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Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 25) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki prowadzenia
list rzeczoznawców do spraw jakoÊci produktów lub
us∏ug, zwanych dalej „rzeczoznawcami”, w tym warun-
ki i tryb wpisu na list´, skreÊlenia z niej, tryb weryfikacji
rzeczoznawców oraz nadzoru nad ich dzia∏alnoÊcià.

§ 2. 1. Wpis na list´ rzeczoznawców nast´puje na
wniosek rzeczoznawcy.

2. O wpis na list´ rzeczoznawców mogà ubiegaç si´
w szczególnoÊci rzeczoznawcy rekomendowani przez
w∏aÊciwe szko∏y wy˝sze, instytuty, jednostki badaw-
czo-rozwojowe, stowarzyszenia naukowe i naukowo-
-techniczne lub organizacje zawodowe.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnosi si´ do
w∏aÊciwego miejscowo wojewódzkiego inspektora In-
spekcji Handlowej.

§ 3. 1. Na list´ rzeczoznawców wpisuje si´ rzeczo-
znawc´, który posiada teoretyczne i praktyczne wiado-
moÊci w dziedzinie, w której wykonuje dzia∏alnoÊç rze-
czoznawcy.

2. Posiadanie wiadomoÊci, o których mowa w ust. 1,
powinno byç potwierdzone dokumentami, w tym
w szczególnoÊci: Êwiadectwami lub dyplomami w∏aÊci-
wych szkó∏, w tym szkó∏ wy˝szych, opiniami w∏aÊciwych
bran˝owo stowarzyszeƒ albo organizacji zawodowych.

3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, nale˝y
do∏àczyç dokumenty okreÊlone w ust. 2.

4. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wery-
fikuje pod wzgl´dem formalnym za∏àczone do wniosku
dokumenty, o których mowa w ust. 2.

§ 4. Wojewódzki inspektor dokonuje okresowej we-
ryfikacji rzeczoznawców wpisanych na list´ przez ana-
liz´ prawid∏owoÊci wykonywania ich obowiàzków,
a w szczególnoÊci ocen´ obiektywizmu wydanych opi-
nii oraz ich zgodnoÊci z przepisami prawa i stanem fak-
tycznym.

§ 5. 1. SkreÊlenie z listy rzeczoznawców nast´puje
w razie:

1) nienale˝ytego wykonywania obowiàzków rzeczo-
znawcy, a w szczególnoÊci:

a) oczywistej sprzecznoÊci wydanej opinii z przepi-
sami prawa lub stanem faktycznym,

b) ra˝àcego braku obiektywizmu wydanej opinii,

c) wykazania w treÊci opinii lekcewa˝àcego stosun-
ku do konsumenta, przedsi´biorcy lub organów
paƒstwowych,

2) nieuzasadnionej odmowy wydania opinii,

3) Êmierci rzeczoznawcy.

2. SkreÊlenie z listy rzeczoznawców nast´puje rów-
nie˝ na wniosek rzeczoznawcy.

§ 6. Wojewódzki inspektor mo˝e, przed podj´ciem
decyzji w sprawie wpisu na list´ rzeczoznawców, od-
mowy wpisu albo skreÊlenia z listy, zasi´gnàç opinii or-
ganizacji pozarzàdowej reprezentujàcej interesy kon-
sumentów.

§ 7. O wpisie na list´ rzeczoznawców, odmowie
wpisu lub skreÊleniu z listy rzeczoznawców wojewódz-
ki inspektor zawiadamia szko∏´ wy˝szà, instytut, jed-
nostk´ badawczo-rozwojowà, stowarzyszenie nauko-
we i naukowo-techniczne lub organizacj´ zawodowà,
które rekomendowa∏y rzeczoznawc´.

§ 8. 1. Po uzyskaniu wpisu na list´ rzeczoznawców
rzeczoznawca otrzymuje zaÊwiadczenie o wpisie, któ-
rego wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. ZaÊwiadczenie podlega zwrotowi w przypadku
skreÊlenia z listy rzeczoznawców.

§ 9. Lista rzeczoznawców jest dost´pna w siedzibie
w∏aÊciwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji
Handlowej.

§ 10. Wojewódzki inspektor sprawuje nadzór nad
rzeczoznawcami wpisanymi na list´ rzeczoznawców,
a w szczególnoÊci:

1) rozpatruje skargi na dzia∏alnoÊç rzeczoznawców,

2) dokonuje okresowej analizy dzia∏alnoÊci rzeczo-
znawców,

3) sporzàdza rocznà informacj´ dotyczàcà prowadze-
nia listy i dzia∏alnoÊci rzeczoznawców, którà przed-
k∏ada G∏ównemu Inspektorowi Inspekcji Handlo-
wej.

§ 11. G∏ówny Inspektor Inspekcji Handlowej doko-
nuje rocznej analizy dzia∏alnoÊci rzeczoznawców wpi-
sanych na list´ rzeczoznawców oraz prawid∏owoÊci
prowadzenia przez wojewódzkich inspektorów list rze-
czoznawców.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
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w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakoÊci produktów lub us∏ug.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2001 r. (poz. 931)

WZÓR ZAÂWIADCZENIA O WPISIE NA LIST¢ RZECZOZNAWCÓW

Piecz´ç pod∏u˝na 
Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej

ZAÂWIADCZENIE O WPISIE NA LIST¢
RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW

JAKOÂCI PRODUKTÓW LUB US¸UG

nr ...............................

......................................................................
imi´, imiona

......................................................................
nazwisko

......................................................................
nr dowodu to˝samoÊci

piecz´ç piecz´ç i podpis wydajàcego
okràg∏a zaÊwiadczenie

........................................., dnia ............... r.
miejsce wydania

Wymieniony w zaÊwiadczeniu rzeczo-
znawca jest wpisany na list´ rzeczoznaw-
ców, prowadzonà przez wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej na pod-
stawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 4, poz. 25) w zakresie:

......................................................................

......................................................................

......................................................................
okreÊlenie rodzaju specjalnoÊci, dla której 

rzeczoznawca zosta∏ wpisany na list´

.............................................
podpis otrzymujàcego 

zaÊwiadczenie

Rozmiary: 111 mm x 75 mm
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Rozmiary: 111 mm x 75 mm
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