościami, podmiotowi przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania 

administracyjnego.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 


