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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 sierpnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu przep∏ywu informacji
dotyczàcych systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu

Na podstawie art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przep∏ywu
informacji dotyczàcych systemu kontroli wyrobów
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 87, poz. 812 oraz
z 2005 r. Nr 101, poz. 841) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) tytu∏ rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie sposobu przep∏ywu informacji doty-
czàcych systemu kontroli wyrobów”;

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, 
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, 
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 124. 



2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób przep∏ywu in-
formacji, dotyczàcych systemu kontroli wyro-
bów, mi´dzy Prezesem Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, zwanym dalej „Pre-
zesem UOKiK”, organami wyspecjalizowany-
mi i organami celnymi oraz wzory formularzy
stosowanych przy gromadzeniu tych informa-
cji.”;

3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje dotyczàce systemu kontroli wyro-
bów, zwanego dalej „systemem”, przekazywa-
ne przez organy wyspecjalizowane obejmujà:

1) roczne plany kontroli spe∏niania przez wyro-
by zasadniczych lub innych wymagaƒ, zwa-
ne dalej „rocznymi planami kontroli”;

2) informacje o wynikach przeprowadzonych
kontroli;

3) roczne sprawozdania z przeprowadzonych
kontroli;

4) informacje o wszcz´ciu i zakoƒczeniu post´-
powaƒ w zakresie wyrobów wprowadzo-
nych do obrotu lub oddanych do u˝ytku,
niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wy-
maganiami, zwanych dalej „post´powania-
mi”.”;

4) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Roczny plan kontroli jest przekazywany Preze-
sowi 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 Pra-
cy;

3) Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej;

4) G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska;

5) Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego;

6) G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlane-
go;

7) Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego;

8) Dyrektora Urz´du Morskiego w S∏upsku,
w zakresie kontroli prowadzonych przez dy-
rektorów urz´dów morskich;

9) G∏ównego Inspektora Transportu Drogowe-
go.”;

5) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1. Powiadomienie o wynikach kontroli prowa-
dzonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy
oraz na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881), podczas których
stwierdzono niezgodnoÊç wyrobów z zasadni-
czymi lub innymi wymaganiami, sporzàdzone
zgodnie z wzorem okreÊlonym w za∏àczniku 
nr 2 do rozporzàdzenia, oraz powiadomienie

o wynikach kontroli prowadzonych na podsta-
wie art. 40m, art. 41b ust. 2 oraz art. 41c ust. 10
ustawy organ wyspecjalizowany, który prze-
prowadzi∏ kontrol´, przekazuje Prezesowi
UOKiK niezw∏ocznie, ale nie póêniej ni˝ w ter-
minie 14 dni od dnia, w którym organ ten usto-
sunkowa∏ si´ do uwag zg∏oszonych przez kon-
trolowanego do protoko∏u kontroli, lub od
dnia, w którym up∏ynà∏ termin na zg∏oszenie
uwag.

2. Powiadomienie o wynikach kontroli prowa-
dzonych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy
oraz na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
podczas których nie stwierdzono niezgodnoÊci
wyrobów z zasadniczymi lub innymi wymaga-
niami, sporzàdzone zgodnie z wzorem okreÊlo-
nym w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, jest
przekazywane razem z rocznym sprawozda-
niem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, chyba
˝e Prezes UOKiK wystàpi z pisemnym wnio-
skiem o niezw∏oczne przekazanie takiego po-
wiadomienia.”;

6) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych
kontroli jest przekazywane Prezesowi UOKiK
w terminie do dnia 15 kwietnia roku nast´pne-
go przez:

1) G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej;

2) w∏aÊciwy organ Paƒstwowej Inspekcji Pracy;

3) Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej;

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 zakresie kontroli prowadzonych przez dy-
rektorów urz´dów morskich;

9) G∏ównego Inspektora Transportu Drogowe-
go.”;

7) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes UOKiK przekazuje, w formie pisemnej
lub drogà elektronicznà, ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw finansów publicznych informacje
o decyzjach, które stanowià podstaw´ wpisu
do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadni-
czymi lub innymi wymaganiami.”;

8) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) otrzymane od organów wyspecjalizowanych,
dotyczàce wyników kontroli, podczas których
stwierdzono niezgodnoÊç z zasadniczymi lub
innymi wymaganiami,”;

9) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniej-
szego rozporzàdzenia;
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10) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

a) tytu∏ za∏àcznika otrzymuje brzmienie: 
„WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ STWIERDZONO NIEZGOD-
NOÂå WYROBU Z ZASADNICZYMI LUB INNYMI WYMAGANIAMI”,

b) wiersz C2 otrzymuje brzmienie:
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„C2. Oznaczenie dyrektywy okreÊlajàcej zasadnicze lub inne wymaga-
nia dla danego wyrobu”

11) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

a) tytu∏ za∏àcznika otrzymuje brzmienie: 

„WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI, PODCZAS KTÓREJ NIE STWIERDZONO NIEZGOD-
NOÂCI WYROBU Z ZASADNICZYMI LUB INNYMI WYMAGANIAMI”,

b) wiersz G otrzymuje brzmienie:

„G. Oznaczenie dyrektywy okreÊlajàcej zasadnicze lub inne wymaga-
nia dla danego wyrobu”

12) za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzà-
dzenia;

13) za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 3 do niniejszego rozporzà-
dzenia;

14) w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia wiersz E otrzymuje brzmienie:

„E. Oznaczenie dyrektywy okreÊlajàcej zasadnicze lub inne wymaga-
nia dla danego wyrobu”

15) w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia wiersz C2 otrzymuje brzmienie:

„C2. Oznaczenie dyrektywy okreÊlajàcej zasadnicze lub inne wymaga-
nia dla danego wyrobu”

16) za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do niniejszego rozporzà-
dzenia.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2007 r. (poz. 1047)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4


