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Akty prawne regulujące tryb działania Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej:
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 148 z
późn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. z
2016 r. poz. 23),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw
jakości produktów lub usług (Dz. U. 2001, Nr 85, poz. 931),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji
Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i
samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy
konsumentów (Dz. U. z 2002, Nr 24, poz. 243),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu
pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012, poz. 496),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej
pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli,
protokołu oględzin i protokołu rozprawy (Dz. U. z 2009, Nr 127, poz. 1056),
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001, Nr 113, poz. 1214),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich
inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001, Nr 81, poz. 879),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji
Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003, Nr 63, poz. 587 z
późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do
wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w
postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. z 2004, Nr 145, poz.
11543).

Zgodnie z art. 3 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity z 2013 r. Dz.
U. z 2014 r., poz. 148 z późn. zm.):
1. Do zadań Inspekcji należy:
1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w
rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług;
1a) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi
wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi
innych właściwych organów;
1b) kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie

produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa;
1c) kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla
konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
1d) kontrola produktów wykorzystujących energię wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, o
których mowa w aktach delegowanych określonych w wykazie ogłaszanym na podstawie art. 2 ust. 2
ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące
energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. poz. 1203 oraz z
2015 r. poz. 1069) z wyłączeniem produktów wykorzystujących energię, o których mowa w
rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności
energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64).
1e) kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w
zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych, o których mowa
w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z
późn. zm.);
2) kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do
takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług;
2a) kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 11 września
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688);
2b) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8,
art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.);
2c) kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników
cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011r. o wdrożeniu naziemnej telewizji
cyfrowej (Dz.U. Nr 153, poz. 903 oraz z 2012 r. poz. 1456);
2d) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.);
2e) kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w rozumieniu ustawy z dnia 22
czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2007 r. Nr
36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2015 r. poz. 277), przeznaczonych dla konsumentów, w tym
pobieranie próbek i badanie próbek tych produktów w celu identyfikacji w tych produktach organizmów
genetycznie zmodyfikowanych;
2f) kontrola znakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań określonych w
rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w
sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. dotyczącym możliwości śledzenia i
etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i
produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym
dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455), w obrocie detalicznym, w tym pobieranie i badanie próbek
żywności w celu identyfikacji w niej organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów;
4) organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich;

5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego;
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów rolnospożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych określonych w
przepisach odrębnych.
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2016-09-27 12:16:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
2016-04-22 11:16:21 [Modyfikowano],
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2016-04-22 11:13:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kubiński Dariusz, .
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Wprowadził(a): Sierpiński Rafał, .
2015-09-24 12:18:58 [Modyfikowano],
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