
Na podstawie art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 122, poz. 1319 i z 2001 r. Nr 110, poz. 1189)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb
i sposób przeprowadzania przez upowa˝nionych pra-
cowników Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, zwanego dalej „Urz´dem”, oraz Inspekcji Handlo-
wej kontroli przedsi´biorców i zwiàzków przedsi´bior-
ców w toku post´powania przed Prezesem Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej
„Prezesem Urz´du”, w zakresie obj´tym tym post´po-
waniem.

2. Przez „pracowników Urz´du” rozumie si´ pra-
cowników Centrali w Warszawie oraz delegatur Urz´-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanych da-
lej „delegaturami”.

§ 2. Kontrola mo˝e byç prowadzona w toku post´-
powania wyjaÊniajàcego lub post´powania antymono-
polowego.

§ 3. W sprawach z zakresu w∏aÊciwoÊci delegatur
oraz w sprawach przekazanych do za∏atwienia delega-
turom przez Prezesa Urz´du, na podstawie art. 28 ust. 4
i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów, pracownicy delegatur przepro-
wadzajà kontrol´ na podstawie upowa˝nienia dyrekto-
ra delegatury wydanego w imieniu Prezesa Urz´du.

§ 4. 1. Kontrol´ przeprowadza si´ w dniach i godzi-
nach pracy obowiàzujàcych u kontrolowanego. W ra-
zie koniecznoÊci dokonania kontroli w dniach wolnych
od pracy lub poza godzinami pracy, kontrolowany wy-
daje niezb´dne polecenia na ˝àdanie kontrolujàcego.

2. Kontrola lub poszczególne jej czynnoÊci mogà
byç, w miar´ potrzeb, przeprowadzane równie˝ w sie-
dzibie Urz´du lub wojewódzkiego inspektoratu Inspek-
cji Handlowej na podstawie dokumentów przedstawio-
nych na ˝àdanie kontrolujàcego przez kontrolowane-
go.

§ 5. Kontrolowany zapewnia kontrolujàcemu wa-
runki i Êrodki niezb´dne do sprawnego przeprowadze-
nia kontroli, a w szczególnoÊci:

1) udost´pnia obiekty i pomieszczenia,

2) zapewnia wglàd do wszelkich dokumentów zwià-
zanych z przedmiotem kontroli,

3) sporzàdza kopie dokumentów wskazanych przez
kontrolujàcego,

4) zapewnia samodzielne zamkni´te pomieszczenie,
je˝eli jest to niezb´dne do przeprowadzenia kon-
troli,

5) zapewnia wydzielone miejsce do przechowywania
dokumentów i zabezpieczonych przedmiotów,

6) udost´pnia Êrodki ∏àcznoÊci, którymi dysponuje
kontrolowany, w zakresie niezb´dnym do wykony-
wania czynnoÊci kontrolnych.

§ 6. 1. Kontrolujàcy ustala stan faktyczny na podsta-
wie zebranych w toku kontroli dowodów, a w szczegól-
noÊci dokumentów, przedmiotów, ogl´dzin oraz z∏o˝o-
nych na piÊmie wyjaÊnieƒ i oÊwiadczeƒ oraz innych no-
Êników informacji.

2. Dowody, o których mowa w ust. 1, mogà zostaç
zabezpieczone przez:

1) pozostawienie ich w wydzielonym lub oddzielnym,
zamkni´tym i opiecz´towanym pomieszczeniu
u kontrolowanego,

2) z∏o˝enie, za pokwitowaniem udzielonym kontrolo-
wanemu, na przechowanie w pomieszczeniu Urz´-
du lub wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Han-
dlowej.

§ 7. Pracownicy kontrolowanego sà zobowiàzani
udzielaç, w wyznaczonym terminie, wyjaÊnieƒ ustnych
lub pisemnych w sprawach dotyczàcych przedmiotu
kontroli.

§ 8. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujà-
cy przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokó∏ kontroli powinien zawieraç w szczegól-
noÊci:

1) wskazanie nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska
oraz adresu kontrolowanego,

2) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli,

3) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe kontrolujà-
cego,

4) okreÊlenie przedmiotu i zakresu kontroli,

5) opis stanu faktycznego ustalonego w trakcie kon-
troli, z uwzgl´dnieniem stwierdzonych naruszeƒ,

6) opis za∏àczników,

7) informacj´ o pouczeniu kontrolowanego o prawie
zg∏aszania zastrze˝eƒ do protoko∏u oraz o prawie
odmowy podpisania protoko∏u.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsi´biorców i zwiàzków przedsi´-
biorców w toku post´powania przed Prezesem Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



§ 9. 1. Protokó∏ kontroli podpisujà kontrolujàcy
i kontrolowany.

2. Przed podpisaniem protoko∏u kontrolowany mo-
˝e, w terminie 3 dni od przedstawienia mu go do pod-
pisu, z∏o˝yç na piÊmie zastrze˝enia do tego protoko∏u.

3. W razie zg∏oszenia zastrze˝eƒ, o których mowa
w ust. 2, kontrolujàcy dokonuje ich analizy i, w razie po-
trzeby, podejmuje dodatkowe czynnoÊci kontrolne,
a w przypadku stwierdzenia zasadnoÊci zastrze˝eƒ
zmienia lub uzupe∏nia odpowiednià cz´Êç protoko∏u.

4. W razie nieuwzgl´dnienia zastrze˝eƒ w ca∏oÊci
lub w cz´Êci kontrolujàcy informuje o tym kontrolowa-
nego na piÊmie.

5. O odmowie podpisania protoko∏u kontrolujàcy
czyni wzmiank´ w protokole.

6. Odmowa podpisania protoko∏u przez kontrolo-
wanego nie stanowi przeszkody do podpisania go
przez kontrolujàcego.

7. Kopi´ protoko∏u kontrolujàcy pozostawia kontro-
lowanemu.

§ 10. 1. Kontrola, o której mowa w § 1, je˝eli jest to
uzasadnione ze wzgl´du na przedmiot post´powania,

a w szczególnoÊci je˝eli w toku post´powania powsta-
nie potrzeba sprawdzenia lub potwierdzenia tylko
okreÊlonych faktów lub okolicznoÊci, mo˝e byç prze-
prowadzona w trybie uproszczonym.

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ przepisów dotyczàcych sporzàdzenia protoko∏u.

3. Z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczo-
nym sporzàdza si´ sprawozdanie podpisywane przez
kontrolujàcego, w którym przedstawia si´ wynik kon-
troli przeprowadzonej w trybie uproszczonym.

4. Kopi´ sprawozdania, o którym mowa w ust. 3,
pozostawia si´ kontrolowanemu.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie szczegó∏owych za-
sad i trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania
przez przedsi´biorców przepisów o przeciwdzia∏aniu
praktykom monopolistycznym (Dz. U. Nr 13, poz. 159).

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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