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522
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 25 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) tryb pobierania i badania próbek produktów lub
próbek kontrolnych, zwanych dalej „próbkami”,

5. W przypadku gdy podczas kontroli nie pobrano
próbki kontrolnej, nale˝y o tym uczyniç adnotacj´
w protokole pobrania próbki.
§ 4. Pracownik Inspekcji dostarcza pobranà próbk´
produktu do badaƒ:

2) wzór protoko∏u pobrania próbki,

1) niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od
dnia pobrania próbki, chyba ˝e przepisy odr´bne
okreÊlajà inny termin dostarczenia,

3) sposób zabezpieczenia oraz przechowywania próbek,

2) z zachowaniem warunków uniemo˝liwiajàcych zmian´ jakoÊci produktu.

4) termin i sposób dostarczenia próbki do badaƒ,
5) sposób dokumentowania przyj´cia próbki do badaƒ,
6) wzór sprawozdania z badaƒ oraz wzór sprawozdania z badaƒ organoleptycznych,
7) sposób post´powania z pozosta∏oÊciami po próbkach,
8) sposób ustalania wysokoÊci oraz uiszczania nale˝noÊci pieni´˝nych, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
zwanej dalej „ustawà”.
§ 2. Pobrane próbki podlegajà:
1) zabezpieczeniu przez opatrzenie ich cechami, znakami lub piecz´ciami urz´dowymi, które uniemo˝liwiajà naruszenie produktu, chyba ˝e przepisy odr´bne lub dokumenty normalizacyjne okreÊlajà inny sposób zabezpieczenia,
2) przechowywaniu w sposób i w warunkach zabezpieczajàcych produkt przed zmianà jakoÊci i cech
charakterystycznych.
§ 3. 1. Podstawà do przeprowadzenia badaƒ jest
protokó∏ pobrania próbki, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Formularz protoko∏u pobrania próbki jest drukiem Êcis∏ego zarachowania.
3. Protokó∏ sporzàdza si´ w trzech egzemplarzach,
z których jeden pozostawia si´, za pokwitowaniem,
kontrolowanemu albo jego przedstawicielowi, drugi
pozostawia si´ w aktach sprawy, a trzeci przekazuje si´
laboratorium przeprowadzajàcemu badania.
4. Protokó∏ stanowi pokwitowanie pobrania próbki.

§ 5. Wojewódzki inspektor niezw∏ocznie zwalnia
próbk´ kontrolnà, je˝eli w zwiàzku z wynikami badaƒ
dalsze jej przechowywanie sta∏o si´ bezprzedmiotowe.
§ 6. 1. Kierownik laboratorium kontrolno-analitycznego Inspekcji albo innego wyspecjalizowanego laboratorium lub upowa˝niony przez niego pracownik dokumentuje przyj´cie próbki do badaƒ przez sporzàdzenie protoko∏u.
2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç w szczególnoÊci ocen´ prawid∏owoÊci pobrania, zabezpieczenia, przechowywania i dostarczenia
próbki produktu do badaƒ, dokonanà na podstawie:
1) informacji zawartych w protokole pobrania próbki,
2) ogl´dzin próbki produktu dostarczonej do badaƒ,
3) przepisów odr´bnych lub dokumentów normalizacyjnych.
3. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach,
z których jeden przekazuje si´, za pokwitowaniem, dostarczajàcemu próbk´ produktu do badaƒ, a drugi pozostawia si´ w aktach laboratorium. W przypadku przekazania próbki do badaƒ za poÊrednictwem poczty,
zwrotne potwierdzenie odbioru próbki zast´puje pokwitowanie.
§ 7. 1. Po przeprowadzeniu badaƒ laboratoryjnych
wykonujàcy badania sporzàdza sprawozdanie z badaƒ,
którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
2. Sprawozdanie z badaƒ sporzàdza si´ w czterech
egzemplarzach, z których trzy przekazuje si´ zlecajàcemu przeprowadzenie badaƒ, a czwarty pozostawia si´
w aktach laboratorium.
§ 8. 1. Badania organoleptyczne próbki produktu
przeprowadza si´ w toku kontroli lub w ramach badaƒ
laboratoryjnych.
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2. Po przeprowadzeniu badaƒ organoleptycznych
próbki produktu w toku kontroli wykonujàcy badanie
sporzàdza sprawozdanie z badaƒ organoleptycznych.
Sprawozdanie podpisuje kontrolowany albo jego
przedstawiciel oraz wykonujàcy badanie.
3. Sprawozdanie z badaƒ organoleptycznych sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach, z których jeden
przekazuje si´ kontrolowanemu albo jego przedstawicielowi, a drugi pozostawia si´ w aktach sprawy.
4. Wzór sprawozdania z badaƒ organoleptycznych
okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
5. Wynik badaƒ organoleptycznych przeprowadzonych w laboratorium zamieszcza si´ w sprawozdaniu
z badaƒ, o którym mowa w § 7 ust. 1.
§ 9. 1. WysokoÊç nale˝noÊci pieni´˝nej, o której mowa w art. 30 ustawy, ustala kierownik laboratorium kontrolno-analitycznego Inspekcji, z zastrze˝eniem ust. 5.
2. WysokoÊç nale˝noÊci pieni´˝nej za przeprowadzone badania ustala si´ z uwzgl´dnieniem:
1) rodzaju badanego produktu,
2) rodzaju materia∏ów lub urzàdzeƒ u˝ytych w toku
przeprowadzania badaƒ,
3) uzasadnionego kosztu pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie pomno˝onego przez liczb´
osób i dni lub godzin,
4) uzasadnionego kosztu pracy laboratorium.
3. WysokoÊç nale˝noÊci pieni´˝nej ró˝nicuje si´
w zale˝noÊci od stopnia skomplikowania i zakresu
przeprowadzonych badaƒ.
4. WysokoÊç nale˝noÊci pieni´˝nej nie mo˝e przekraczaç wysokoÊci op∏at za takie same badania takiego
samego produktu, okreÊlonych w ofercie akredytowanego laboratorium.
5. W przypadku przeprowadzenia badaƒ przez inne
wyspecjalizowane laboratorium wysokoÊç nale˝noÊci
pieni´˝nej ustala wojewódzki inspektor na podstawie
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faktury wystawionej przez laboratorium organowi Inspekcji zlecajàcemu badania.
6. W∏aÊciwy wojewódzki inspektor wystawia rachunek dla kontrolowanego na podstawie ustaleƒ, o których mowa w ust. 1 albo 5.
7. Kontrolowany jest obowiàzany, w terminie
14 dni od dnia otrzymania rachunku, uiÊciç nale˝noÊç
pieni´˝nà, o której mowa w art. 30 ustawy, na rachunek
bankowy wojewódzkiego inspektoratu, którà nast´pnie przekazuje si´ na rachunek dochodów bud˝etu
paƒstwa.
§ 10. 1. G∏ówny Inspektor, po przeprowadzeniu badaƒ, przekazuje kontrolowanemu, za pokwitowaniem,
z zastrze˝eniem ust. 2—4, próbk´ produktu trwa∏ego
u˝ytku lub próbk´ kontrolnà albo ich pozosta∏oÊci.
2. Je˝eli kontrolowany odmawia przyj´cia podlegajàcej zwrotowi próbki albo jej pozosta∏oÊci bàdê zwrot
jest niemo˝liwy z innych przyczyn, próbk´ albo pozosta∏oÊci przekazuje si´, za pokwitowaniem, instytucjom lub organizacjom statutowo powo∏anym do niesienia pomocy spo∏ecznej albo dokonuje si´ ich sprzeda˝y na zasadach okreÊlonych w przepisach odr´bnych bàdê przeznacza si´ je na cele szkoleniowe.
3. Próbki albo ich pozosta∏oÊci niebezpieczne dla
˝ycia lub zdrowia, po przeprowadzeniu badaƒ, podlegajà, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5, komisyjnemu zniszczeniu albo przekazaniu do utylizacji.
4. Je˝eli próbki produktów lub ich pozosta∏oÊci stanowià lub majà stanowiç dowód rzeczowy w post´powaniu karnym albo w post´powaniu w sprawach o wykroczenia, o ich przeznaczeniu decyduje organ, który
prowadzi takie post´powanie.
5. Sposób post´powania z pozosta∏oÊciami po badaniu wyrobów akcyzowych, obj´tych szczególnym
nadzorem podatkowym, okreÊlajà przepisy odr´bne.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. (poz. 522)
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