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Art. 1. 1. Z dniem 31 grudnia 2008 r. znosi si´
G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej b´dàcego
organem Inspekcji Handlowej oraz likwiduje si´
G∏ówny Inspektorat Inspekcji Handlowej.

2. Dotychczasowe zadania i kompetencje G∏ówne-
go Inspektora Inspekcji Handlowej przejmuje Prezes
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç
przedsi´biorc´ w rozumieniu przepisów
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej,”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) konsumencie — nale˝y przez to rozumieç
konsumenta w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cy-
wilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.3)),”;

2) w art. 3 w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) kontrola wyrobów wprowadzonych do obro-
tu w zakresie zgodnoÊci z zasadniczymi lub
innymi wymaganiami okreÊlonymi w przepi-
sach odr´bnych z wy∏àczeniem produktów
podlegajàcych nadzorowi innych w∏aÊciwych
organów,”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Zadania Inspekcji okreÊlone w art. 1
ust. 1 i art. 3 ust. 1 wykonujà:

1) Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, zwany dalej „Preze-
sem Urz´du”,

2) wojewoda przy pomocy wojewódz-
kiego inspektora inspekcji handlo-
wej, zwanego dalej „wojewódzkim
inspektorem”, jako kierownika woje-
wódzkiej Inspekcji Handlowej wcho-
dzàcej w sk∏ad zespolonej admini-
stracji rzàdowej w województwie.

2. W post´powaniu administracyjnym
w sprawach zwiàzanych z wykonywa-
niem zadaƒ i kompetencji Inspekcji
organem w∏aÊciwym jest wojewódzki
inspektor, je˝eli przepisy odr´bne nie
stanowià inaczej. Organem wy˝szego
stopnia jest Prezes Urz´du.”;

4) uchyla si´ art. 6;

5) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Prezes Urz´du kieruje dzia∏alnoÊcià
Inspekcji przy pomocy Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.”;

6) u˝yte w art. 8 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 1 w zda-
niu wst´pnym, w art. 11 w ust. 1, w art. 22a w ust. 7
i 8 oraz w art. 23 w ró˝nych przypadkach wyrazy
„G∏ówny Inspektor” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednich przypadkach wyrazami „Prezes Urz´du”;

7) w art. 8 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Urz´du mo˝e zwróciç si´ do wojewo-
dy o odwo∏anie wojewódzkiego inspektora
lub jego zast´pcy. Przepisu ust. 1 nie stosuje
si´.”;
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USTAWA

z dnia 10 lipca 2008 r.

o zniesieniu G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy
o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych, ustaw´

z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku polskim, ustaw´ z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicz-
nych, ustaw´ z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, ustaw´ z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci, ustaw´ z dnia 12 grudnia 2003 r.
o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie wete-
rynaryjnej, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie cywil-
nej, ustaw´ z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw, ustaw´ z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustaw´ z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post´powania w sytuacjach zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa
i zak∏óceƒ na rynku naftowym.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166,
poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229, poz. 2275, z 2004 r. Nr 34, poz. 293, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2007 r.
Nr 147, poz. 1033.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139,
poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz
z 2008 r. Nr 116, poz. 731.
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8) w art. 9 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Prezes Urz´du mo˝e zleciç wojewódzkiemu
inspektorowi przeprowadzenie dodatkowej
kontroli, je˝eli jest to niezb´dne do zbadania:

1) zjawisk lub procesów gospodarczych za-
chodzàcych na rynku,

2) zgodnoÊci wyrobu z zasadniczymi lub inny-
mi wymaganiami albo zgodnoÊci produktu
z ogólnymi wymaganiami bezpieczeƒstwa
okreÊlonymi w odr´bnych ustawach.

3. Prezes Urz´du opracowuje kierunki dzia∏ania
Inspekcji oraz okresowe plany kontroli.”;

9) w art. 10:

a) uchyla si´ pkt 7,

b) po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:

„9a) wspó∏praca z Szefem Krajowego Centrum
Informacji Kryminalnych w zakresie nie-
zb´dnym do realizacji jego zadaƒ ustawo-
wych,”,

c) uchyla si´ pkt 10 i 10a,

d) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Prezes Urz´du mo˝e podawaç do publicznej
wiadomoÊci informacje o wynikach kontroli
Inspekcji z pomini´ciem informacji stano-
wiàcych tajemnic´ przedsi´biorstwa, jak
równie˝ innych tajemnic podlegajàcych
ochronie na podstawie odr´bnych przepi-
sów.”;

10) uchyla si´ art. 10a;

11) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rzeczoznawcy, o których mowa w ust. 2, sà
powo∏ani do wydawania opinii o jakoÊci pro-
duktów lub us∏ug na zlecenie konsumenta,
przedsi´biorcy, sta∏ego polubownego sàdu
konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora,
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsu-
mentów albo organizacji spo∏ecznej, do której
zadaƒ statutowych nale˝y ochrona konsumen-
tów.”;

12) w art. 22a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, wyznaczeni przez Prezesa
Urz´du, sà uprawnieni do nadzorowania, na
podstawie legitymacji s∏u˝bowej, kontroli
przeprowadzanych na terenie kraju w celu
sprawdzenia ich prawid∏owoÊci.”;

13) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli przeprowadzone badania wykaza∏y, ˝e
produkt nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach odr´bnych lub w deklaracji, kon-
trolowany jest obowiàzany do uiszczenia, na
wskazany przez odpowiedni organ Inspekcji
rachunek Urz´du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów albo wojewódzkiego inspektoratu,
kwoty stanowiàcej równowartoÊç kosztów

przeprowadzonych badaƒ, którà nast´pnie
przekazuje si´ na rachunek dochodów bud˝etu
paƒstwa, o ile przepisy odr´bne nie stanowià
inaczej.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z póên. zm.4)) w art. 1 w ust. 2 uchyla
si´ pkt 6.

Art. 4. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´-
zyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z póên. zm.5))
w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mini-
stra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowa-
nia, ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa
wy˝szego, Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Prezesa Polskiej Akademii Nauk
lub z w∏asnej inicjatywy, wyra˝a, w drodze
uchwa∏y, opinie o u˝ywaniu j´zyka polskiego
w dzia∏alnoÊci publicznej oraz w obrocie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej z udzia∏em kon-
sumentów i przy wykonywaniu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów z zakresu
prawa pracy oraz ustala zasady ortografii i inter-
punkcji j´zyka polskiego.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o sub-
stancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, z póên. zm.6)) w art. 32 ust. 3 otrzymuje
brzmienie:

„3. Z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa
w ust. 1a, mo˝e wystàpiç tak˝e G∏ówny Inspektor
Sanitarny, G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowi-
ska lub Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
(Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z póên. zm.7)) w art. 14 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przedsi´bior-
cy s∏u˝y odwo∏anie do Prezesa Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.”.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204,
z 2003 r. Nr 73, poz. 661, z 2004 r. Nr 92, poz. 878 oraz
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 164, poz. 1365 i Nr 186,
poz. 1567.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r.
Nr 166, poz. 1172.
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Art. 7. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o groma-
dzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170) w art. 20 w ust. 1 uchyla si´ pkt 16.

Art. 8. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. System kontroli wyrobów tworzà organy
wymienione w ust. 2 i 3, zwane dalej „orga-
nami wyspecjalizowanymi”.”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, zwany dalej „Prezesem
UOKiK”;”;

2) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Prezes UOKiK jest tak˝e organem mo-
nitorujàcym funkcjonowanie systemu
kontroli wyrobów.

2. Do zadaƒ Prezesa UOKiK nale˝y:

1) wspó∏praca z organami wyspecjali-
zowanymi;

2) przekazywanie organom wyspecja-
lizowanym informacji wskazujà-
cych, ˝e wyrób wprowadzony do
obrotu lub oddany do u˝ytku nie
spe∏nia zasadniczych lub innych
wymagaƒ;

3) prowadzenie rejestru wyrobów nie-
zgodnych z zasadniczymi lub inny-
mi wymaganiami, zwanego dalej
„rejestrem”, oraz gromadzenie in-
formacji dotyczàcych kontroli wyro-
bów wprowadzonych do obrotu lub
oddanych do u˝ytku;

4) przygotowywanie, zgodnie z odr´b-
nymi przepisami, okresowych pla-
nów kontroli przeprowadzanych
przez Inspekcj´ Handlowà.

3. Do zadaƒ organów wyspecjalizowa-
nych, o których mowa w art. 38
ust. 2 pkt 2—9 oraz ust. 3 pkt 2—9 na-
le˝y tak˝e:

1) informowanie Prezesa UOKiK
o wynikach przeprowadzonych
kontroli w zakresie spe∏nienia przez
wyroby zasadniczych lub innych
wymagaƒ;

2) przekazywanie Prezesowi UOKiK
informacji o wszcz´ciu i zakoƒcze-
niu post´powaƒ w zakresie wpro-
wadzonych do obrotu lub odda-
nych do u˝ytku wyrobów niezgod-
nych z zasadniczymi lub innymi wy-
maganiami;

3) niezw∏oczne przekazywanie Preze-
sowi UOKiK kopii wydanych decy-
zji;

4) wspó∏praca z Prezesem UOKiK;

5) przedstawianie Prezesowi UOKiK
okresowych planów kontroli wyro-
bów wprowadzonych do obrotu lub
oddanych do u˝ytku;

6) sporzàdzanie i przekazywanie Pre-
zesowi UOKiK rocznych sprawoz-
daƒ z przeprowadzanych kontroli.

4. Prezes UOKiK mo˝e zg∏aszaç uwagi
do planów, o których mowa w ust. 3
pkt 5.”;

3) w art. 39b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes UOKiK, jako organ monitorujàcy, gro-
madzi informacje dotyczàce systemu, w szcze-
gólnoÊci dotyczàce wyników kontroli i prowa-
dzonych post´powaƒ.”;

4) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy wyspecjalizowane prowadzà kontrol´
spe∏niania przez wyroby zasadniczych lub in-
nych wymagaƒ, zwanà dalej „kontrolà”,
z urz´du lub na wniosek Prezesa UOKiK dzia∏a-
jàcego jako organ monitorujàcy.”;

5) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. Prezes UOKiK, jako organ monitorujàcy,
niezw∏ocznie informuje Komisj´ Europej-
skà o decyzjach, o których mowa
w art. 41c ust. 3 pkt 1—3 oraz ust. 5.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogól-
nym bezpieczeƒstwie produktów (Dz. U. Nr 229,
poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) u˝yte w art. 11 w ust. 2 w pkt 1 i 2, w art. 12
w ust. 1, w art. 15 w pkt 1, w art. 16 w ust. 1,
w art. 17 w ust. 1 i 3, w art. 18 w ust. 1,
w art. 20a w pkt 3, w art. 24 w ust. 13, w art. 29
w ust. 3, w art. 30 w ust. 4a oraz w art. 33a
w ust. 3 w pkt 2 i 3 w ró˝nych przypadkach wyra-
zy „Inspekcja Handlowa” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „woje-
wódzki inspektor Inspekcji Handlowej”;

2) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Organem sprawujàcym nadzór nad ogól-
nym bezpieczeƒstwem produktów w za-
kresie okreÊlonym ustawà jest Prezes
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, zwany dalej „organem nadzo-
ru”.”;

———————
8) 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 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 192, poz. 1381.
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3) w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowywanie okresowych planów kontroli
produktów w zakresie spe∏niania ogólnych
wymagaƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa i mo-
nitorowania ich realizacji;”;

4) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadkach, o których mowa w art. 15
pkt 1, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlo-
wej mo˝e podjàç czynnoÊci kontrolne. O pod-
j´ciu czynnoÊci kontrolnych wojewódzki
inspektor Inspekcji Handlowej informuje or-
gan nadzoru.”;

5) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Je˝eli zosta∏o stwierdzone, ˝e istnieje znaczne
prawdopodobieƒstwo, ˝e produkt nie jest bez-
pieczny, wojewódzki inspektor Inspekcji Han-
dlowej przekazuje organowi nadzoru protokó∏
kontroli wraz z aktami kontroli, po up∏ywie ter-
minu do wniesienia uwag, niezw∏ocznie, nie
póêniej ni˝ w terminie 7 dni.”;

6) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kopie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, sà
niezw∏ocznie przekazywane organowi nadzo-
ru.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wy-
robach stosowanych w medycynie weterynaryjnej
(Dz. U. Nr 93, poz. 893) w art. 11 w ust. 2 pkt 4 otrzy-
muje brzmienie:

„4) Prezesem Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów,”.

Art. 11. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wy-
robach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)
w art. 69 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Prezesem Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów,”.

Art. 12. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z póên. zm.9))
w art. 2 w ust. 1 uchyla si´ pkt 5.

Art. 13. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o sys-
temie monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw
(Dz. U. Nr 169, poz. 1200) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 12 uchyla si´ ust. 5;

2) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Zarzàdzajàcy mo˝e wyznaczyç do kontro-
li dodatkowe stacje paliwowe, stacje za-
k∏adowe, hurtownie paliw lub przedsi´-
biorców poza minimalnymi liczbami
okreÊlonymi zgodnie z art. 12 ust. 2
pkt 6—10, lub rolników wytwarzajàcych

biopaliwa ciek∏e na w∏asny u˝ytek,
w przypadku uzyskania informacji o nie-
w∏aÊciwej jakoÊci paliw lub zaistnienia
okolicznoÊci wskazujàcych na mo˝liwoÊç
wystàpienia niew∏aÊciwej jakoÊci paliw.”;

3) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kontrol´, o której mowa w ust. 1, inspektor po-
dejmuje u przedsi´biorcy wskazanego przez
Zarzàdzajàcego.”;

4) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarzàdzajàcy mo˝e zawieraç umowy z akredy-
towanym laboratorium lub innym podmiotem
na pobieranie próbek paliwa, je˝eli do ich po-
brania sà potrzebne specjalistyczne umiej´t-
noÊci lub specjalistyczny sprz´t techniczny.”;

5) art. 23 i 24 otrzymujà brzmienie:

„Art. 23. 1. W przypadku stwierdzenia, w wyniku
kontroli, niew∏aÊciwej jakoÊci paliwa
Zarzàdzajàcy niezw∏ocznie wyznacza,
z zastrze˝eniem ust. 2, przedsi´biorc´,
który dostarczy∏ paliwo do przedsi´-
biorcy, u którego stwierdzono paliwo
niew∏aÊciwej jakoÊci, w celu przepro-
wadzenia kontroli.

2. W przypadku braku stacjonarnego
zbiornika paliwa u przedsi´biorcy b´-
dàcego bezpoÊrednim dostawcà pali-
wa do przedsi´biorcy, u którego
stwierdzono paliwo niespe∏niajàce
wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych
w ustawie, inspektor podejmuje czyn-
noÊci kontrolne w celu ustalenia inne-
go przedsi´biorcy, od którego pocho-
dzi zakwestionowane paliwo, a posia-
dajàcego stacjonarny zbiornik.

Art. 24. 1. Je˝eli przeprowadzone badania wyka-
za∏y, ˝e paliwo nie spe∏nia wymagaƒ
jakoÊciowych okreÊlonych w ustawie,
Zarzàdzajàcy zobowiàzuje kontrolowa-
nego, w drodze decyzji, do uiszczenia
kwoty stanowiàcej równowartoÊç
kosztów przeprowadzonych badaƒ.

2. W przypadku, o którym mowa
w art. 22 ust. 3, wojewódzki inspektor
Inspekcji Handlowej pobiera od kon-
trolowanego zaliczk´ w wysokoÊci
kosztów badania próbki kontrolnej.

3. Je˝eli badanie próbki kontrolnej nie
wyka˝e naruszenia wymagaƒ jako-
Êciowych okreÊlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 3 ust. 2
albo art. 4 ust. 2, albo art. 5 ust. 2,
albo art. 6 ust. 3, uznaje si´, ˝e badane
paliwo spe∏nia te wymagania. W takim
przypadku zwraca si´ kontrolowane-
mu zaliczk´, o której mowa w ust. 2.

4. Zarzàdzajàcy ustala wysokoÊç nale˝-
noÊci pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 1, na podstawie faktury wysta-
wionej przez kierownika akredytowa-

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.
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nego laboratorium, w którym wykona-
no badania próbki, a w przypadku gdy
badania próbki wykonano w laborato-
rium prowadzonym przez Inspekcj´
Handlowà — na podstawie ustaleƒ
kierownika tego laboratorium.

5. Kontrolowany jest obowiàzany uiÊciç
nale˝noÊç pieni´˝nà, o której mowa
w ust. 1, na rachunek Urz´du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

6. Wp∏ywy z tytu∏u nale˝noÊci, o których
mowa w ust. 1, stanowià dochód bu-
d˝etu paƒstwa.

7. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1,
podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepi-
sów o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji.”;

6) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Akredytowane laboratoria, które nie sà prowa-
dzone przez Inspekcj´ Handlowà, przeprowa-
dzajà badania pobranych próbek na podstawie
umowy zawartej z Zarzàdzajàcym, a badania
próbek kontrolnych na podstawie umowy za-
wartej z wojewódzkim inspektorem Inspekcji
Handlowej.”;

7) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik akredytowanego laboratorium jest
obowiàzany do przekazania w∏aÊciwemu wo-
jewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlo-
wej oraz Zarzàdzajàcemu, niezw∏ocznie po za-
koƒczeniu badaƒ, protoko∏u zawierajàcego
wyniki badaƒ próbek z ich analizà.”;

8) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej
przekazuje Zarzàdzajàcemu dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 1, zgodnie z wytycznymi za-
wartymi w programach kontroli, o których mo-
wa w art. 12 ust. 2 pkt 11.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-
nie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 35 uchyla si´ ust. 1, 2 i 4;

2) uchyla si´ art. 36;

3) w art. 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli,
o której mowa w ust. 1, wydajà odpowiednio
Prezes Urz´du lub na wniosek Prezesa Urz´du
— wojewódzki inspektor Inspekcji Handlo-
wej.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapa-
sach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach post´powania w sytuacjach
zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa i za-
k∏óceƒ na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343)
w art. 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wy-
mierza kar´, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 9,
w drodze decyzji, od której przys∏uguje odwo∏a-
nie do Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.”.

Art. 16. 1. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone
przez G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej sà
prowadzone przez Prezesa Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów.

2. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone przez G∏ów-
nego Inspektora Inspekcji Handlowej sà prowadzone
przez Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów.

3. Obowiàzki i uprawnienia G∏ównego Inspektora
Inspekcji Handlowej jako strony w sprawach, w któ-
rych w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy przys∏uguje lub
zosta∏a wniesiona skarga do Naczelnego Sàdu Admi-
nistracyjnego, przejmuje Prezes Urz´du Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów.

Art. 17. Prawa i obowiàzki wynikajàce z umów
i porozumieƒ zawartych przez G∏ównego Inspektora
Inspekcji Handlowej przejmuje Prezes Urz´du Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów.

Art. 18. 1. Nale˝noÊci i zobowiàzania G∏ównego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej stajà si´ nale˝no-
Êciami i zobowiàzaniami Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

2. Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
przejmuje mienie G∏ównego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej z zastrze˝eniem przepisów o gospodarce
nieruchomoÊciami i przepisów o finansach publicz-
nych.

Art. 19. 1. Pracownicy G∏ównego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej stajà si´ z dniem 1 stycznia
2009 r. pracownikami Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

2. Stosunki pracy z pracownikami, o których mo-
wa w ust. 1, wygasajà po up∏ywie trzech miesi´cy od
dnia przejÊcia do Urz´du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, je˝eli przed up∏ywem tego terminu nie zo-
stanà im zaproponowane nowe warunki pracy lub
p∏acy albo w razie nieprzyj´cia nowych warunków
pracy lub p∏acy.

3. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy z pra-
cownikiem mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem.

4. W przypadku wygaÊni´cia stosunku pracy,
o którym mowa w ust. 2, lub wypowiedzenia, o któ-
rym mowa w ust. 3, pracownikom przys∏ugujà odpo-
wiednie Êwiadczenia przewidziane dla pracowników,
z którymi stosunek pracy rozwiàzuje si´ z powodu
likwidacji zak∏adu pracy.

5. Do okresu pracy, od którego zale˝à Êwiadczenia,
o których mowa w ust. 4, wlicza si´ okres pracy
w G∏ównym Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
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6. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do urz´dni-
ków s∏u˝by cywilnej, do których stosuje si´ przepisy
rozdzia∏u 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie
cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z póên. zm.10)).

Art. 20. 1. Osoby zajmujàce w dniu likwidacji
G∏ównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej stanowi-
sko G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej, Za-
st´pcy G∏ównego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz
dyrektora biura, jego zast´pcy i kierownika laborato-
rium kontrolno-analitycznego w G∏ównym Inspekto-
racie Inspekcji Handlowej wchodzà w sk∏ad paƒstwo-
wego zasobu kadrowego, o którym mowa w ustawie

z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym zasobie ka-
drowym i wysokich stanowiskach paƒstwowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z póên. zm.11)).

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegajà wpi-
sowi do ewidencji osób nale˝àcych do paƒstwowego
zasobu kadrowego, prowadzonej przez Szefa Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grud-
nia 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176,
poz. 1242.

———————
11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50,
poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176,
poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634.


