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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. 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób przep∏ywu
i gromadzenia informacji dotyczàcych systemu kon-
troli wyrobów mi´dzy Prezesem Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej „Preze-
sem UOKiK”, organami wyspecjalizowanymi i orga-
nami celnymi oraz wzory formularzy stosowanych
przy przep∏ywie i 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. Informacje dotyczàce systemu kontroli wyro-
bów przekazywane sà, z zastrze˝eniem § 4 i 7, przez:

1) wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej;

2) w∏aÊciwy organ Paƒstwowej Inspekcji Pracy;

3) Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej;

4) organy Inspekcji Ochrony Ârodowiska;

5) Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego;

6) organy nadzoru budowlanego;

7) Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego;

8) dyrektorów urz´dów morskich;

9) w∏aÊciwych miejscowo wojewódzkich inspekto-
rów transportu drogowego;

10) organy celne.

§ 3. 1. Informacje dotyczàce systemu kontroli
wyrobów obejmujà:

1) roczne plany kontroli spe∏niania przez wyroby za-
sadniczych lub innych wymagaƒ, zwane dalej
„rocznymi planami kontroli”, przekazywane zgod-
nie ze wzorem stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do roz-
porzàdzenia;

2) informacje o wynikach kontroli wyrobu i dzia∏a-
niach podj´tych w wyniku ustaleƒ 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), przekazywane zgodnie ze wzorem stano-
wiàcym za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia cz´Êç A,
B i D;

3) informacje o post´powaniach administracyjnych
w zakresie wyrobów niezgodnych z zasadniczymi
lub innymi wymaganiami wprowadzonych do
obrotu lub oddanych do u˝ytku, zwanych dalej
„post´powaniami”, przekazywane zgodnie ze
wzorem stanowiàcym za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia cz´Êç C i E;

4) roczne sprawozdania z przeprowadzonych kontro-
li, przekazywane zgodnie ze wzorem stanowiàcym
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, sà
przekazywane w formie pisemnej i drogà elektronicz-
nà za pomocà teleinformatycznego systemu wymiany
informacji, administrowanego przez Prezesa UOKiK.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
z zastrze˝eniem § 6 ust. 1 i 3, sà przekazywane drogà
elektronicznà za pomocà teleinformatycznego syste-
mu wymiany informacji administrowanego przez
Prezesa UOKiK.

4. Organy wskazane w § 2 i 4 sà obowiàzane do
przekazywania informacji, okreÊlonych w za∏àczni-
kach do rozporzàdzenia, do teleinformatycznego sys-
temu wymiany informacji, administrowanego przez
Prezesa UOKiK.

§ 4. 1. Roczny plan kontroli jest przekazywany
Prezesowi UOKiK w terminie do dnia 30 listopada
roku poprzedzajàcego rok, którego dotyczy plan kon-
troli, przez:

1) G∏ównego Inspektora Pracy;

2) Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej;

3) G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska;

4) Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego;

5) G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

6) Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego;

7) dyrektorów urz´dów morskich;

8) G∏ównego Inspektora Transportu Drogowego.

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

§ 5. Powiadomienia o wynikach kontroli wyrobu,
zawierajàce informacje okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia, organ wyspecjalizowany przekazuje
Prezesowi UOKiK drogà elektronicznà za pomocà tele-
informatycznego systemu wymiany informacji nie-

———————
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 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192,
poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.
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zw∏ocznie, ale nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od
dnia, w którym organ ten ustosunkowa∏ si´ do uwag
zg∏oszonych do protoko∏u kontroli przez kontrolowa-
nego, lub od dnia, w którym up∏ynà∏ termin na zg∏o-
szenie uwag.

§ 6. 1. Powiadomienie o wszcz´ciu post´powania
jest automatycznie generowane w formie wiadomoÊci
poczty elektronicznej przez teleinformatyczny system
wymiany informacji po wype∏nieniu przez organ wy-
specjalizowany sekcji C1 i C2 wzoru powiadomienia
o wynikach kontroli wyrobu i dzia∏aniach podj´tych
w wyniku ustaleƒ kontroli, stanowiàcego za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia, i przekazywane Prezesowi UOKiK.

2. Kopie decyzji organ wyspecjalizowany przeka-
zuje Prezesowi UOKiK w formie elektronicznej za po-
mocà teleinformatycznego systemu wymiany infor-
macji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwier-
dzenia ich dor´czenia stronie, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Kopi´ decyzji stanowiàcej podstaw´ wpisu do re-
jestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub inny-
mi wymaganiami albo notyfikacji do Komisji Europej-
skiej, organ wyspecjalizowany przekazuje Prezesowi
UOKiK, w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwier-
dzenia jej dor´czenia stronie wraz z kopià dokumenta-
cji kontrolnej, w tym protoko∏u kontroli, w formie uzna-
nej przez organ wyspecjalizowany za w∏aÊciwà.

§ 7. 1. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych
kontroli, przygotowane wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, jest przekazywa-
ne Prezesowi UOKiK w terminie do dnia 15 kwietnia
roku nast´pnego przez:

1) w∏aÊciwy organ Paƒstwowej Inspekcji Pracy;

2) Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicznej;

3) w∏aÊciwy organ Inspekcji Ochrony Ârodowiska;

4) Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego;

5) w∏aÊciwy organ nadzoru budowlanego;

6) Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego;

7) dyrektorów urz´dów morskich;

8) w∏aÊciwych miejscowo wojewódzkich inspekto-
rów transportu drogowego.

2. Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kon-
troli jest sporzàdzane w formie pisemnej wed∏ug wzo-
ru okreÊlonego w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia
na podstawie danych gromadzonych w teleinforma-
tycznym systemie wymiany informacji.

§ 8. 1. Prezes UOKiK mo˝e sporzàdzaç sprawozda-
nia wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 3 do
rozporzàdzenia, obejmujàce wybrany przez niego
okres, z danych zgromadzonych w teleinformatycz-
nym systemie wymiany informacji.

2. Prezes UOKiK przekazuje organowi wyspecjali-
zowanemu kopi´ sprawozdania obejmujàcego infor-
macje wprowadzone przez ten organ, w przypadku
gdy okres sprawozdania jest inny ni˝ roczny.

3. Organ wyspecjalizowany, o którym mowa
w ust. 2, mo˝e zg∏osiç uwagi do sprawozdania sporzà-
dzonego przez Prezesa UOKiK.

§ 9. Informacje dotyczàce systemu kontroli wyro-
bów, inne ni˝ okreÊlone w § 3, organy wyspecjalizo-
wane, organy celne i Prezes UOKiK przekazujà mi´dzy
sobà w formie pisemnej lub drogà elektronicznà,
uwzgl´dniajàc charakter danej informacji.

§ 10. 1. Organ celny, który dokona∏ zatrzymania
wyrobu, przekazuje Prezesowi UOKiK drogà elektro-
nicznà, za pomocà teleinformatycznego systemu wy-
miany informacji, informacje o dzia∏aniach podj´tych
w odniesieniu do zatrzymanego wyrobu, sporzàdzone
zgodnie ze wzorem okreÊlonym w za∏àczniku nr 4 do
rozporzàdzenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przeka-
zywana niezw∏ocznie, ale nie póêniej ni˝ w terminie
5 dni od dnia podj´cia przez organ celny dzia∏aƒ wo-
bec zatrzymanego wyrobu.

§ 11. Prezes UOKiK udost´pnia, za poÊrednictwem
teleinformatycznego systemu wymiany informacji,
informacje dotyczàce systemu, w szczególnoÊci:

1) otrzymane od organów wyspecjalizowanych, do-
tyczàce wyników kontroli wyrobów,

2) dotyczàce decyzji wydanych przez organy wyspe-
cjalizowane, w szczególnoÊci tych, które by∏y
podstawà dokonania wpisu do rejestru wyrobów
niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaga-
niami lub rejestru produktów niebezpiecznych
oraz podstawà notyfikacji do Komisji Europej-
skiej,

3) otrzymane od organów celnych, dotyczàce dzia∏aƒ
podj´tych w odniesieniu do zatrzymanego wyrobu

— innym organom wyspecjalizowanym lub orga-
nom celnym. 

§ 12. Podmioty uczestniczàce w wymianie infor-
macji dotyczàcych systemu zapewniajà ochron´ infor-
macji, o których mowa w art. 40d ust. 1 i 2 ustawy
oraz w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych.

§ 13. W okresie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia, organy wyspecjalizowa-
ne mogà przekazywaç informacje w formie i zakresie
okreÊlonym w przepisach dotychczasowych.

§ 14. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przep∏y-
wu informacji dotyczàcych systemu kontroli wyrobów
(Dz. U. Nr 87, poz. 812, z 2005 r. Nr 101, poz. 841 oraz
z 2007 r. Nr 149, poz. 1047).

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2008 r. (poz. 1540)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR ROCZNEGO PLANU KONTROLI
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR POWIADOMIENIA O WYNIKACH KONTROLI WYROBU I DZIA¸ANIACH PODJ¢TYCH 
W WYNIKU USTALE¡ KONTROLI
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR ZESTAWIENIA OKRESOWEGO



Dziennik Ustaw Nr 230 — 12832 — Poz. 1540



Dziennik Ustaw Nr 230 — 12833 — Poz. 1540

Za∏àcznik nr 4

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