
Na podstawie art. 39b ust. 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U.
Nr 166, poz. 1360, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób przep∏ywu
informacji, dotyczàcych systemu kontroli wyrobów
wprowadzonych do obrotu, mi´dzy Prezesem Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej
„Prezesem UOKiK”, organami wyspecjalizowanymi
i organami celnymi oraz wzory formularzy stosowa-
nych przy gromadzeniu tych informacji.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci.

§ 2. 1. Informacje dotyczàce systemu kontroli wy-
robów wprowadzonych do obrotu, zwanego dalej
„systemem”, przekazywane przez organy wyspecjali-
zowane obejmujà:

1) roczne plany kontroli spe∏niania przez wyroby za-
sadniczych wymagaƒ, zwane dalej „rocznymi pla-
nami kontroli”;

2) informacje o wynikach przeprowadzonych kontro-
li;

3) roczne sprawozdania z przeprowadzonych kontro-
li;

4) informacje o wszcz´ciu i zakoƒczeniu post´powaƒ
w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, zwa-
nych dalej „post´powaniami”.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, sà
przekazywane w formie pisemnej i drogà elektronicz-
nà.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, sà
przekazywane drogà elektronicznà.

4. Organy wyspecjalizowane przekazujà pisemnie
kwartalne zestawienia informacji, które zosta∏y prze-
s∏ane drogà elektronicznà, w terminie do pi´tnastego
dnia miesiàca nast´pujàcego po zakoƒczeniu kwarta-
∏u.

§ 3. 1. Roczny plan kontroli jest przekazywany Pre-
zesowi UOKiK w terminie do dnia 30 listopada roku

poprzedzajàcego rok, którego dotyczy plan kontroli,
przez:

1) G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej;

2) w∏aÊciwy organ Paƒstwowej Inspekcji Pracy;

3) Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

4) G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska;

5) Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego;

6) G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

7) Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego;

8) Dyrektora Urz´du Morskiego w S∏upsku, w zakre-
sie kontroli prowadzonych przez dyrektorów urz´-
dów morskich.

2. Wzór rocznego planu kontroli okreÊla za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Powiadomienie o wynikach kontroli prowa-
dzonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy, podczas
których stwierdzono niezgodnoÊç wyrobów z zasadni-
czymi wymaganiami, sporzàdzone zgodnie z wzorem
okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, oraz
powiadomienie o wynikach kontroli prowadzonych na
podstawie art. 40m, art. 41b ust. 2 oraz art. 41c ust. 9
ustawy organ wyspecjalizowany, który przeprowadzi∏
kontrol´, przekazuje Prezesowi UOKiK niezw∏ocznie,
ale nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od dnia, w którym
organ ten ustosunkowa∏ si´ do uwag zg∏oszonych
przez kontrolowanego do protoko∏u kontroli, lub od
dnia, w którym up∏ynà∏ termin na zg∏oszenie uwag. 

2. Powiadomienie o wynikach kontroli prowadzo-
nych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy, podczas któ-
rych nie stwierdzono niezgodnoÊci wyrobów z zasad-
niczymi wymaganiami, sporzàdzone zgodnie z wzo-
rem okreÊlonym w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia,
jest przekazywane razem z rocznym sprawozdaniem,
o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 3, chyba ˝e Prezes
UOKiK wystàpi z pisemnym wnioskiem o niezw∏oczne
przekazanie takiego powiadomienia.

3. Na wniosek Prezesa UOKiK organ wyspecjalizo-
wany przekazuje kopi´ protoko∏u kontroli.

§ 5. 1. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych
kontroli jest przekazywane Prezesowi UOKiK w termi-
nie do dnia 15 kwietnia roku nast´pnego przez:

1) G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej;

2) w∏aÊciwy organ Paƒstwowej Inspekcji Pracy;
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3) Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

4) G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska;

5) Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego;

6) G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

7) Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego;

8) Dyrektora Urz´du Morskiego w S∏upsku, w zakre-
sie kontroli przeprowadzonych przez dyrektorów
urz´dów morskich.

2. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kon-
troli sk∏ada si´ z: 

1) zestawienia zbiorczego przeprowadzonych kontro-
li, sporzàdzonego zgodnie z wzorem okreÊlonym
w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia;

2) zestawienia przeprowadzonych kontroli z uwzgl´d-
nieniem podzia∏u na dyrektywy nowego podej-
Êcia, sporzàdzonego zgodnie z wzorem okreÊlo-
nym w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia. 

§ 6. Powiadomienie o wszcz´ciu post´powania,
sporzàdzone zgodnie z wzorem okreÊlonym w za∏àcz-
niku nr 6 do rozporzàdzenia, organ wyspecjalizowany,
który wszczà∏ post´powanie, przekazuje Prezesowi
UOKiK niezw∏ocznie, ale nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia wszcz´cia post´powania. 

§ 7. Powiadomienie o zakoƒczeniu post´powania,
sporzàdzone zgodnie z wzorem okreÊlonym w za∏àcz-
niku nr 7 do rozporzàdzenia, organ wyspecjalizowany
prowadzàcy post´powanie przekazuje Prezesowi
UOKiK wraz z kopià decyzji, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania potwierdzenia dor´czenia stronie decyzji
okreÊlonej w powiadomieniu. 

§ 8. Informacje dotyczàce systemu, inne ni˝ okre-
Êlone w § 3—7, organ wyspecjalizowany przekazuje
Prezesowi UOKiK w sposób uwzgl´dniajàcy charakter
danej informacji.

§ 9. 1. Organ celny, który dokona∏ zatrzymania wy-
robu, przekazuje Prezesowi UOKiK, w formie pisemnej
lub drogà elektronicznà, informacj´ o dzia∏aniach pod-
j´tych w odniesieniu do zatrzymanego wyrobu, spo-

rzàdzonà zgodnie z wzorem okreÊlonym w za∏àczniku
nr 8 do rozporzàdzenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przeka-
zywana niezw∏ocznie, ale nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od dnia, w którym organ celny dokona∏ zatrzy-
mania wyrobu. 

§ 10. 1. Prezes UOKiK przekazuje, w formie pisem-
nej lub drogà elektronicznà, ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych informacje o decy-
zjach, które stanowià podstaw´ wpisu do rejestru wy-
robów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

2. Informacje dotyczàce systemu, inne ni˝ okreÊlo-
ne w ust. 1, Prezes UOKiK przekazuje ministrowi w∏a-
Êciwemu do spraw finansów publicznych lub innym
organom celnym z urz´du, je˝eli uzna, ˝e informacje
te majà znaczenie dla realizacji zadaƒ organów cel-
nych zwiàzanych z systemem, lub na pisemny wnio-
sek tych organów.

§ 11. Prezes UOKiK przekazuje informacje dotyczà-
ce systemu, w szczególnoÊci informacje:

1) otrzymane od organów wyspecjalizowanych, doty-
czàce wyników kontroli, podczas których stwier-
dzono niezgodnoÊç wyrobów z zasadniczymi wy-
maganiami,

2) dotyczàce decyzji wydanych przez organy wyspe-
cjalizowane,

3) o dzia∏aniach podj´tych w odniesieniu do zatrzy-
manego wyrobu, otrzymane od organów celnych

— innym organom wyspecjalizowanym z urz´du, je-
˝eli uzna, ˝e informacje majà znaczenie dla realizacji
zadaƒ tych organów zwiàzanych z systemem, lub na
ich pisemny wniosek.

§ 12. Podmioty uczestniczàce w wymianie infor-
macji dotyczàcych systemu zapewniajà ochron´ infor-
macji, o których mowa w art. 40d ust. 1 i 2 ustawy.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 812)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR ROCZNEGO PLANU KONTROLI
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ STWIERDZONO NIEZGODNOÂå
WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ NIE STWIERDZONO NIEZGODNOÂCI
WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
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Za∏àcznik  nr 5

WZÓR ZESTAWIENIA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI Z UZWGL¢DNIENIEM PODZIA¸U
NA DYREKTYWY NOWEGO PODEJÂCIA
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR POWIADOMIENIA O WSZCZ¢CIU POST¢POWANIA
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR POWIADOMIENIA O ZAKO¡CZENIU POST¢POWANIA
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Za∏àcznik nr 8

WZÓR INFORMACJI O DZIA¸ANIACH PODJ¢TYCH PRZEZ ORGANY CELNE
W ODNIESIENIU DO ZATRZYMANEGO WYROBU
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