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INSPEKCJA HANDLOWA 

 

 
I. PODSTAWA PRAWNA 

 

 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej 

 
II. CEL FUNKCJONOWANIA  

 

 
Art. 1  
1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej „Inspekcją”, jest 
wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów 
i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. 
Art. 3 
1. Do zadań Inspekcji należy: (m.in.) 
1) kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów 
odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług; 
1a) kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów 
zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, z 
wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych 
organów; 
1aa) kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów 
wymagań, kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz 
kontrola w zakresie niezgodności formalnych w rozumieniu ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, 
z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych 
organów; 
1b) kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 
o ogólnym bezpieczeństwie produktów 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 związanych z energią wprowadzonych do obrotu 
lub oddawanych 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 etykietowaniu energetycznym produktów 
związanych z energią, z wyłączeniem produktów, 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; 
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; 
2e) kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w 
rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 
organizmach genetycznie zmodyfikowanych, przeznaczonych dla 
konsumentów, w tym pobieranie próbek i badanie próbek tych 
produktów w celu identyfikacji w tych produktach organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych; 
 



 

 
III. STRUKTURA 
WEWNĘTRZNA  

(organy) 
 

 
1. Prezes Inspekcji  Handlowej 
 
Art. 7 
Prezes Urzędu kieruje działalnością Inspekcji przy pomocy Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Art. 10 
1. Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy w szczególności: 
1) organizowanie i koordynowanie kontroli o znaczeniu krajowym; 
2) sprawowanie kontroli realizacji przez wojewódzkich inspektorów 
zadań i kompetencji określonych w ustawie i przepisach odrębnych; 
3) wydawanie wytycznych i zaleceń zapewniających jednolitość 
postępowania Inspekcji oraz nadzór nad ich realizacją; 
4) organizowanie szkolenia inspektorów; 
5) opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących 
problematykę należącą do zakresu działania Inspekcji; 
 
2. Wojewódzki Inspektor  
 
Art. 8 
1. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą 
Prezesa Urzędu. 
2. Zastępców wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda 
na wniosek wojewódzkiego inspektora, po zasięgnięciu opinii Prezesa 
Urzędu. 
2a. Prezes Urzędu może zwrócić się do wojewody o odwołanie 
wojewódzkiego inspektora lub jego zastępcy. Przepisu ust. 1 nie stosuje 
się. 
3. Wojewódzki inspektor kieruje działalnością wojewódzkiego 
inspektoratu inspekcji handlowej, zwanego dalej „wojewódzkim 
inspektoratem”. 
Art. 11 
1. Do zakresu działania wojewódzkich inspektorów należy wykonywanie 
zadań i kompetencji określonych w art. 3 ustawy lub w przepisach 
odrębnych, a także sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności 
Inspekcji i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu i wojewodom. 
2. Wojewódzki inspektor prowadzi listę rzeczoznawców do spraw 
jakości produktów lub usług. 
3. Rzeczoznawcy, o których mowa w ust. 2, są powołani do wydawania 
opinii o jakości produktów lub usług na zlecenie konsumenta, 
przedsiębiorcy, stałego sądu polubownego, wojewódzkiego inspektora, 
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów albo organizacji 
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki 
prowadzenia list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług. 
5. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, powinno określać w 
szczególności: 
1) warunki i tryb wpisu na listę rzeczoznawców oraz skreślenia z niej 
rzeczoznawców; 
2) tryb weryfikacji rzeczoznawców oraz nadzoru nad ich działalnością. 
 

 
 

 

 
IV. STATUS PRACOWNIKÓW 

 
 

 
Art. 16 
1. W toku kontroli inspektor w szczególności może: 
1) badać akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objętym 
kontrolą oraz żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela 



 

sporządzenia niezbędnych kopii oraz urzędowego tłumaczenia na język 
polski dokumentów sporządzonych w języku obcym; 
2) dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, środków 
przewozowych, produktów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą; 
3) badać przebieg określonych czynności; 
4) legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to 
niezbędne dla potrzeb kontroli; 
5) żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela niezwłocznego 
usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych; 
6) żądać od kontrolowanego oraz jego przedstawiciela udzielenia w 
wyznaczonym terminie pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach 
objętych zakresem kontroli; 
7) przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, 
jeżeli jest to niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności 
sprawy; 
8) zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli; 
9) zabezpieczać dowody, produkty, pomieszczenia i środki 
przewozowe; 
10) pobierać nieodpłatnie próbki produktów do badań; 
11) sprawdzić rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu produktu 
lub usługi; 
12) zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą; 
 
Art. 17 
1. Inspektor jest uprawniony do wstępu oraz poruszania się w obiektach, 
pomieszczeniach i na terenie jednostki kontrolowanej za okazaniem 
legitymacji służbowej, bez obowiązku uzyskiwania przepustki 
przewidzianej w regulaminie wewnętrznym, oraz nie podlega rewizji 
osobistej. 
2. Inspektor podlega przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, 
obowiązującym w jednostce kontrolowanej. 
 
Art. 20 
1. Ustalenia kontroli inspektor dokumentuje w protokole kontroli. 
1a. Inspektor jest obowiązany zapoznać kontrolowanego lub osobę 
przez niego upoważnioną z treścią protokołu. 
1b. Protokół podpisuje inspektor oraz kontrolowany lub osoba przez 
niego upoważniona, w którego obecności przeprowadzono kontrolę. W 
przypadku przeprowadzenia kontroli w obecności innego pracownika 
kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, protokół 
podpisują także te osoby. 
1c. W przypadku braku uwag do protokołu należy to odnotować w 
protokole. 
1d. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się, za pokwitowaniem, 
kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej, a drugi 
pozostawia się w aktach sprawy. 
1e. W przypadku odmowy podpisania lub odbioru protokołu inspektor 
sporządzający protokół odnotowuje to w protokole, podając, jeżeli jest 
to możliwe, przyczynę odmowy. 
2. Kontrolowany może zgłosić uwagi bezpośrednio do protokołu kontroli 
lub w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu do podpisu wnieść 
je na piśmie. 
3. Wojewódzki inspektor jest obowiązany ustosunkować się do uwag 
zgłoszonych do protokołu kontroli niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

 
 

 
 
 



 

 
V. DZIAŁANIA PODEJMOWANE 

PRZEZ  
INSPEKCJĘ HANDLOWĄ 
(postępowanie kontrolne) 

 

 
1. Rodzaje kontroli podejmowane przez Inspekcje Handlową: 
 
Art. 9 
1. Organy Inspekcji wykonują zadania określone w ustawie na 
podstawie okresowych planów kontroli; mogą też podejmować kontrole 
nieplanowane, jeżeli wymaga tego interes konsumentów lub interes 
gospodarczy państwa. 
2. Prezes Urzędu może zlecić wojewódzkiemu inspektorowi 
przeprowadzenie dodatkowej kontroli, jeżeli jest to niezbędne do 
zbadania: 
1) zjawisk lub procesów gospodarczych zachodzących na rynku; 
2) zgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami albo 
zgodności produktu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa 
określonymi w odrębnych ustawach. 
3. Prezes Urzędu opracowuje kierunki działania Inspekcji oraz okresowe 
plany kontroli. 
4. Wojewódzki inspektor ustala plany pracy uwzględniające kierunki 
działania i plany, o których mowa w ust. 3, oraz potrzeby określone przez 
wojewodę. 

 
2. Etapy postępowania kontrolnego: 
 
a) Kotrola na podstawie upoważnenia: 
Art. 13 
1. Kontrolę wszczyna i prowadzi inspektor po okazaniu legitymacji 
służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 
wydanego przez wojewódzkiego inspektora. 
3. Jeżeli pobranie próbek produktu do badań lub wykonanie innych 
czynności kontrolnych wymaga wiedzy lub umiejętności specjalnych, 
wojewódzki inspektor może upoważnić do udziału w kontroli osobę 
niebędącą inspektorem posiadającą taką wiedzę lub umiejętności. 
 
b) Miejsce i sposób kontroli: 
Art 15 
1. Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub osoby 
przez niego upoważnionej w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu 
wykonywania działalności oraz w godzinach pracy lub w czasie 
faktycznego wykonywania działalności przez kontrolowanego. 
2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą 
kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu 
Inspekcji, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. 
4. Przeprowadzający kontrole mają obowiązek przeprowadzać je w 
sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania 
kontrolowanego. 
 
c) Zarządzenie pokontrolne: 
Art. 32 
Jeżeli jest to niezbędne dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 
wojewódzki inspektor wyda, w drodze decyzji, zarządzenie pokontrolne. 
Kontrolowany jest obowiązany poinformować wojewódzkiego 
inspektora, w wyznaczonym terminie, o sposobie wykonania 
zarządzenia. 
 
d) Wystąpienie pokontrolne: 
Art. 33 
1. Wojewódzki inspektor kieruje do kontrolowanego lub jednostki 
nadrzędnej wystąpienie pokontrolne, informujące o innych 
stwierdzonych uchybieniach, zawierające wnioski o ich usunięcie. 



 

2. Kontrolowany lub jednostka nadrzędna są obowiązani udzielić 
odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w wyznaczonym terminie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAŁE SĄDY POLUBOWNE  

Art. 37 
1. Stałe sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach, zwane dalej 
„sądami”, tworzone są na podstawie umów o zorganizowanie takich 
sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami 
pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów lub interesy 
przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami 
organizacyjnymi. 
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności zasady 
pokrywania kosztów wynagrodzenia arbitrów oraz zwrotu kosztów 
poniesionych w związku z wykonywaniem czynności arbitra. 
3. Sądy rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych 
między konsumentami a przedsiębiorcami. 
4. Sąd może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy: 
1) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie 
postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego 
rozwiązania sporu; 
2) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje 
uciążliwości dla drugiej strony; 
3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w 
toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy 
podmiot albo sąd powszechny; 
4) wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów 
finansowych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie ust. 8; 
5) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie 
roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i 
bezpośredniego rozwiązania sporu; 
6) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania 
sądu. 
5. Z postępowania przed sądem sporządza się protokół. 
6. W postępowaniu przed sądami w zakresie nieuregulowanym ustawą 
stosuje się przepisy ustawy KPC. 

 


