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ustawy sprawne przeprowadzenie czynnoÊci kontrolnych, w szczególnoÊci niezw∏oczne otrzymanie ˝àdanych dokumentów i materia∏ów, terminowe uzyskanie
wyjaÊnieƒ, korzystanie z urzàdzeƒ technicznych,
a w miar´ mo˝liwoÊci korzystanie z oddzielnych pomieszczeƒ z odpowiednim wyposa˝eniem.
§ 18. Przepisy § 3 ust. 1 oraz § 6 ust. 1, 2 i 5—7 stosuje si´ odpowiednio do zagranicznej osoby prawnej
prowadzàcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poz. 520 i 521

dzia∏alnoÊç maklerskà bez otwierania oddzia∏u, przy
wykorzystaniu Êrodka porozumiewania si´ na odleg∏oÊç, ze swojej siedziby lub oddzia∏u, w zakresie czynnoÊci wywo∏ujàcych skutki faktyczne i prawne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

521
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu G∏ównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 25 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. G∏ównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej nadaje si´ statut, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 kwietnia 2002 r. (poz. 521)

STATUT G¸ÓWNEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ
§ 1. 1. G∏ówny Inspektorat Inspekcji Handlowej,
zwany dalej „G∏ównym Inspektoratem”, obs∏uguje
G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego
dalej „G∏ównym Inspektorem”, i dzia∏a na podstawie
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
oraz niniejszego statutu.
2. G∏ówny Inspektorat dzia∏a zgodnie z zarzàdzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami G∏ównego
Inspektora oraz pod jego bezpoÊrednim kierownictwem.
§ 2. 1. G∏ównym Inspektoratem kieruje G∏ówny Inspektor przy pomocy swoich zast´pców i kierowników
komórek organizacyjnych wymienionych w § 4.

§ 3. G∏ówny Inspektor mo˝e tworzyç komisje lub zespo∏y, o charakterze sta∏ym lub doraênym, jako organy
pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, okreÊlajàc cel
ich powo∏ania, zakres zadaƒ, nazw´, sk∏ad osobowy
i tryb dzia∏ania.
§ 4. 1. W sk∏ad G∏ównego Inspektoratu wchodzà nast´pujàce komórki organizacyjne:
1) Biuro Kontroli i Bezpieczeƒstwa Produktów,
2) Biuro Prawne i Ochrony Konsumentów,
3) Biuro G∏ównego Inspektora.

2. Zakres czynnoÊci osób wymienionych w ust. 1
ustala G∏ówny Inspektor.

2. W sk∏ad G∏ównego Inspektoratu wchodzà równie˝ laboratoria kontrolno-analityczne Inspekcji Handlowej.

3. G∏ówny Inspektor mo˝e upowa˝niç osoby, o których mowa w ust. 1, a tak˝e innych pracowników G∏ównego Inspektoratu do za∏atwiania spraw, w tym do podejmowania decyzji, w imieniu G∏ównego Inspektora.

3. Organizacj´ wewn´trznà i szczegó∏owy zakres
zadaƒ komórek organizacyjnych G∏ównego Inspektoratu okreÊla regulamin organizacyjny nadany przez
G∏ównego Inspektora.

