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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2001 r.

w sprawie sposobu przej´cia przez G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej wojewódzkich laboratoriów
kontrolno-analitycznych prowadzonych dotychczas przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 25) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób przej´cia przez
G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego
dalej „G∏ównym Inspektorem”, laboratoriów kontrol-
no-analitycznych, zwanych dalej „laboratoriami”, pro-
wadzonych dotychczas przez wojewódzkich inspekto-
rów Inspekcji Handlowej, a w szczególnoÊci tryb prze-
j´cia laboratoriów, rodzaje przejmowanych sk∏adni-
ków mienia oraz etaty i Êrodki finansowe niezb´dne do
prowadzenia tych laboratoriów.

§ 2. 1. G∏ówny Inspektor przejmie od w∏aÊciwych
wojewodów:

1) sk∏adniki mienia niezb´dne do prowadzenia labora-
torium, w szczególnoÊci rzeczowe sk∏adniki majàt-
ku obrotowego, Êrodki trwa∏e z wy∏àczeniem nieru-
chomoÊci oraz wartoÊci niematerialne i prawne,

2) etaty pracowników s∏u˝by cywilnej i innych pra-
cowników, w liczbie niezb´dnej do prowadzenia la-
boratorium, nie mniejszej ni˝ liczba osób zatrud-
nionych w laboratorium, wed∏ug stanu na dzieƒ 31
grudnia 2000 r.,



3) Êrodki finansowe niezb´dne do prowadzenia labo-
ratorium, przeznaczone na wydatki bie˝àce i wy-
datki majàtkowe, w szczególnoÊci na wynagrodze-
nia dla pracowników, o których mowa w pkt 2,
i sk∏adki od nich naliczane.

2. Przej´cie sk∏adników mienia, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, nastàpi nieodp∏atnie.

3. OkreÊlenie liczby etatów i Êrodków finansowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nastàpi w porozumie-
niu zawartym mi´dzy G∏ównym Inspektorem a w∏aÊci-
wym wojewodà, w szczegó∏owoÊci okreÊlonej w § 1
ust. 1 pkt 2 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia
29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad go-
spodarki finansowej jednostek bud˝etowych, zak∏a-
dów bud˝etowych, gospodarstw pomocniczych jedno-
stek bud˝etowych oraz szczegó∏owych zasad i termi-
nów rocznych rozliczeƒ i wp∏at do bud˝etu przez zak∏a-
dy bud˝etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek
bud˝etowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333).

4. W celu przej´cia przez G∏ównego Inspektora eta-
tów i Êrodków finansowych, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 3, po dokonaniu przez Ministra Finansów zmian
w bud˝ecie w∏aÊciwi dysponenci Êrodków bud˝etu
paƒstwa dokonajà odpowiednich zmian w planach fi-
nansowych, w trybie okreÊlonym w przepisach rozpo-
rzàdzenia, o którym mowa w ust. 3.

§ 3. 1. Przekazanie i przej´cie sk∏adników mienia,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dokumentuje si´
przez sporzàdzenie protoko∏u zdawczo-odbiorczego,
który podpisujà:

1) w imieniu strony przekazujàcej — wojewoda albo
wyznaczony przez niego pe∏nomocnik,

2) w imieniu strony przejmujàcej — G∏ówny Inspektor
albo wyznaczony przez niego pe∏nomocnik.

2. Protokó∏ zdawczo-odbiorczy, o którym mowa
w ust. 1, zawiera w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie rodzaju, iloÊci i wartoÊci sk∏adników
mienia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, udoku-
mentowane i rozliczone w ksi´gach rachunko-
wych,

2) wykaz przejmowanych dokumentów zwiàzanych
z prowadzeniem laboratorium.

§ 4. Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej,
o których mowa w § 1:

1) przeprowadzà inwentaryzacj´ podlegajàcych prze-
kazaniu sk∏adników mienia wed∏ug stanu na dzieƒ
przekazania,

2) udokumentujà wyniki inwentaryzacji i dokonajà po-
równania z zapisami ksiàg rachunkowych; ujaw-
nione ró˝nice powinny byç wyjaÊnione i rozliczone
w ksi´gach rachunkowych tego roku obrachunko-
wego, w którym nastàpi∏o przekazanie laborato-
riów,

3) dokonajà wyceny aktywów i pasywów majàtku ob-
rotowego i Êrodków trwa∏ych, stanowiàcego wy-
posa˝enie laboratoriów, oraz ustalà wynik finanso-
wy wed∏ug stanu na dzieƒ przekazania.

§ 5. 1. Je˝eli laboratorium jest zlokalizowane w po-
mieszczeniach stanowiàcych cz´Êç budynku u˝ytkowa-
nego przez wojewódzki inspektorat Inspekcji Handlo-
wej na podstawie umowy najmu, dzier˝awy albo u˝y-
czenia, G∏ówny Inspektor, z dniem przej´cia laborato-
rium, z mocy prawa wst´puje w okreÊlone w tej umo-
wie prawa i obowiàzki najemcy, dzier˝awcy albo biorà-
cego do u˝ywania, w cz´Êci dotyczàcej tych pomiesz-
czeƒ.

2. Je˝eli laboratorium jest zlokalizowane w po-
mieszczeniach stanowiàcych cz´Êç budynku znajdujà-
cego si´ w trwa∏ym zarzàdzie wojewódzkiego inspek-
toratu Inspekcji Handlowej, zasady i sposób u˝ytkowa-
nia tych pomieszczeƒ zostanà okreÊlone w umowie
u˝yczenia zawartej mi´dzy podmiotem, w którego
trwa∏ym zarzàdzie znajduje si´ budynek, a G∏ównym
Inspektorem.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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