
Warszawa, dnia 21 lipca 2008 r.

Opinia do ustawy

o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej,

o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw.

(druk nr 203)

I. Cel i przedmiot ustawy

Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zniesienia centralnego organu administracji

państwowej jakim jest Główny Inspektor Inspekcji Handlowej oraz dokonuje zmian o

charakterze porządkującym system po zniesieniu urzędu Głównego Inspektora Inspekcji

Handlowej (dalej GIIH).

Celem ustawy jest usprawnienie realizacji zadań wykonywanych przez Inspekcję

Handlową. Zdaniem projektodawców zniesienie GIIH ma przyczynić się do istotnego

zmniejszenia biurokracji, ograniczyć czas przepływu informacji, co pozwoli na

skoncentrowanie się na merytorycznych działaniach.

Skutkiem zniesienia urzędu GIIH będzie przejęcie jego mienia, należności i

zobowiązań, praw i obowiązków wynikających z umów i porozumień zawartych przez GIIH

oraz prowadzonych postępowań przez Prezesa UOKiK.

Ustawa przewiduje, że osoby zajmujące stanowiska Głównego Inspektora Inspekcji

Handlowej, jego zastępcy, dyrektora biura, zastępcy oraz kierownika laboratorium kontrolno-

analitycznego wejdą z dniem likwidacji GIIH do państwowego zasobu kadrowego a w

związku z przejęciem przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów spraw, którymi

zajmował się GIIH i laboratoriów, które jemu podlegały, jest  uzasadnione stworzenie

możliwości wykorzystania potencjału osobowego GIIH przez UOKiK.



Ustawa w szczególności:

- dokonuje zmian w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

poprzez powierzenie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(dalej Prezes UOKiK) kompetencji jakie przysługują obecnie GIIH w zakresie

wykonywania zadań Inspekcji Handlowej i kierowania działalnością Inspekcji

Handlowej oraz poprzez przyznanie pracownikom UOKiK wyznaczonym przez

Prezesa UOKiK uprawnień do nadzorowania kontroli przeprowadzanych na

terenie kraju w celu sprawdzenia ich prawidłowości (art. 2),

- w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

przyznaje Prezesowi UOKiK prawo występowania z wnioskiem do Inspektora do

Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych o wydanie decyzji w sprawie zakazu

wprowadzania detergentu stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa lub

zdrowia człowieka lub zwierząt lub zagrożenie dla środowiska do obrotu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub określającej warunki, jakie muszą zostać

spełnione podczas wprowadzania do obrotu (art. 5),

- w ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach organem właściwym do rozpatrywania

odwołań od decyzji wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o ukaraniu

karą pieniężną za uporczywe uchylanie się przez przedsiębiorcę od obowiązku

prawidłowego oznaczania towaru i usług ceną ustanawia Prezesa UOKiK (art. 6),

- w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności organem

właściwym do prowadzenia postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu

lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi

wymaganiami, z zachowaniem dotychczasowych kompetencji w zakresie

monitorowania funkcjonowania systemu kontroli wyrobów ustanawia Prezesa

UOKiK (art. 8),

- w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r o ogólnym bezpieczeństwie produktów

kompetencje GIIH przejmie Prezes UOKiK,  co skróci czas postępowań

prowadzonych w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu. Wpłynie to także na

poprawę organizacji pracy wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej

(art. 9),

- w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania

jakości paliw zadania GIIH przekazuje Prezesowi UOKiK, który samodzielnie ma

pełnić funkcję zarządzającego systemem, co z kolei ma wypłynąć na większą

przejrzystość procedury kontroli jakości paliw (art. 13),



- w przypadku ustawy o języku polskim, ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i

przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o wyrobach stosowanych w

medycynie weterynaryjnej, ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy o

zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i

zakłóceń na rynku naftowym, zmiany ograniczają się do zastąpienia Głównego

Inspektora Inspekcji Handlowej Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa została uchwalona na 19 posiedzeniu Sejmu w dniu 10 lipca 2008 r. Ustawa

była przedłożeniem rządowym a w toku prac parlamentarnych projektem ustawy zajmowała

się Komisja Gospodarki.

W toku prac nad projektem ustawy dokonano w niej przede wszystkim zmian o

charakterze redakcyjnym, ponadto dodano zmianę w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r.

o substancjach i preparatach chemicznych polegającą na przekazaniu kompetencji GIIH

Prezesowi UOKiK oraz usunięto regulację, na podstawie której w dniu wejścia w życie

ustawy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów byłby zobowiązany wystąpić do

Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o powołanie osoby zajmującej stanowisko Głównego

Inspektora Inspekcji Handlowej na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Aldona Figura

Legislator


