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USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

o Inspekcji Handlowej.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej „Inspek-
cjà”, jest organem kontroli powo∏anym do ochrony in-
teresów i praw konsumentów oraz interesów gospo-
darczych paƒstwa.

2. Ustawa reguluje zadania i organizacj´ Inspekcji,
prawa i obowiàzki przedsi´biorców, zasady post´po-
wania organów Inspekcji oraz prawa i obowiàzki pra-
cowników Inspekcji. 

3. Do post´powania przed organami Inspekcji w za-
kresie nieuregulowanym ustawà stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego. 

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o: 

1) przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç przed-
si´biorc´ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospo-

darczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86,
poz. 958 i Nr 114, poz 1193),

2) produkcie — nale˝y przez to rozumieç dostarczanà
przez przedsi´biorc´, zarówno odp∏atnie, jak i nie-
odp∏atnie, rzecz ruchomà przeznaczonà do u˝ytku
konsumentów lub nadajàcà si´ do takiego u˝ytku;
produktem jest zarówno rzecz nowa, jak i u˝ywana
lub naprawiana bàdê regenerowana; w rozumieniu
ustawy produktem nie sà jednak rzeczy u˝ywane
wprowadzane na rynek jako antyki albo rzeczy wy-
magajàce naprawy lub remontu przed u˝yciem, je-
˝eli dostarczajàcy powiadomi∏ konsumenta o w∏a-
ÊciwoÊciach rzeczy,

3) us∏ugach — nale˝y przez to rozumieç czynnoÊci
Êwiadczone przez przedsi´biorców na rzecz ludno-
Êci, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidu-
alnej lub zbiorowej,

4) dokumentach normalizacyjnych — nale˝y przez to
rozumieç normy i specyfikacje techniczne ustalajà-
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ce zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszàce
si´ do ró˝nych rodzajów dzia∏alnoÊci lub jej wyni-
ków oraz Êrodki i kryteria sprawdzania zgodnoÊci
z nimi produktów i us∏ug,

5) jakoÊci — nale˝y przez to rozumieç ogó∏ w∏aÊciwo-
Êci produktów lub us∏ug, które wià˝à si´ z ich zdol-
noÊcià do zaspokajania stwierdzonych lub przewi-
dywanych potrzeb konsumenta,

6) konsumencie — nale˝y przez to rozumieç osob´,
która zawiera umow´ z przedsi´biorcà w celu bez-
poÊrednio niezwiàzanym z dzia∏alnoÊcià gospodar-
czà,

7) kontroli — nale˝y przez to rozumieç zespó∏ czynno-
Êci wykonywanych w toku post´powania kontrol-
nego w celu realizacji zadaƒ i kompetencji okreÊlo-
nych w ustawie lub w przepisach odr´bnych,

8) kontrolowanym — nale˝y przez to rozumieç przed-
si´biorc´, którego dzia∏alnoÊç jest kontrolowana,

9) zabezpieczeniu — nale˝y przez to rozumieç czynno-
Êci wykonywane w celu zachowania w niezmienio-
nym stanie rzeczy lub dokumentów obj´tych kon-
trolà albo w celu zabezpieczenia nienaruszalnoÊci
pomieszczeƒ kontrolowanego i Êrodków przewo-
zowych,

10) inspektorze — nale˝y przez to rozumieç pracowni-
ka Inspekcji upowa˝nionego do przeprowadzenia
kontroli,

11) przedstawicielu — nale˝y przez to rozumieç osob´
uprawnionà do reprezentowania kontrolowanego
lub przez niego zatrudnionà przy wykonywaniu
czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alno-
Êci gospodarczej.

Art. 3. 1. Do zadaƒ Inspekcji nale˝y:

1) kontrola legalnoÊci i rzetelnoÊci dzia∏ania przedsi´-
biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
w rozumieniu przepisów odr´bnych w zakresie
produkcji, handlu i us∏ug,

2) kontrola produktów znajdujàcych si´ w obrocie
handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia
do takiego obrotu, z zastrze˝eniem ust. 2, w tym
w zakresie oznakowania i zafa∏szowaƒ, oraz kontro-
la us∏ug,

3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów
i praw konsumentów,

4) organizowanie i prowadzenie sta∏ych polubownych
sàdów konsumenckich,

5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,

6) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w ustawie
lub przepisach odr´bnych.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obej-
muje kontroli jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo-
˝ywczych u producentów i w obrocie hurtowym oraz
kontroli jakoÊci zdrowotnej Êrodków spo˝ywczych
i u˝ywek okreÊlonych w przepisach odr´bnych.

Art. 4. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) przedsi´biorców dzia∏ajàcych na terenach zamkni´-
tych, podlegajàcych ministrowi w∏aÊciwemu do

spraw wewn´trznych, Ministrowi Obrony Narodo-
wej i Ministrowi SprawiedliwoÊci,

2) przedsi´biorców produkujàcych energi´ lub pro-
wadzàcych hurtowy i detaliczny handel energià, 

3) przedsi´biorców produkujàcych paliwa,

4) banków oraz prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci
bankowej,

5) ubezpieczeƒ oraz dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,

6) us∏ug pocztowych i telekomunikacyjnych,

7) us∏ug poÊrednictwa finansowego,

8) us∏ug informatycznych,

9) us∏ug naukowo-badawczych,

10) us∏ug w zakresie edukacji,

11) us∏ug w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo∏ecz-
nej.

Rozdzia∏ 2

Organizacja Inspekcji

Art. 5. 1. Zadania Inspekcji okreÊlone w art. 1 ust. 1
i art. 3 ust. 1 wykonujà nast´pujàce organy:

1) G∏ówny Inspektor Inspekcji Handlowej, zwany da-
lej „G∏ównym Inspektorem”,

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspekto-
ra inspekcji handlowej, zwanego dalej „wojewódz-
kim inspektorem”, jako kierownika wojewódzkiej
inspekcji handlowej wchodzàcej w sk∏ad zespolo-
nej administracji rzàdowej w województwie. 

2. W rozumieniu Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego w sprawach zwiàzanych z wykonywaniem
zadaƒ i kompetencji Inspekcji organem w∏aÊciwym
jest wojewódzki inspektor i jako organ wy˝szego stop-
nia G∏ówny Inspektor. 

Art. 6. 1. Inspekcja podlega Prezesowi Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. G∏ównego Inspektora powo∏uje i odwo∏uje Pre-
zes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Zast´pców G∏ównego Inspektora, na wniosek
G∏ównego Inspektora, powo∏uje i odwo∏uje Prezes
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 7. 1. G∏ówny Inspektor kieruje dzia∏alnoÊcià In-
spekcji przy pomocy G∏ównego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej, zwanego dalej „G∏ównym Inspektora-
tem”.

2. G∏ówny Inspektorat jest jednostkà bud˝etowà.

3. Organizacj´ G∏ównego Inspektoratu okreÊli sta-
tut nadany, w drodze rozporzàdzenia, przez Prezesa
Rady Ministrów.

4. Statut G∏ównego Inspektoratu, o którym mowa
w ust. 3, powinien okreÊlaç w szczególnoÊci rodzaje
komórek organizacyjnych wchodzàcych w sk∏ad
G∏ównego Inspektoratu.
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Art. 8. 1. Wojewódzkiego inspektora powo∏uje i od-
wo∏uje wojewoda za zgodà G∏ównego Inspektora.

2. Zast´pców wojewódzkiego inspektora powo∏uje
i odwo∏uje wojewoda na wniosek wojewódzkiego in-
spektora, po zasi´gni´ciu opinii G∏ównego Inspektora.

3. Wojewódzki inspektor kieruje dzia∏alnoÊcià woje-
wódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej, zwanego
dalej „wojewódzkim inspektoratem”.

4. Wojewódzki inspektorat jest jednostkà bud˝eto-
wà.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zasady organizacji wojewódzkich inspekto-
ratów.

6. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 5, powin-
no okreÊlaç w szczególnoÊci rodzaje komórek organi-
zacyjnych wchodzàcych w sk∏ad wojewódzkich inspek-
toratów i ich delegatur.

Art. 9. 1. Organy Inspekcji wykonujà zadania okre-
Êlone w ustawie na podstawie okresowych planów
kontroli; mogà te˝ podejmowaç kontrole nieplanowa-
ne, je˝eli wymaga tego interes konsumentów lub inte-
res gospodarczy paƒstwa. 

2. G∏ówny Inspektor mo˝e, na wniosek Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
z w∏asnej inicjatywy, zleciç wojewódzkiemu inspekto-
rowi przeprowadzenie dodatkowej kontroli, je˝eli jest
to niezb´dne do zbadania zjawisk lub procesów gospo-
darczych zachodzàcych na rynku. 

3. G∏ówny Inspektor opracowuje kierunki dzia∏ania
Inspekcji oraz okresowe plany kontroli o znaczeniu kra-
jowym, zatwierdzane przez Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

4. Wojewódzki inspektor ustala plany pracy
uwzgl´dniajàce kierunki dzia∏ania i plany, o których mo-
wa w ust. 3, oraz potrzeby okreÊlone przez wojewod´.

Art. 10. Do zakresu dzia∏ania G∏ównego Inspektora
nale˝y w szczególnoÊci:

1) organizowanie i koordynowanie kontroli o znacze-
niu krajowym, 

2) sprawowanie kontroli realizacji przez wojewódz-
kich inspektorów zadaƒ i kompetencji okreÊlonych
w ustawie i przepisach odr´bnych,

3) wydawanie wytycznych i zaleceƒ zapewniajàcych
jednolitoÊç post´powania Inspekcji oraz nadzór
nad ich realizacjà,

4) organizowanie szkolenia inspektorów,

5) opracowywanie projektów aktów prawnych regu-
lujàcych problematyk´ nale˝àcà do zakresu dzia∏a-
nia Inspekcji,

6) dokonywanie dla potrzeb organów administracji
rzàdowej analiz i ocen funkcjonowania rynku oraz
stanu ochrony interesów i praw konsumentów,

7) sygnalizowanie Prezesowi Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów potrzeby zmian przepisów

prawa regulujàcych zasady prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej oraz ochrony interesów i praw
konsumentów,

8) prowadzenie laboratoriów kontrolno-analitycznych
Inspekcji,

9) wspó∏praca z zagranicznymi s∏u˝bami kontrolnymi
o podobnym charakterze,

10) sporzàdzanie rocznych sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci
Inspekcji i przedk∏adanie ich Prezesowi Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

11) wykonywanie zadaƒ i kompetencji okreÊlonych
w przepisach odr´bnych.

Art. 11. 1. Do zakresu dzia∏ania wojewódzkich in-
spektorów nale˝y wykonywanie zadaƒ i kompetencji
okreÊlonych w art. 3 ustawy lub w przepisach odr´b-
nych, a tak˝e sporzàdzanie rocznych sprawozdaƒ
z dzia∏alnoÊci Inspekcji i przedk∏adanie ich G∏ównemu
Inspektorowi i wojewodom.

2. Wojewódzki inspektor prowadzi list´ rzeczo-
znawców do spraw jakoÊci produktów lub us∏ug.

3. Rzeczoznawcy, o których mowa w ust. 2, sà po-
wo∏ani do wydawania opinii o jakoÊci produktów lub
us∏ug na zlecenie konsumenta, przedsi´biorcy, sta∏ego
polubownego sàdu konsumenckiego, G∏ównego In-
spektora, wojewódzkiego inspektora, powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów albo organizacji
spo∏ecznej, do której zadaƒ statutowych nale˝y ochro-
na konsumentów.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki prowadzenia list rzeczoznawców
do spraw jakoÊci produktów lub us∏ug.

5. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 4, powin-
no okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) warunki i tryb wpisu na list´ rzeczoznawców oraz
skreÊlenia z niej rzeczoznawców,

2) tryb weryfikacji rzeczoznawców oraz nadzoru nad
ich dzia∏alnoÊcià.

Art. 12. 1. Inspekcja wspó∏dzia∏a z powiatowym
(miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami admi-
nistracji rzàdowej i samorzàdowej, organami kontroli
oraz organizacjami pozarzàdowymi reprezentujàcymi
interesy konsumentów.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób wspó∏dzia∏ania organów Inspekcji z powia-
towym (miejskim) rzecznikiem konsumentów oraz or-
ganami i organizacjami, o których mowa w ust. 1.

3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 2, powin-
no okreÊlaç zasady i formy wspó∏dzia∏ania organów In-
spekcji z podmiotami, o których mowa w ust. 1.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie kontrolne

Art. 13. 1. Post´powanie kontrolne wszczyna i pro-
wadzi inspektor na podstawie pisemnego upowa˝nie-
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nia imiennego wydanego przez wojewódzkiego in-
spektora.

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra:

1) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe oraz numer
legitymacji s∏u˝bowej inspektora przeprowadzajà-
cego kontrol´,

2) podstaw´ prawnà do przeprowadzenia kontroli,

3) dane identyfikujàce kontrolowanego,

4) termin przeprowadzenia kontroli,

5) pouczenie o skutkach prawnych uniemo˝liwiania
albo utrudniania inspektorowi przeprowadzenia
czynnoÊci kontrolnych.

Art. 14. Przed przystàpieniem do kontroli inspektor
jest obowiàzany okazaç kontrolowanemu lub jego
przedstawicielowi legitymacj´ s∏u˝bowà oraz upowa˝-
nienie imienne do przeprowadzenia kontroli.

Art. 15. 1. Kontrol´ przeprowadza si´ w siedzibie
kontrolowanego oraz w miejscach i w czasie wykony-
wania jego dzia∏alnoÊci, w obecnoÊci kontrolowanego
lub jego przedstawiciela, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. CzynnoÊci kontrolne mogà byç przeprowadzane
w siedzibie organu Inspekcji, je˝eli jest to niezb´dne
dla wyjaÊnienia okolicznoÊci sprawy.

3. Przeprowadzajàcy kontrole majà obowiàzek
przeprowadzaç je w sposób sprawny i mo˝liwie nie za-
k∏ócajàcy funkcjonowania kontrolowanego.

Art. 16. 1. W toku post´powania kontrolnego in-
spektor w szczególnoÊci mo˝e:

1) badaç akta, dokumenty, ewidencje i informacje
w zakresie obj´tym kontrolà oraz ˝àdaç od kontro-
lowanego lub jego przedstawiciela sporzàdzenia
niezb´dnych kopii oraz urz´dowego t∏umaczenia
na j´zyk polski dokumentów sporzàdzonych w j´-
zyku obcym,

2) dokonywaç ogl´dzin terenów, obiektów, pomiesz-
czeƒ, Êrodków przewozowych, produktów i innych
rzeczy w zakresie obj´tym kontrolà,

3) badaç przebieg okreÊlonych czynnoÊci,

4) legitymowaç osoby w celu stwierdzenia ich to˝sa-
moÊci, je˝eli jest to niezb´dne dla potrzeb kontroli,

5) ˝àdaç od kontrolowanego lub jego przedstawiciela
niezw∏ocznego usuni´cia uchybieƒ porzàdkowych
i organizacyjnych,

6) ˝àdaç od kontrolowanego oraz jego przedstawicie-
la udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych
i ustnych wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych zakre-
sem kontroli,

7) przes∏uchiwaç osoby w charakterze strony, Êwiad-
ka lub bieg∏ego, je˝eli jest to niezb´dne dla wyczer-
pujàcego wyjaÊnienia okolicznoÊci sprawy, 

8) zasi´gaç opinii bieg∏ych, je˝eli jest to niezb´dne dla
potrzeb kontroli,

9) zabezpieczaç dowody, produkty, pomieszczenia
i Êrodki przewozowe,

10) pobieraç nieodp∏atnie próbki produktów do badaƒ,

11) sprawdziç rzetelnoÊç obs∏ugi poprzez dokonanie
zakupu produktu lub us∏ugi,

12) zbieraç inne niezb´dne materia∏y w zakresie obj´-
tym kontrolà.

2. Kontrolowany jest obowiàzany umo˝liwiç in-
spektorowi dokonanie czynnoÊci kontrolnych, o któ-
rych mowa w ust. 1.

3. ZgodnoÊç kopii z orygina∏ami akt, dokumentów,
ewidencji i informacji potwierdza kontrolowany lub je-
go przedstawiciel.

4. Produkt nabyty w ramach zakupu, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 11, podlega zwrotowi w toku kontroli,
je˝eli jest w stanie nienaruszonym; nale˝noÊç za zwró-
cony produkt podlega zwrotowi.

5. Uzyskane w trakcie kontroli informacje dotyczà-
ce stosowanej przez kontrolowanego technologii lub
stanowiàce tajemnic´ handlowà sà obj´te tajemnicà
s∏u˝bowà; nie dotyczy to informacji, których ujawnie-
nie jest niezb´dne ze wzgl´du na koniecznoÊç usuni´-
cia zagro˝eƒ zwiàzanych z produktem lub us∏ugà.

Art. 17. 1. Inspektor jest uprawniony do wst´pu
oraz poruszania si´ w obiektach, pomieszczeniach i na
terenie jednostki kontrolowanej za okazaniem legity-
macji s∏u˝bowej, bez obowiàzku uzyskiwania przepust-
ki przewidzianej w regulaminie wewn´trznym, oraz nie
podlega rewizji osobistej.

2. Inspektor podlega przepisom bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, obowiàzujàcym w jednostce kontrolo-
wanej.

Art. 18. 1. Wojewódzki inspektor mo˝e zarzàdziç
w toku kontroli, w drodze decyzji, ograniczenie wpro-
wadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do
obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzy-
manie Êwiadczenia us∏ug bàdê niezw∏oczne usuni´cie
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci, je˝eli jest to koniecz-
ne ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo lub interes konsu-
mentów albo interes gospodarczy paƒstwa.

2. Wojewódzki inspektor mo˝e upowa˝niç inspek-
tora do wydania w jego imieniu w toku kontroli decy-
zji, o której mowa w ust. 1.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natych-
miastowemu wykonaniu.

Art. 19. 1. Wojewódzki inspektor mo˝e wystàpiç
z wnioskiem do w∏aÊciwego miejscowo komendanta
Policji o jej pomoc, je˝eli jest to niezb´dne do przepro-
wadzenia czynnoÊci kontrolnych.

2. Na wniosek wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwy
miejscowo komendant Policji jest obowiàzany do za-
pewnienia inspektorowi pomocy Policji w toku wyko-
nywania czynnoÊci kontrolnych.

Art. 20. 1. Ustalenia kontroli inspektor dokumentu-
je w protokole kontroli.
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2. Kontrolowany mo˝e zg∏osiç uwagi bezpoÊrednio
do protoko∏u kontroli lub w terminie 7 dni od dnia
przedstawienia protoko∏u do podpisu wnieÊç je na pi-
Êmie.

3. Wojewódzki inspektor jest obowiàzany ustosun-
kowaç si´ do uwag zg∏oszonych do protoko∏u kontroli
niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni
od dnia ich otrzymania.

Art. 21. W przypadku zabezpieczenia produktów,
dokumentów i innych rzeczy, pobrania próbek, doko-
nania ogl´dzin lub przeprowadzenia innych dowodów
sporzàdza si´ odr´bny protokó∏.

Art. 22. Pracownicy Inspekcji w zwiàzku z wykony-
waniem czynnoÊci kontrolnych korzystajà z ochrony
przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy
publicznych.

Rozdzia∏ 4

Post´powanie kontrolne uproszczone

Art. 23. G∏ówny Inspektor lub wojewoda mo˝e zle-
ciç wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenie
kontroli uproszczonej w celu zbadania wyst´pujàcych
na rynku zagro˝eƒ praw lub interesów konsumentów
albo zagro˝eƒ dla interesu gospodarczego paƒstwa.

Art. 24. 1. Z przeprowadzonej kontroli uproszczonej
inspektor sporzàdza raport s∏u˝bowy.

2. W post´powaniu kontrolnym uproszczonym sto-
suje si´ przepisy art. 13, art. 14, art. 15, art. 16 ust. 1
pkt 1—6, ust. 2, 3 i 5 oraz art. 17.

Rozdzia∏ 5

Zabezpieczenie dowodów

Art. 25. 1. Wojewódzki inspektor mo˝e, w drodze
postanowienia, dokonaç zabezpieczenia dowodów na
czas niezb´dny dla realizacji zadaƒ kontroli.

2. Zabezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1, podle-
gajà dokumenty, ewidencje, informacje oraz produkty
i inne rzeczy, je˝eli stanowià lub mogà stanowiç dowód
nieprawid∏owoÊci stwierdzonych w toku kontroli, z wy-
∏àczeniem produktów ∏atwo psujàcych si´ lub ulegajà-
cych innym szybkim zmianom biochemicznym.

3. Wojewódzki inspektor mo˝e upowa˝niç inspek-
tora do wydania w jego imieniu postanowienia, o któ-
rym mowa w ust. 1.

4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przy-
s∏uguje za˝alenie.

Art. 26. 1. Wojewódzki inspektor mo˝e, w drodze
postanowienia, zabezpieczyç produkt w celu ustalenia
jego rzeczywistej jakoÊci, je˝eli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ˝e jakoÊç produktu nie odpowiada jakoÊci
deklarowanej przez producenta lub wymaganiom
okreÊlonym w przepisach odr´bnych albo dokumen-
tach normalizacyjnych bàdê produkt jest nieprawid∏o-
wo oznaczony. Przepis art. 25 ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, uchyla
si´, je˝eli produkt zosta∏ wy∏àczony z obrotu lub prze-
klasyfikowany albo uzyska∏ w∏aÊciwà jakoÊç.

Rozdzia∏ 6

Pobieranie i badanie próbek produktów

Art. 27. 1. Próbki produktów pobiera si´ w celu
ustalenia, czy produkt spe∏nia wymagania jakoÊciowe
i bezpieczeƒstwa okreÊlone w przepisach odr´bnych
lub dokumentach normalizacyjnych lub czy jego jakoÊç
odpowiada jakoÊci deklarowanej przez przedsi´biorc´.

2. Próbki produktów pobiera si´ w celu poddania
badaniom, w iloÊciach i w sposób okreÊlony w przepi-
sach odr´bnych albo dokumentach normalizacyjnych,
a w razie braku takiego okreÊlenia — w iloÊciach nie-
zb´dnych do przeprowadzenia badaƒ.

3. Pobranie próbki produktu stwierdza si´ poprzez
sporzàdzenie protoko∏u.

4. Po przeprowadzeniu badaƒ wykonujàcy badania
sporzàdza sprawozdanie z badaƒ.

Art. 28. 1. RównoczeÊnie z pobraniem próbki pro-
duktu nale˝y, z zastrze˝eniem ust. 3, pobraç i zabezpie-
czyç dodatkowà próbk´ produktu z tej samej partii
w iloÊci odpowiadajàcej iloÊci pobranej do badaƒ
(próbka kontrolna). Przepis art. 27 ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.

2. Próbka kontrolna jest przechowywana przez kon-
trolowanego do czasu jej zwolnienia przez wojewódz-
kiego inspektora, w warunkach uniemo˝liwiajàcych
zmian´ jakoÊci lub cech charakterystycznych produktu;
w tym czasie nie mo˝e byç wprowadzana do obrotu.

3. Próbki kontrolnej nie pobiera si´, je˝eli :

1) pobranie próbki by∏oby utrudnione z uwagi na war-
toÊç, rodzaj lub niewielkà iloÊç produktu,

2) przechowanie próbki w warunkach uniemo˝liwiajà-
cych zmian´ jakoÊci lub cech charakterystycznych
produktu jest niemo˝liwe,

3) próbka produktu zosta∏a poddana badaniom orga-
noleptycznym w toku kontroli, chyba ̋ e wyniki tych
badaƒ uzasadniajà podejrzenie, ˝e produkt nie
spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w przepisach prawa
lub dokumentach normalizacyjnych albo jego ja-
koÊç nie odpowiada jakoÊci deklarowanej.

Art. 29. 1. Badania pobranych próbek produktów
i próbek kontrolnych przeprowadzajà, z zastrze˝eniem
ust. 2, laboratoria kontrolno-analityczne Inspekcji.

2. W przypadku gdy laboratoria Inspekcji nie mogà
wykonaç badaƒ, organ Inspekcji mo˝e zawrzeç umow´
o wykonanie badaƒ pobranej próbki z innym wyspecja-
lizowanym laboratorium.

3. Badanie próbki kontrolnej przeprowadza si´ na
wniosek lub z urz´du.

Art. 30. 1. Je˝eli przeprowadzone badania wykaza-
∏y, ˝e produkt nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
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w przepisach odr´bnych lub w deklaracji, kontrolowa-
ny jest obowiàzany do uiszczenia wojewódzkiemu in-
spektorowi kwoty stanowiàcej równowartoÊç kosztów
przeprowadzonych badaƒ.

2. Do nale˝noÊci pieni´˝nych, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Art. 31. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb pobierania i badania
próbek produktów przez organy Inspekcji.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) tryb pobierania i badania próbek produktów,

2) wzór protoko∏u pobrania próbki produktu lub prób-
ki kontrolnej,

3) sposób zabezpieczenia próbek produktów i próbek
kontrolnych, 

4) wzór sprawozdania z badaƒ,

5) sposób post´powania z pozosta∏oÊciami po prób-
kach,

6) sposób ustalania wysokoÊci nale˝noÊci pieni´˝-
nych, o których mowa w art. 30 ust. 1, oraz ich uisz-
czania.

Rozdzia∏ 7

Post´powanie pokontrolne

Art. 32. Je˝eli jest to niezb´dne dla usuni´cia
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci, wojewódzki inspek-
tor wyda, w drodze decyzji, zarzàdzenie pokontrolne.
Kontrolowany jest obowiàzany poinformowaç woje-
wódzkiego inspektora, w wyznaczonym terminie,
o sposobie wykonania zarzàdzenia.

Art. 33. 1. Wojewódzki inspektor kieruje do kontro-
lowanego lub jednostki nadrz´dnej wystàpienie po-
kontrolne, informujàce o innych stwierdzonych uchy-
bieniach, zawierajàce wnioski o ich usuni´cie.

2. Kontrolowany lub jednostka nadrz´dna sà obo-
wiàzani udzieliç odpowiedzi na wystàpienie pokontrol-
ne w wyznaczonym terminie.

Art. 34. Wojewódzki inspektor na podstawie wyni-
ków post´powania kontrolnego kieruje wystàpienie
pokontrolne do producenta lub importera produktów
badanych w toku kontroli, je˝eli jest to niezb´dne do
usuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci. Przepis
art. 33 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 35. 1. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb post´powania orga-
nów Inspekcji, wzór legitymacji s∏u˝bowej pracowni-
ków Inspekcji oraz tryb ich wydawania i wymiany. 

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no okreÊlaç w szczególnoÊci: 

1) sposób dokumentowania wyników kontroli,
a w szczególnoÊci wzory formularzy protoko∏ów
stosowanych w toku post´powania kontrolnego
oraz przed polubownym sàdem konsumenckim, 

2) sposób zabezpieczania dowodów i produktów,

3) wzór legitymacji s∏u˝bowej pracowników Inspekcji
oraz tryb ich wydawania i wymiany.

Rozdzia∏ 8

Post´powanie mediacyjne

Art. 36. 1. Je˝eli przemawia za tym charakter spra-
wy, wojewódzki inspektor podejmuje dzia∏ania media-
cyjne w celu polubownego zakoƒczenia sporu cywilno-
prawnego mi´dzy konsumentem a przedsi´biorcà.

2. Post´powanie mediacyjne wszczyna si´ na wnio-
sek konsumenta lub z urz´du, je˝eli wymaga tego
ochrona interesu konsumenta.

3. W toku post´powania mediacyjnego wojewódz-
ki inspektor zapoznaje przedsi´biorc´ z roszczeniem
konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy pra-
wa majàce zastosowanie w sprawie oraz ewentualne
propozycje polubownego zakoƒczenia sporu.

4. Wojewódzki inspektor mo˝e wyznaczyç stronom
termin do polubownego zakoƒczenia sprawy.

5. Wojewódzki inspektor odst´puje od post´po-
wania mediacyjnego, je˝eli w wyznaczonym terminie
sprawa nie zosta∏a polubownie zakoƒczona oraz
w razie oÊwiadczenia co najmniej przez jednà ze
stron, ˝e nie wyra˝a zgody na polubowne zakoƒcze-
nie sprawy.

Rozdzia∏ 9

Sta∏e polubowne sàdy konsumenckie

Art. 37. 1. Sta∏e polubowne sàdy konsumenckie
przy wojewódzkich inspektorach, zwane dalej „sàda-
mi”, tworzone sà na podstawie umów o zorganizowa-
niu takich sàdów, zawartych przez wojewódzkich in-
spektorów z organizacjami pozarzàdowymi reprezen-
tujàcymi konsumentów lub przedsi´biorców oraz in-
nymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjny-
mi.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, okreÊlajà
w szczególnoÊci zasady pokrywania kosztów wynagro-
dzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów poniesionych
w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci arbitra.

3. Sàdy rozpatrujà spory o prawa majàtkowe wyni-
k∏e z umów sprzeda˝y produktów i Êwiadczenia us∏ug
zawartych pomi´dzy konsumentami i przedsi´biorca-
mi na podstawie regulaminu.

4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, po zasi´gni´-
ciu opinii Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, w drodze rozporzàdzenia, regulamin orga-
nizacji i dzia∏ania sta∏ych polubownych sàdów konsu-
menckich.

5. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 4, powin-
no okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) wewn´trznà organizacj´ sta∏ych polubownych sà-
dów konsumenckich,
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2) tryb funkcjonowania sta∏ych polubownych sàdów
konsumenckich,

3) czynnoÊci jurysdykcyjne i administracyjne sta∏ych
polubownych sàdów konsumenckich i ich orga-
nów.

6. W post´powaniu przed sàdami polubownymi
w zakresie nieuregulowanym ustawà stosuje si´ prze-
pisy Kodeksu post´powania cywilnego.

Rozdzia∏ 10

Przepisy karne

Art. 38. Kto wbrew obowiàzkowi nie wykonuje de-
cyzji, o których mowa w art. 18 i art. 32, wydanych
przez organ Inspekcji lub z jego upowa˝nienia przez in-
spektora, albo usuwa dowody lub produkty zabezpie-
czone w toku kontroli, podlega grzywnie w wysokoÊci
do 360 stawek dziennych albo karze pozbawienia wol-
noÊci do lat 2.

Art. 39. 1. Kto uniemo˝liwia albo utrudnia inspek-
torowi przeprowadzenie czynnoÊci kontrolnych, podle-
ga karze aresztu do 30 dni albo grzywny w wysokoÊci
do 5 000 z∏. 

2. Kto wbrew ˝àdaniu inspektora nie usuwa nie-
zw∏ocznie uchybieƒ porzàdkowych lub organizacyj-
nych stwierdzonych w toku kontroli, podlega karze
grzywny w wysokoÊci do 5 000 z∏.

Rozdzia∏ 11

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 40. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie ustawy pozostajà w mocy odpo-
wiednie przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà sprzecz-
ne z przepisami ustawy, jednak nie d∏u˝ej ni˝ rok od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 41. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy podlegajà rozpa-
trzeniu wed∏ug przepisów dotychczasowych.

Art. 42. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy G∏ówny
Inspektor przejmie z mocy prawa wojewódzkie labora-
toria kontrolno-analityczne prowadzone dotychczas
przez wojewódzkich inspektorów.

2. Pracownicy zatrudnieni w laboratoriach, o któ-
rych mowa w ust. 1, z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
stajà si´ pracownikami G∏ównego Inspektoratu.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób przej´cia przez G∏ównego Inspektora labo-
ratoriów, o których mowa w ust. 1.

4. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3, powin-
no okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) tryb przej´cia laboratoriów,

2) rodzaje przejmowanych sk∏adników mienia oraz
etaty i Êrodki finansowe niezb´dne do prowadze-
nia tych laboratoriów.

Art. 43. Sta∏e polubowne sàdy konsumenckie przy
wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej zor-
ganizowane na podstawie przepisów dotychczaso-
wych stajà si´ sta∏ymi polubownymi sàdami konsu-
menckimi w rozumieniu ustawy.

Art. 44. Traci moc ustawa z dnia 25 lutego 1958 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 105,
poz. 1205).

Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


