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Nawiązując do listu otwartego, który skierował Pan do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, dotyczący nadzoru rynku nad urządzeniami transportu
bliskiego w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy maszynowej 2006/42/WE w pkt.
1.1.2 oraz pkt. 4.1.2.3, w świetle rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018
r., poz. 2176) oraz problemów związanych z określeniem resursu dla tych urządzeń,
przedstawiam poniżej stosowne wyjaśnienia.

Pragnę zauważyć, że Państwowa Inspekcja Pracy z uwagą i zaangażowaniem
odbiera każdą informację, wskazującą na problemy w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym urządzeń
transportu bliskiego. Inspektorzy pracy poprzez działania kontrolne i prewencyjne
zapobiegają zdarzeniom wypadkowym osób pracujących, w szczególności operatorów
maszyn i urządzeń technicznych. Wymagania wspomnianego wyżej rozporządzenia
nałożyły na eksploatujących urządzenia transportu bliskiego obowiązek określenia
resursu.

Szczegółowo analizując zapisy dyrektywy 2006/42/WE, które m.in. nałożyły na
producentów maszyn obowiązek uwzględniania przy projektowaniu urządzeń trwałości
eksploatacyjnej i ryzyka związanego z ich eksploatacją należy zauważyć, że brak jest
w tych zapisach jednoznacznego nałożenia na producentów obowiązku przekazania wraz
z maszyną (np. w formie instrukcji lub informacji) szczegółowych danych dotyczących
resursu, w rozumieniu przepisów wspomnianego wyżej krajowego rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Mając to na uwadze, podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Urzędu
Dozoru Technicznego w dniu 23 października 2019 r. w sprawie resursu,



zaproponowaliśmy, przy okazji rewizji dyrektywy dotyczącej maszyn, zgłoszenie
konieczności wprowadzenia wprost takiego obowiązku w przepisach dyrektywy
maszynowej lub w przepisach, które zastąpią w przyszłości aktualnie obowiązującą
dyrektywę 2006/42/WE. Skuteczna możliwość egzekwowania przepisów unijnych i krajowych
w zakresie nadzoru rynku wymaga jednoznacznego określenia wymagań stawianych
przed producentami, dystrybutorami i użytkownikami w odpowiednich przepisach,
przykładowo w dyrektywie maszynowej.

Z informacji, jakimi dysponuje Główny Inspektorat Pracy wynika, że inicjatywa taka
została podjęta przez przedstawicieli Ministerstwa właściwego dla spraw Gospodarki oraz
przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. Sugestia ta odnotowana została także
przez Komisję Europejską.

Państwowa Inspekcja Pracy pozytywnie odbiera i popiera wszelkie inicjatywy
zmierzające do poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych, w szczególności inicjatywę włączenia organów Dozoru
Technicznego w krajowy system nadzoru rynku. Kontrole w zakresie nadzoru rynku są
przeprowadzane inaczej, niż kontrole z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz legalności zatrudnienia, co przysparza inspektorom pracy wielu trudności
proceduralnych i skutkuje niską skutecznością prowadzonego nadzoru, szczególnie w stosunku
do producentów nie posiadających ustawowego przedstawiciela na terenie Polski. Dlatego
nieocenioną pomocą w stworzeniu sprawnego i skutecznego systemu nadzoru rynku
byłoby dla nas wsparcie w tym zakresie ze strony kompetentnych służb technicznych.
Mogłoby to zostać osiągnięte poprzez włączenie Urzędu Dozoru Technicznego w grono
krajowych organów nadzoru rynku, co spowodowałoby zaliczenie UDT do grupy „organów
wyspecjalizowanych” w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności.

Z poważaniem,

Główny Inspektor Pracy

Wiesław Łyszczek
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Do wiadomości:

Pan Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Pani Anna Mazurak, Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku w Urzędzie Ochrony

Konkurencji i Konsumentów (w związku z pismem znak: DNR-3.731.14.2020.MK),

Pan Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa

Technicznego w Ministerstwie Rozwoju.


