
 
 

 

 

 
 

www.darr.pl 
 

KONSULTACJE ON-LINE - CZAT INTERNETOWY Z EKSPERTEM 
CZAT 18/24 

 

Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 

oraz budżetu państwa 

 
strona 1 z 9 

Deklaracja zgodności i znak CE dla urządzeń technicznych na rynku Unii Europejskiej 
 

29 czerwca 2012 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat  – Deklaracja zgodności i znak CE dla urządzeń technicznych na rynku 
Unii Europejskiej 
 
[Główny]: miśko wszedł o godz. 10:00 
 
[Główny]: TyPeK wszedł o godz. 10:00 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest mgr inż. JACEK 
NIEMCZYK - Kierownik Działu Oceny Zgodności w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego we Wrocławiu 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:01: Witam Państwa 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:01: Pan Jacek Niemczyk ukończył Politechnikę Wrocławską na 
Wydziale Mechaniczno Energetycznym - specjalność Termoenergetyka. Od roku 1988 jest związany z 
Urzędem Dozoru Technologicznego. 
 
[Główny]: zbyszek wszedł o godz. 10:01 
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[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:01: Posiada specjalności dozorowe: kotły rurociągi energetyczne, 
zbiorniki stałe, zbiorniki przenośne i wytwornice acetylenu, technologie wytwarzania. Jest 
koordynatorem – ekspertem do dyrektyw 97/23/WE, 2009/105/WE. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:01: Informacje na temat Eksperta znajdą Państwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Szanowna Państwo, zacznijmy nasze spotkanie od wyjaśnienia - O 
czym świadczy znak CE umieszczony na wyrobach? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: Maksymalna ilość znaków do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: W międzyczasie osoby, które weszły do czatu z lekkim 
opóźnieniem chciałam wyjaśnić, że zapis czatu widoczny jest tylko od momentu, kiedy wejdzie się do 
systemu. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie www.darr.pl w 
zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Główny]: maciejw wszedł o godz. 10:04 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:05: Oznakowanie CE jest deklaracją producenta, iż wyrób spełnia 
zasadnicze wymagania dotyczących go dyrektyw – świadczy o tym, iż wyrób jest zgodny z prawem (jest 
legalny).> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:05: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam Państwa do zadawania 
pytań. 
 
[Krzysztof] 10:05: Czy producent może sobie sam przyznać CE ? 
 
[Tales] 10:06: Czy znak CE można traktować jak znak jakości? 
 
[LULKA] 10:06: Dzień dobry. A kiedy się nie umieszcza znaku CE? 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:07: Producent lub jego upoważniony przedstawiciel na własną 
odpowiedzialność umieszcza oznakowanie CE na produkcie, po udowodnieniu, iż spełnia on zasadnicze 
wymagania dyrektyw, czyli po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury oceny 
zgodności oraz po wystawieniu deklaracji zgodności.> 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:10: Kieruje odpowiedź do Tales Oznakowanie CE nie jest znakiem jakości 
ani oznaczeniem miejsca pochodzenia. Nie ma zatem możliwości jego dobrowolnego stosowania.> 
 
[PiotrG] 10:10: W takim razie, co grozi za niewłaściwe umieszczenie oznakowania CE na produkcie? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:12: Obecnie mamy 2 pytania oczekujące: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:12: [LULKA] 10:06: Dzień dobry. A kiedy się nie umieszcza znaku CE? 
 

http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
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[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:12: [PiotrG] 10:10: W takim razie, co grozi za niewłaściwe 
umieszczenie oznakowania CE na produkcie? 
 
[PiotrG] 10:12: Znane mi są przypadku umieszczania oznakowania CE na kontenerach na gruz i odpadki. 
Co więcej, producenci takich kontenerów będąc pod presją swoich nieświadomych klientów, zaczęli się 
ścigać w umieszczaniu oznakowania na swoich produktach. 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:13: Kieruje odpowiedź do LULKA  Oznakowanie CE jest deklaracją 
zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach . Dotyczy ono zatem jedynie 
tych wyrobów, które znajdują się w obszarze regulowanym przez te dyrektywy.> 
 
[LULKA] 10:14: Dziękuję. 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:17: Odpowiedź do Piotr G jeżeli nie jest wymagane oznakowanie wyrobu 
CE to organy nadzoru rynku mogą zastosować sankcje przewidziane w ustawie o systemie oceny 
zgodności> 
 
[Krzysztof] 10:17: Ja jeszcze pociągnę temat certyfikacji CE. " uzyskania pozytywnego wyniku procedury 
oceny zgodności" ? jaka to jest procedura  ? 
 
[Krzysztof] 10:18: dowolna? opracowana przez producenta ? w której stwierdzi, że produkt spełnia 
dyrektywy ? 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:18: Odpowiedź do Krzysztof procedury oceny zgodności opisane są w 
dyrektywach dotyczących danego wyrobu> 
 
[Edison] 10:19: Kto kontroluje w Polsce producentów i sprzedających ? ( czy właściwie używają znaczka 
CE )  czy ktoś robi to systematycznie ?? 
 
[Krzysztof] 10:21: Dyrektywa 90/385/EWG Wyroby medyczne aktywnego osadzenia   - co to znaczy 
aktywnego osadzenia ? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:21: Proszę chwilowo nie zadawać pytań. Oczekujemy odpowiedzi 
zapytania od użytkowników: "Krzysztof" i "Edison" 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:22: Odpowiedź do Edison Kontrolę i nadzór prowadzone są przez 
przywołane w Ustawie organy nadzoru rynku np. do dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE Państwowa 
Inspekcja Pracy> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:24: Lista pytań od Użytkownika [Krzysztof]: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:25: [Krzysztof] 10:17: Ja jeszcze pociągnę temat certyfikacji CE. " 
uzyskania pozytywnego wyniku procedury oceny zgodności" ? jaka to jest procedura  ? 
 
[Krzysztof] 10:18: dowolna? opracowana przez producenta ? w której stwierdzi, że produkt spełnia 
dyrektywy ? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:25: [Krzysztof] 10:21: Dyrektywa 90/385/EWG Wyroby medyczne 
aktywnego osadzenia   - co to znaczy aktywnego osadzenia ? 
 
[Krzysztof] 10:25: Precyzuje  pytanie -- --- interesuje mnie jaka dyrektywa mnie dotyczy, jeżeli chcę 
produkować produkty na kształt urządzeń pomiarowych do ekg które są przykładane do ciała. Czyli mają 
kontakt z ciałem, ale nie ingerują w nie. Wykorzystywanych w medycynie. czy to są zwykłe wyroby 
medyczne czy aktywnego osadzenia, czy to jest inna kategoria ? 
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[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:28: Odpowiedź Krzysztof nasz czat nie obejmuje Dyrektywy 90/385/EWG 
jednakże teksty wszystkich dyrektyw wraz z ich oficjalnym tłumaczeniem są dostępne na stronie 
europa.eu > 
 
[PiotrG] 10:29: Do Krzysztof; wskazane urządzenie znajduje się w zakresie dyrektywy MED 93/42/EC, 
98/79/EC, 2000/70/EC. 
 
[miśko] 10:30: A czy stosowanie norm zharmonizowanych jest obowiązkowe? 
 
[PiotrG] 10:30: Jakie dyrektywy znajdują się w zakresie obowiązku w UDT? 
 
[Tomek] 10:30: Czy istnieje numer na który należy dzwonić w sprawie nadużycia znaczka CE " nie na 
terenie zakładu pracy " 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:31: Z uwagi na to, że mamy kilka pytań oczekujących proszę chwilowo 
nie zadawać pytań. 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:33: Odpowiedź do miśko stosowanie norm zharmonizowanych nie jest 
obowiązkowe. W dyrektywach określono jedynie zasadnicze wymagania jakie muszą spełniać gotowe 
wyroby w momencie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku. Sposób osiągnięcia 
zgodności z wymaganiami pozostaje w gestii osoby wprowadzającej na rynek > 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:36: do Piotr G Zapraszam do korzystania z naszej strony internetowej 
www.udt.gov.pl na której można znaleźć 12 dyrektyw w zakresie których UDT jest jednostką 
notyfikowaną> 
 
[TyPeK] 10:36: Co to jest ocena ryzyka i jak się ją przeprowadza? 
 
[PiotrG] 10:37: UDT jest jednostką notyfikowaną, dlatego nie może wykonywać komercyjnych 
konsultacji, a jednocześnie jest urzędem nadzoru rynku. Dlatego chciałbym wiedzieć jakie dyrektywy są 
w zakresie UDT. 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:38: odpowiedź do Tomek należy się kontaktować z Urzędem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów(UOKiK)> 
 
[Główny]: Krzysztof wyszedł o godz. 10:38 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:41: odpowiedź do TyPek 16. Ocena ryzyka jest to proces szacowania i 
akceptacji (lub braku akceptacji) wcześniej zidentyfikowanych zagrożeń stwarzanych przez wyrób. Ocenę 
ryzyka przeprowadza się w procesie wytwarzania/projektowania wyrobu przed jak i po zastosowaniu 
środków likwidujących wcześniej zidentyfikowane zagrożenie w celu jego likwidacji lub minimalizowania 
jego skutków, gdy całkowita likwidacja zagrożenia nie jest możliwa.> 
 
[TyPeK] 10:41: Dziękuję za odp. 
 
[LULKA] 10:42: Jakie są ścieżki przeprowadzania oceny zgodności? 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:43: do PiotrG UDT jest jednostką notyfikowaną nr 1433 i w związku z tym 
nie jest i nie może być organem nadzoru rynku> 
 
[PiotrG] 10:45: Dziękuję, teraz rozumiem. 
 
[PiotrG] 10:46: chyba mylę dozór maszyn i urządzeń prowadzony przez UDT 
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[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:46: do LULKA 17. Ścieżki (sposoby) przeprowadzania oceny zgodności 
określone są w dyrektywach globalnego podejścia. Wymagają one w niektórych przypadkach 
dodatkowego uczestnictwa w procesie oceny zgodności wyrobu strony trzeciej (jednostki 
notyfikowanej). Te uczestnictwo JN może być bezpośrednie jak i pośrednie poprzez nadzór nad 
systemem zarządzania w danym przedsiębiorstwie. Odsyłam do lektury konkretnej dyrektywy> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:48: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania 
pytań. 
 
[zbyszek] 10:49: Witam, chciałbym zapytać jaka jest różnica pomiędzy zasadniczymi wymaganiami 
bezpieczeństwa a minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa? 
 
[PiotrG] 10:49: Na linii produkcyjnej znajduje się podnośnik pneumatyczny do transportu półproduktów. 
Część ramienia nośnego została wymieniona na nową. Nie jest to część wymienna, ani nie jest to 
identyczna część, choć funkcja pozostaje ta sama. Jak potraktować taką maszynę z wymienioną częścią 
konstrukcyjną i jakie dokumenty trzeba posiadać, aby wykazać, że wszystko jest jak należy. 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:50: do PiotrG Urząd Dozoru Technicznego wykonuje przede wszystkim 
zadania wynikające z Ustawy o dozorze technicznym zmierzające do zapewnienia bezpiecznej 
eksploatacji urządzeń technicznych> 
 
[LULKA] 10:50: Aha ok. Poczytam. 
 
[PiotrG] 10:50: Czy w ramach tych zadań UDT może kontrolować zgodność urządzeń, czy tylko kontroluje 
ich bezpieczeństwo? Często są to dwie różne kwestie. 
 
[ROMEK] 10:51: Jakie dowody po przeprowadzonej ocenie powinien posiadać wytwórca wykonujący 
ocenę zgodności? 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:52: do Zbyszek Minimalne wymagania bezpieczeństwa podane są w tzw. 
Dyrektywie Narzędziowej, która jako jedyna skierowana jest do użytkowników narzędzi i wyrobów, które 
mogą być traktowane jako narzędzia pracy. (Pozostałe dyrektywy dotyczą nowych wyrobów i kierowane 
są do wytwórców lub do osób pełniących ich rolę umieszczających wyrób na rynku po raz pierwszy). > 
 
[Główny]: Paweł Zienkiewicz wszedł o godz. 10:52 
 
[miśko] 10:53: Jakie mogą być systemy zarządzania w Firmie i w jaki sposób mogą być 
porównywane/oceniane? 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:53: do zbyszka cd. Dyrektywa narzędziowa dotyczy wyrobów, które są już 
w eksploatacji, ale ich poziom zapewnienia bezpieczeństwa jest za niski (bo na przykład są stare) i 
wymagają dostosowania (modernizacji) w tym zakresie aby dla obsługujących i otoczenia zagrożenie 
zostało zmniejszone. W skrajnych przypadkach, gdy dostosowanie nie będzie możliwe lub ekonomicznie 
nieuzasadnione takie wyroby trzeba wycofywać z eksploatacji.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:54: Mamy jeszcze 2 pytania oczekujące: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:55: Przepraszam 3 pytania oczekujące: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:55: [PiotrG] 10:50: Czy w ramach tych zadań UDT może kontrolować 
zgodność urządzeń, czy tylko kontroluje ich bezpieczeństwo? Często są to dwie różne kwestie. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:55: [ROMEK] 10:51: Jakie dowody po przeprowadzonej ocenie 
powinien posiadać wytwórca wykonujący ocenę zgodności? 
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[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:56: [miśko] 10:53: Jakie mogą być systemy zarządzania w Firmie i w 
jaki sposób mogą być porównywane/oceniane? 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 10:56: do PiotrG maszyny wprowadzane są do obrotu na zasadach 
określonych w dyrektywach jeden raz a po wprowadzeniu na rynek ich eksploatacja podlega przepisom 
prawa krajowego (np. przepisom dozoru technicznego)> 
 
[PiotrG] 10:57: Jak więc traktować, przeróbki i przebudowy maszyn, szczególnie jeśli nie doszło do 
zmiany ich funkcji? 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:00: do PiotrG w sprawach dotyczących eksploatacji urządzeń UDT 
kontroluje ich bezpieczną eksploatację. Stwierdzenie niezgodności z wymaganiami dyrektyw skutkuje 
zgłoszeniem tego faktu do organów nadzoru rynku oraz nie dopuszczeniem do eksploatacji> 
 
[Paweł Zienkiewicz] 11:01: Witam, Chciałbym poszerzyć asortyment produkowanych towarów o 
zabawki. Miałby to być zabawki drewniane. W internecie zabawki drewniane są opisywane, jako zgodne 
z dyrektywą zgodności z CE oraz malowane lakierem nietoksycznym. Jednym z produktów jest 
hamak/leżanka dla dzieci/niemowląt. Pyt1 - Czy taki towar zalicza się do mebli, czy do zabawek. Pyt2. Jak 
wygląda proces certyfikacji. Pyt 3. Czy procedura oceny zgodności wymaga udziału tzw. Jednostki 
Notyfikowanej ? Jeśli tak, to jakiej? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:02: Proszę chwilowo nie zadawać pytań. 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:02: do ROMEK  Dowody z przeprowadzonej oceny zgodności powinny 
być przechowywane przez 10 lat (od daty zakończenia produkcji ostatniego egzemplarza danej serii 
wyrobu) przez wykonującego ocenę w celu przedstawienia ich organom kontroli rynku. Te dowody to m. 
in. dokumentacja wyrobu dostarczana eksploatującym, rysunki szczegółowe, obliczenia, atesty i 
poświadczenia materiałów i podzespołów, wyniki badań laboratoryjnych z procesu produkcji -szczegóły 
w konkretnych dyrektywach> 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:04: do miśko systemy zarządzania mogą opierać się na różnych normach i 
zasadach dotyczących np. jakości, BHP, ochrony środowiska itd.> 
 
[Paweł Zienkiewicz] 11:04: Pisząc "obliczenia" ma Pan na myśli obliczenia wytrzymałościowe elementów 
mebla, które stwierdzą obciążalność rzeczonego hamaka? Jakie atesty musi taki hamak spełniać? 
 
[Paweł Zienkiewicz] 11:05: Jakie badania laboratoryjne musiałbym przeprowadzić, żeby udokumentować 
bezpieczeństwo użytkownika hamaka? 
 
[Główny]: Marcin wszedł o godz. 11:06 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:08: do PiotraG modyfikacje powodujące w praktyce powstanie nowego 
urządzenia mogą powodować konieczność ponownej oceny zgodności - wymaga to indywidualnej oceny 
konkretnego urządzenia> 
 
[Paweł Zienkiewicz] 11:09: Przepraszam za zboczenie z tematu. 
 
[PiotrG] 11:11: dziękuję 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:13: do Paweł Zienkiewicz w sprawach szczegółowych odsyłam do 
przedmiotowych dyrektyw - w zakresie zabawek nie jesteśmy jednostką notyfikowaną> 
 
[ATOMEK] 11:15: Kto wykonuje ocenę zgodności wyrobu i na zgodność z czym? 
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[Marcin] 11:16: Witam, chciałbym zapytać jaką rolę w procesie oceny zgodności pełni jednostka 
notyfikowana? 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:17: do Paweł Zienkiewicz w zależności od dyrektywy lub norm z nią 
zharmonizowanych mogą być dopuszczane dowody w postaci obliczeń i/lub badań laboratoryjnych albo 
prób wytrzymałościowych> 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:19: do ATOMEK ocena zgodności z postawionymi wymaganiami zawsze 
powinna być wykonana przez odpowiedzialnego za ten wyrób, proces, organizację itp.. Tym 
odpowiedzialnym może być producent tego wyrobu lub inna przewidziana przepisami osoba lub 
organizacja. Wymagania odniesienia mogą być różne – w praktyce często spotykamy się z zasadniczymi 
wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywach europejskich, ale mogą być także szczegółowe 
wymagania zawarte w normach, specyfikacjach technicznych itp.> 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:22: do Marcin obowiązkiem wprowadzającego na rynek lub oddającego do 
użytku jest udowodnienie zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywie. 
Przewidziano kilka możliwych procedur (tzw. modułów) oznaczonych literami od A do H. W przypadku 
niektórych procedur przewidziano konieczność odwołania się do usług jednostki notyfikowanej, jako 
niezależnej instytucji - uczestnika procesu oceny zgodności.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:24: Dziękuję za odpowiedzi. Zapraszam Państwa do zadawania pytań 
 
[Tesla] 11:24: Czy jest obowiązek stosowania znaku CE? 
 
[Marcin] 11:26: Chciałbym dopytać jeszcze jedną kwestię, jak długo należy przechowywać dokumentację 
urządzenia? 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:27: odpowiedź do Tesla Jeżeli wyrób wytwarzany lub importowany (spoza 
UE) przez firmę należy do kategorii objętych dyrektywami,  przewidującymi zastosowanie oznakowania 
CE - musi on spełniać zasadnicze wymagania zawarte w tych przepisach. Spełnienie wymagań musi być 
zadeklarowane właśnie poprzez umieszczenie oznakowania CE na produkcie.> 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:30: do Marcin deklaracja wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną 
powinny być przechowywane przez 10 lat od daty umieszczenia na rynku urządzenia jednostkowego lub 
umieszczenia ostatniego urządzenia z serii i okazywane na żądanie uprawnionych organów.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:31: Szanowni Państwo zostało już tylko 30 minut. Zapraszam do 
zadawania pytań. 
 
[Edison] 11:32: . Co to są normy zharmonizowane? 
 
[OT 734] 11:33: Jesteśmy producentem Czy we własnym zakresie możemy przeprowadzić analizę 
zagrożeń? 
 
[Marcin] 11:33: Proszę rozwinąć termin "data umieszczenia na rynku" lub "umieszczenie ostatniego 
urządzenia" skąd czerpać takie informacje? 
 
[OT 734] 11:34: Przepraszam, ucięło mi wypowiedź. Powtarzam zatem raz jeszcze swoje pytanie: 
Jesteśmy producentem drzwi automatycznych. Czy we własnym zakresie możemy przeprowadzić analizę 
zagrożeń? 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:35: do Edison Normy zharmonizowane z poszczególnymi dyrektywami 
podają szczegółowe sposoby realizacji zapisów dyrektyw, które po ich zastosowaniu nie wymagają 
dowodzenia spełnienia zasadniczych wymagań z dyrektyw, z którymi są zharmonizowane. Są wygodną 
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ścieżką pozwalającą na projektowanie i wytwarzanie wyrobów pozwalającą na uproszczenie dowodzenia 
spełnienia zasadniczych wymagań.> 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:38: do OT734 Udokumentowana analiza zagrożeń i ocena ryzyk 
stwarzanych przez wyrób jest podstawowym obowiązkiem producenta określonym w dyrektywach> 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:39: do Marcin takie informacje posiada wytwórca> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:41: Obecnie nie mamy pytań oczekujących na odpowiedzi. Zapraszam 
do zadawania pytań. 
 
[Marcin] 11:42: ok, dziękuje za podpowiedź, zastanawia mnie tylko kwestia co się dzieje jak producenta 
dawno już nie ma na rynku:( 
 
[maciejw] 11:42: witam, jakie są korzyści posiadania systemu zarządzania jakością ? 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:45: do maciejw dobrze wprowadzony i działający system zarządzania 
jakością pozwala w firmie uporządkować organizację, korzystać z zapisów w dyrektywach 
upraszczających procesy oceny zgodności, przewagę nad konkurencją podczas przetargów, lepsze 
postrzeganie na rynku.> 
 
[PiotrG] 11:46: System zarządzania jakością jest dobrowolny, więc nie może być kryterium w 
przetargach, choć najczęściej tak się dzieje. 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:47: do Marcin w tym przypadku postępowanie określi Prezes UOKiK> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:51: Szanowni Państwo, zostało 10 minut czatu. Zapraszam do zadania 
ostatniego pytania. 
 
[Marcin] 11:51: Trochę to rozmyte, decyzja uzależniona od decyzji prezesa UOKiK'u a nie od unormowań 
prawnych:) 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:52: odpowiedź do PiotrG wymagania określa zamawiający i przepisy 
określające organizację przetargów> 
 
[PiotrG] 11:54: Jestem pewien, ze można uniknąć opiniowania przez Prezesa UOKiKu sprawy, po 
zebraniu większej ilości informacji. 
 
[PiotrG] 11:55: podobne sytuacje są opisane w Pakiecie Towarowym 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:56: do Marcin precyzując odpowiedź jeżeli wyrób nie będzie spełniał 
zasadniczych wymagań to Prezes UOKiK podejmie działanie i będzie ono uwarunkowane prawnie> 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 11:56: do Marcin precyzując odpowiedź jeżeli wyrób nie będzie spełniał 
zasadniczych wymagań to Prezes UOKiK podejmie działanie i będzie ono uwarunkowane prawnie> 
 
[Marcin] 11:57: ok, dziękuje za informacje, miłego dnia. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:59: Szanowni Państwo ! Czas naszego spotkania dobiega końca. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:59: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
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[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania w zakresie stosowania 
znaku CE, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu 
dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 12:00: Zapraszam do korzystania z naszej strony internetowej 
www.udt.gov.pl lub kontaktów bezpośrednio z 29 oddziałami UDT w Polsce > 
 
[Główny]: zbyszek wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Główny]: TyPeK wyszedł o godz. 12:00 
 
[Główny]: LULKA wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 
do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeń 2011-grudzień 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był OSIEMNASTYM z serii. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Informacje o czatach, również tych, które były organizowane w 
latach 2008-2010 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe 
Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Ekspert - Jacek Niemczyk] 12:01: Dziękuję bardzo i pozdrawiam> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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