
 

1. 

 

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli przyjętego na 2012r. przez 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach  

 

 Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i 

praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa – działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 

2000r. o Inspekcji Handlowej  (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 

151, poz. 1219), Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001r. w sprawie zasad organizacji 

wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz.U.  Nr 81, poz. 879) oraz Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej 

wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy z dnia 4 

sierpnia 2009 r. (Dz.U.  Nr 127, poz. 1056). 

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach wykonuje swoje zadania w oparciu o 

kwartalne plany pracy zatwierdzane  przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tj. na 

podstawie planów kontroli o znaczeniu krajowym. Przy realizacji zadań WIIH w Kielcach opierano  się 

także  na własnym rozeznaniu rynku, wnioskach i informacjach konsumentów. 

 Czynności kontrolne w WIIH w Kielcach realizowane są przez dwa wydziały operacyjne: 

1. Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług (dalej PU)  – czynności kontrolne wykonuje 20 

inspektorów kontroli (w tym naczelnik wydziału oraz  zastępca naczelnika wydziału), 

2. Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii (dalej ŻG)– czynności kontrolne 

wykonuje  10  inspektorów kontroli ( w tym naczelnik wydziału). 

3. W WIIH w Kielcach funkcjonuje także Wydział Prawno Organizacyjny i Ochrony Konsumentów 

(dalej POiOK)– jest to komórka organizacyjna o charakterze operacyjno – obsługowym.  W wydziale 

PO i OK wykonywane są zadania związane z obsługą prawno – biurową Inspektoratu jak również 

działania operacyjne związane ze świadczeniem poradnictwa konsumenckiego, prowadzeniem 

czynności mediacyjnych, prowadzeniem spraw z zakresu sądownictwa polubownego w sprawach 

pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. W wydziale PO i OK  zadania te wykonywane są 

przez 6 osób ( w tym naczelnik wydziału).   

  Klasyfikacja przedmiotowa kontroli realizowanych przez Inspekcję Handlową – WIIH w Kielcach 

przedstawia się następująco:  

1. Segment nadzoru rynku w kontekście  ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności  (Dz.U.  Nr 166, poz. 1360)tekst jednolity z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 935) związany 



 

2. 

z tzw. Dyrektywami nowego podejścia. Inspekcja Handlowa jest wiodącym podmiotem krajowego 

programu dotyczącego systemu kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu w systemie oceny zgodności, 

wobec tego Inspekcja Handlowa    – WIIH w Kielcach zajmuje się sprawdzaniem nw. Dyrektyw : 

1. Dyrektywa proste zbiorniki ciśnieniowe (2009/105/WE),  

2. Dyrektywa bezpieczeństwo zabawek (2009/48/WE), 

3. Dyrektywa środki ochrony indywidualnej (89/686/EWG), 

4. Dyrektywa nieautomatyczne urządzenia wagowe (2009/23/WE), 

5. Dyrektywa urządzenia spalające paliwa gazowe (2009/142/WE), 

6. Dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących   ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią (2009/125/WE),  

7. Dyrektywa opakowania i odpady opakowaniowe (94/62/WE), 

8. Dyrektywa urządzenia ciśnieniowe (97/23/WE), 

9. Dyrektywa bezpieczeństwo maszyn (2006/42/WE), 

10. Dyrektywa przyrządy pomiarowe (2004/22/WE), 

11. Dyrektywa niskonapięciowa (2006/95/WE), 

12. Dyrektywa w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (2007/23/WE). 

2.  Segment ogólnego bezpieczeństwa produktów w kontekście ustawy z dnia 12 grudnia 2003r.  o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów  (Dz.U.  Nr 229, poz. 2275); 

3.  Segment jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w kontekście ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U.  Nr 169, poz. 1200 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169 poz. 1199 ze zm.). 

4. Segment kontroli artykułów rolno spożywczych i gastronomii w kontekście  Rozporządzenia (WE) nr 

882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych 

przeprowadzonych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30. 04. 2004r., str. 1, z późn. zm.; 

sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.05.2004, str. 1 z późn. zm.). 

5. Segment artykułów nieżywnościowych i usług w kontekście szeregu ustaw np. ustawy o cenach, ustawy 

prawo o miarach, ustawy o kosmetykach, ustawy o języku polskim, ustawy o wdrożeniu cyfrowej telewizji 

naziemnej, ustawy o usługach turystycznych, ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach etc.. 

 Tematycznie wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2012 przedstawiają się  następująco : 

 



 

3. 

I kwartał 2012 

1. Kontrola zabawek – 8podmiotów/ 72 wyrobów 

2. Kontrola sprzętu elektrycznego – 4 podmiotów/ 16 wyrobów 

3. Kontrola maszyn – 3 podmiotów/ 12 wyrobów 

4. Kontrola dekoracyjnych lamp ozdobnych – 3 placówki/ 10 wyrobów 

5. Kontrola płynów do spryskiwaczy samochodowych – 4 placówki / 15 wyrobów 

6. Kontrola wyrobów  włókienniczych z nadrukami dla dzieci do lat 3  - 3 placówki / 22 wyroby 

7. Kontrola wyrobów włókienniczych (apaszki, szale, szaliki, chusty) – 4 placówki / 18 wyrobów 

8. Kontrola produktów włókienniczych – 3 podmioty/ 18 wyrobów 

9. Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez 

Internet – 2 podmioty 

10. Kontrola przestrzegania przez  przedsiębiorców  przepisów art.6 ust.1,2,i 5 ustawy wdrożeniu  

naziemnej tv cyfrowej – 2 podmioty 

11. Kontrola prawidłowości oznakowania detergentów w tym wyrobów chemii gospodarczej – 1 

placówka/ 6 wyrobów 

12. Kontrola prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami  - 2 placówki / 8 wyrobów 

13. Kontrola jakości paliw – 15 placówek 

 

W segmencie artykułów żywnościowych  i gastronomii : 

1. Kontrola jakości  i prawidłowości oznakowania oznakowania  mięsa i wyrobów mięsnych (tj. 

niepoddanych obróbce termicznej) w tym głównie w kierunku zafałszowań innymi gatunkami – 10 

placówek / 30 produktów 

2. Kontrola jakości  i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek oraz kawy  - 6 placówek/ 30 

wyrobów  

3. Kontrola rzetelności organizowanych  promocji  - 5 placówek/15 wyrobów 

4. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących  znakowania i prezentacji środków spożywczych w 

miejscu ich sprzedaży konsumentom  ( z wyłączeniem znakowania opakowań jednostkowych ) 

warunków przechowywania oraz uwidaczniania cen – 7 placówek/ 70 produktów 

5. Kontrola prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi  - 2 hurtownie i 10 

placówek detalicznych  

 

 



 

4. 

II kwartał  

W segmencie artykułów przemysłowych i usług : 

1. Kontrola  środków ochrony indywidualnej – 5 placówek/ 20 produktów  

2. Kontrola sprzętu elektrycznego - 6 placówek/ 22 produkty 

3. Kontrola  pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania  - 3 placówki/ 13 wyrobów 

4. Kontrola sprzętu sportowego do użytku domowego – 4 placówki /17 wyrobów 

5. Kontrola wyrobów  włókienniczych (produkty dla kibiców) – 2 placówki/13 produktów 

6. Kontrola wyrobów  włókienniczych z nadrukami dla dzieci powyżej  3 lat  - 2 placówki /6 wyrobów 

7. Kontrola podpałek do grilla  - 3 placówki – 9 wyrobów 

8. Kontrola prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi  i bateriami - 3 placówki– 18 

wyrobów 

9. Kontrola wyrobów pod względem zawartości  niektórych substancji chemicznych - 2 placówki – 2 

wyroby 

10. Kontrola produktów włókienniczych - 3 podmioty – 18 wyrobów 

11. Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez 

Internet - 1 podmiot 

12. Kontrola przestrzegania przez  przedsiębiorców  przepisów art.6 ust.1,2,i 5 ustawy wdrożeniu 

naziemnej tv cyfrowej – 2 podmioty 

13. Kontrola jakości paliw – 7 placówek 

 

 

W segmencie artykułów żywnościowych  i gastronomii : 

 

1. Pilotażowa kontrola rzetelności oznakowania środków spożywczych  zawierających oświadczenia 

żywieniowe i zdrowotne, w tym środków spoż. specjalnego przeznaczenia żywieniowego - 5 

placówek   – 25 produktów  

2. Kontrola prawidłowości funkcjonowania sklepów prowadzących sprzedaż internetowa środków 

spoż. W tym alkoholi oraz ocena jakości handlowej wybranych produktów oferowanych w tych 

sklepach - 3 placówki  – 30 wyrobów  

3. Kontrola jakości oznakowania ryb i przetworów  rybnych  w opakowaniach jednostkowych  - 7 

placówek  – 35 wyrobów 

4. Kontrola prawidłowości funkcjonowania usług gastronomicznych i placówek detal. 



 

5. 

Zlokalizowanych za stacjach paliw oraz przy trasach szybkiego ruchu w rejonach mistrzostw 

EURO2012 - 10 placówek – 30 podmiotów  

5. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących  znakowania i prezentacji środków spożywczych w 

miejscu ich sprzedaży konsumentom  ( z wyłączeniem znakowania opakowań jednostkowych ) 

warunków przechowywania oraz uwidaczniania cen - 8 placówek/80 produktów 

6. Kontrola prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi  - 2 hurtownie –  10 

placówek detal. 

 

III kwartał  

W segmencie artykułów przemysłowych i usług : 

 

1. Kontrola  zabawek - 7 placówek / 60 wyrobów 

2. Kontrola bezkierunkowych  lamp do użytku domowego  (ekoprojekt) - 7 placówek / 26 wyrobów 

3. Kontrola rowerów dla dorosłych - 3 placówki / 13 wyrobów 

4. Kontrola mebli ogrodowych - 3 placówki / 13 wyrobów 

5. Kontrola wyposażenia samochodów - 3 placówki / 14 wyrobów 

6. Kontrola produktów  włókienniczych dla dzieci (sznurki) - 2 placówki / 11 wyrobów 

7. Kontrola realizacji przez przedsiębiorców dokonujących sprzedaży nowych samochodów  w 

zakresie uwidaczniania informacji wymaganych  na podst. Art. 167 ustawy o ochronie środowiska  - 

2 placówki 

8. Kontrola prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami  - 2 placówki / 6 

wyrobów 

9. Kontrola wyrobów  pod względem zawartości  niektórych substancji chemicznych - 1 placówka / 1 

wyrób 

10. Kontrola produktów włókienniczych - 3 podmioty / 18 wyrobów 

11. Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez 

Internet - 2 podmioty 

12. Kontrola przestrzegania przez  przedsiębiorców  przepisów art.6 ust.1,2,i 5 ustawy wdrożeniu  

naziemnej tv cyfrowej - 2 podmioty 

13. Kontrola prawidłowości oznakowania detergentów, w tym chemii gospodarczej - 2 podmioty / 13 

wyrobów 

14. Kontrola jakości paliw – 20 placówek 



 

6. 

 

W segmencie artykułów żywnościowych  i gastronomii : 

 

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania przetworów mięsnych - 6 placówek   – 30 wyrobów 

2. Kontrola jakości  i prawidłowości oznakowania dań obiadowych, w tym w postaci koncentratów  

3. Kontrola jakości  i prawidłowości  oznakowania przetworów mlecznych pod kątem ujawnienia 

zafałszowania innymi tłuszczami. - 10 placówek  - 50 wyrobów 

4. Kontrola jakości  i prawidłowości oznakowania oliwy z oliwek - 1 placówka – 5 wyrobów 

5. Kontrola prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi  - 2 hurtownie –  10 

placówek detal. 

 

IV kwartał  

W segmencie artykułów przemysłowych i usług : 

1. Kontrola lampek choinkowych  i girland - 7 placówek / 25 wyrobów 

2. Kontrola sprzętu elektrycznego  (AGD, oprawy oświetleniowe, w tym oprawy dla dzieci, ładowarki)  

- 6 placówek / 21 wyrobów 

3. Kontrola wyrobów pirotechnicznych - 2 placówki/ 9 wyrobów 

4. Kontrola rolet i żaluzji - 3 placówki / 15 wyrobów 

5. Kontrola artykułów dla dzieci - 2 placówki / 11 wyrobów 

6. Kontrola wyrobów pirotechnicznych - 3 placówki / 13 wyrobów 

7. Kontrola prawidłowości oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych oraz produktów 

biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych  - 3 placówki / 27 wyrobów 

8. Kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sal 

zabaw - 2 placówki  

9. Kontrola wyrobów  pod względem zawartości  niektórych substancji chemicznych  

10. Kontrola produktów włókienniczych - 3 podmioty / 19 wyrobów 

11. Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sprzedaży przez 

Internet - 1 podmiot  

12. Kontrola przestrzegania przez  przedsiębiorców  przepisów art.6 ust.1,2,i 5 ustawy wdrożeniu  

naziemnej tv cyfrowej - 3 podmioty  

13. Kontrola prawidłowości oznakowania detergentów, w tym chemii gospodarczej - 2 podmioty / 11 

wyrobów 



 

7. 

14. Kontrola jakości paliw – 15 placówek 

 

 

W segmencie artykułów żywnościowych  i gastronomii : 

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych  środków spożywczych, w tym 

mrożonych wyrobów kulinarnych, owocowych, i warzywnych  - 6 placówek   – 30 wyrobów 

2. Kontrola jakości  i prawidłowości przetworów zbożowych oraz mąki ziemniaczanej w kierunku 

ujawniania zafałszowań  - 3placówki  – 15 wyrobów  

3. Kontrola placówek detalicznych i gastronomicznych funkcjonujących w szkołach, na uczelniach, w 

klubach studenckich, internatach i akademikach  - 3 placówki – 18 wyrobów 

4. Kontrola prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu karmy dla zwierząt 

towarzyszących  - 4 placówki – 12 wyrobów 

5. Kontrola prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi  - 2 hurtownie –  10 

placówek detalicznych. 

 

W roku 2012 w WIIH w Kielcach przeprowadzono także kontrole w oparciu o tzw. własne tematy kontroli 

zatwierdzone do realizacji przez Prezesa UOKiK. 

I kwartał: 

1. Kontrola uwidaczniani informacji o zawartości biokomponentów w paliwach - 10  placówek   

2. Kontrola prawidłowości  sprzedaży węgla - 3 placówki  

3. Kontrola małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego  ( np. Tostery, frytownice, żelazka, 

odkurzacze, młynki do kawy) po kątem przestrzegania w art.41 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  - 10 placówek 

4. Kontrola jednostek .handlowych zlokalizowanych w szpitalach w zakresie jakości  i oznaczeń 

handlowych produktów żywnościowych codziennej konsumpcji – pieczywo, wędliny, nabiał - 8 

jednostek 

 

 

II kwartał  

1. Kontrola uwidaczniani informacji o zawartości biokomponentów w paliwach - 10  placówek   

2. Kontrola legalności obrotu paliwami – posiadanie koncesji,  aktualnej legalizacji dystrybutorów  - 10 

placówek   

3. Kontrola usług bytowych dla ludności  ( fryzjerskich, kosmetycznych, szewskich, krawieckich ) - 10 



 

8. 

placówek 

4. Kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców  art. 41 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (elektronarzędzia) – 10 placówek 

5. Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i gastronomicznych 

zlokalizowanych w obiektach sportowych – 7 placówek 

 

III kwartał  

1. Kontrola uwidaczniania informacji o zawartości  biokomponentów w paliwach – 10 placówek 

2. Kontrola legalności  i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie – 

3placówki  

3. Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie organizacji  miejsc wyznaczonych do 

kąpieli oraz wypożyczania sprzętu pływającego – 5 placówek 

4. Kontrola prawidłowości oznakowania jaj ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania dostaw z 

ferm kurzych, których  jaja nie mogą  być  przeznaczone do sprzedaży konsumentom – 8 placówek 

5. Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i usług gastronomicznych  w 

rejonach o nasilonym ruchu turystycznym, w sezonie wypoczynku letniego  - 7 placówek. 

 

 

IV kwartał  

1. Kontrola uwidaczniania informacji o zawartości biokomponentów w paliwach – 5 placówek 

2. Sprawdzenie przestrzegania wymagań art. 7a ust. 1 ustawy o języku polskim z dnia 7.10.1999 r. w 

placówkach detalicznych prowadzących wyprzedaże towarów (SALE) – 10 placówek 

3. Przestrzeganie postanowień § 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.06.2002 r. i art. 12 

ustawy o cenach z 5.07.2001 r. w placówkach  branży chemicznej i kosmetycznej (informacja o cenie 

produktu w przeliczeniu na jednostkę miar) – 10 placówek 

4. Kontrola funkcjonowania placówek gastronomicznych w godzinach popołudniowych i wieczornych 

– 10 placówek 

5. Kontrola funkcjonowania placówek handlowo -gastronomicznych zlokalizowanych przy wyciągach 

narciarskich – 10 placówek. 

 

Wyniki działalności operacyjnej WIIH w Kielcach w roku 2012 r. : 

Rozpoznano łącznie 444 informacje od konsumentów z czego   389 załatwiono w formie postępowania   



 

9. 

mediacyjnego, 19 wniosków przekazano wg właściwości innym organom, 29 wniosków załatwiono w 

formie kontroli, 13 załatwiono w „inny sposób”,  do załatwienia – na 2013 rok pozostało 16 spraw natomiast 

z poprzedniego okresu sprawozdawczego załatwiono 22 sprawy.  Konsumentom i przedsiębiorcom 

udzielono łącznie 4977  porad i instruktaży.   

Wykonano ogółem 814 postępowań kontrolnych w wyniku czego nałożono 183  mandaty karne na 

łączną wartość 28 350  zł. . Skierowano 15 zawiadomień do organów ścigania w związku z 

nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli, wydano łącznie 119 decyzji administracyjnych. 

Skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu oraz udzielono 38 pouczeń w trybie art. 41 KW. 

 

Podmiotowo zakres kontroli przedstawia się następująco, skontrolowano:   

1. 13 producentów;  

2. 4 importerów; 

3. 68 hurtownie; 

4. 557 jednostek detalicznych; 

5. 78 placówek  wielkopowierzchniowych; 

6. 45 jednostek  gastronomicznych; 

7. 31  zakładów usługowych; 

8. 18 podmiotów zakwalifikowano do kategorii „inne”   

 

 W  roku 2012   w WIIH w Kielcach zrealizowano 314 postępowań kontrolnych wg planu kontroli 

opracowanego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zatwierdzonego przez Prezesa UOKiK, 

83 kontroli interwencyjnych  podjętych  w związku z informacjami napływającymi od  konsumentów , 422 

postępowań kontrolnych przeprowadzono w wyniku własnego rozeznania rynku na terenie województwa 

świętokrzyskiego. 

 Inspektorzy WIIH w Kielcach realizując czynności kontrolne nie sygnalizowali o trudnościach 

uniemożliwiających im wykonanie powierzonych zadań kontrolnych. W przypadku pojawiania się 

przeszkód natury interpretacyjnej wszelkie problemy rozwiązywane były na bieżąco przy udziale służb 

prawnych inspektoratu.   

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach  w  2012 roku zrealizował wszystkie 

tematy kontroli  uwzględnione w kwartalnych planach pracy . Na rok 2011 zaplanowano wykonanie 800 

postępowań kontrolnych wykonano natomiast 814 kontroli. 

 W związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi skontrolowano  9210 partii / produktów 
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z czego zakwestionowano 1384 partii / produktów co stanowi  ok. 15,02% nieprawidłowości w obszarze 

rynku skontrolowanego przez WIIH w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego.  

 Nadmienić należy, iż w roku 2011r. do WIIH w Kielcach nie wpłynęła żadna skarga w rozumieniu w 

art. 227 Kpa.  

 Wszystkie sygnały jakie dotarły do Inspekcji Handlowej WIIH w Kielcach w roku 2012 były to  

wnioski konsumentów w ich indywidualnych sprawach które to załatwione zostały w drodze postępowania 

mediacyjnego lub porady oraz sprawy zgłaszane przez konsumentów a naruszające nie tylko jednostkowe 

interesy – te załatwiano w toku postępowań kontrolnych. Wszelkie wnioski jakie wpływają do WIIH można 

uzasadnić: 

1. Nieprawidłowościami zachodzącymi w handlu które to uchybienia eliminowane są w toku czynności 

kontrolnych. 

2. Nieznajomością przez handlowców przepisów konsumenckich i procedur reklamacyjnych.  

 

 Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach  

odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 

stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5 

poz. 46). 

 

 

 Zestawienie sposobu rozpatrzenia spraw przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w 

Kielcach w 2012 roku przedstawia się  następująco: 

 

 Ogółem do WIIH w Kielcach w 2012 roku wpłynęły  444  sprawy,  które dają się  sklasyfikować w 

trzech grupach, a mianowicie :  

 

14. Sprawy dotyczące produktów przemysłowych,  

15. Sprawy dotyczące produktów spożywczych, 

16. Sprawy dotyczące niewłaściwie świadczonych usług.   

 

  Ad1 

 1. Wśród spraw dotyczących produktów przemysłowych, najwięcej z nich wpłynęło na: obuwie - 
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308 spraw : 14 spraw zostało załatwionych  

z poprzedniego okresu sprawozdawczego; w formie mediacji przeprowadzono czynności, które w 

przypadku 249 spraw zakończyły się pozytywnie dla konsumentów oraz 56 negatywnie; w formie kontroli 

w przypadku 1 skargi zarzuty potwierdziły się ; 5 spraw załatwiono w inny sposób, natomiast 11 spraw 

pozostaje w toku. 

       2. Do kategorii „odzież” zakwalifikowano 12 spraw: poprzez mediację  załatwiono 8 spraw, które w 

sposób pozytywny zakończyły się dla konsumenta, 4 sprawy w sposób negatywny; natomiast 1 sprawa 

pozostała do załatwienia, 1 sprawa została załatwiona w inny sposób; poza tym 2 sprawy zakończono z 

poprzedniego okresu sprawozdań. 

 

 

                                                            

3. Wśród spraw dotyczących mebli – ogółem wpłynęło 7 spraw;  

8 wniosków o  mediację  zakończyło  się  w  sposób  pozytywny  dla  konsumenta; poza tym 

1 sprawa znajduje się  toku realizacji oraz 2 sprawy zostały załatwione z poprzedniego 

okresu sprawozdawczego. 

4. Na sprzęt komputerowy wpłynęły 4 sprawy: 1 wniosek o mediację zakończył się w sposób 

pozytywny dla konsumenta oraz  2 wnioski w sposób negatywny oraz 1 sprawę przekazano 

innym organom. 

5. Sprzęt AGD i RTV - wpłynęło 10 spraw: 1 sprawę przekazano wg właściwości innym 

organom, w formie mediacji 5 wniosków zakończyło się pozytywnie dla konsumentów oraz 

2 w sposób negatywny; przeprowadzono kontrolę, jednak zarzuty nie potwierdziły się; 1 

sprawę zakończono w sposób inny. 

6. Zabawki: wpłynęły 2 sprawy - w przypadku 1 mediacji zakończyła się negatywnie dla 

konsumenta; w przypadku skargi – zarzuty potwierdziły się. 

7. Wśród kategorii inne produkty przemysłowe znalazło się 71 spraw:  

3 sprawy załatwiono z poprzedniego okresu rozliczeniowego. W przypadku 29 mediacji 

zakończyły się pozytywnie dla konsumentów, 16 mediacji  

w sposób negatywny; w przypadku 5 skarg zarzuty potwierdziły się,  

 w przypadku 3 skarg zarzuty nie potwierdziły się, w przypadku 2 skarg – zarzuty 

potwierdziły się częściowo; 2 sprawy pozostają w toku oraz 4 sprawy zakończyły się w inny 

sposób; 13 spraw przekazano innym organom wg kompetencji. 
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Ad.2  Sprawy dotyczące produktów spożywczych 

 

1. Mięso i przetwory mięsne: 5 skarg – 2 skargi zarzuty nie potwierdziły się; w przypadku 3 skarg 

zarzuty potwierdziły się częściowo. 

2. Na przetwory rybne wpłynęły 2 skargi - 1 skarga zarzuty nie potwierdziły się; w przypadku 1 skargi 

zarzuty potwierdziły się częściowo. 

3. Przetwory owocowo-warzywne i napoje: wpłynęły 2 sprawy - 1 kontrola nie potwierdziła zarzutów, 

poza tym 1 sprawa pozostaje w toku. 

4. Na wyroby alkoholowe wpłynęła 1 skarga - zarzuty nie potwierdziły się. 

5. Wyroby i przetwory mleczne: wpłynęły 3 skargi – zarzuty potwierdziły się. 

6. Do produktów spożywczych innych zakwalifikowano 5 skarg:  

w przypadku  1 skargi zarzuty potwierdziły się, oraz w przypadku 2 skarg zarzuty potwierdziły się 

częściowo. Ponadto 2 sprawy przekazano innym organom. 

 

Ad.3    Sprawy dotyczące niewłaściwie świadczonych usług : 

 

Do kategorii świadczonych usług przez przedsiębiorców zaliczamy: 

1. Usługi motoryzacyjne – wpłynęła 1  sprawa;  przeprowadzono 1 czynność mediacyjną, która 

zakończyła się pozytywnie dla konsumenta. 

2. Usługi fryzjerskie i kosmetyczne: przeprowadzono 1 mediację, która zakończyła się pozytywnie dla 

konsumenta. 

3. Usługi pralnicze: wpłynęły 2 sprawy - przeprowadzono 1 mediację (zakończyła się pozytywnie dla 

konsumenta) oraz 1 sprawę załatwiono w inny sposób. 

4. Usługi remontowo-budowlane: zakwalifikowano 2 sprawy; 1 sprawa  

w formie mediacji zakończyła się pozytywnie dla konsumenta oraz  

1 mediacja w sposób negatywny. 

5. Usługi gastronomiczne: przeprowadzono 1 kontrolę – zarzuty potwierdziły się. 

6. Do kategorii innych usług zakwalifikowano 5 spraw: 1 sprawę zakończono z poprzedniego okresu 

sprawozdawczego,  2 sprawy przekazano innym organom, w formie mediacji zakończono 1 sprawę 

z wynikiem pozytywnym dla konsumenta oraz 2 sprawy z wynikiem negatywnym. Poza tym 1 
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sprawę załatwiono w inny sposób. 

Reasumując, w 2012 roku : 

• 19 spraw przekazano (w tym 2 sprawy zakończono z poprzedniego okresu zestawień); 

• wpłynęły 32 skargi ( 1 skarga znajduje się w toku realizacji); 

• wpłynęło 395 wniosków o mediację (15 wniosków pozostaje do załatwienia). 

Wszystkie sprawy załatwiono w sposób terminowy zgodnie z zasadami określonymi w Kpa. 

                                           

                                                                                                          

            Zestawienie porad i instruktaży udzielonych w 2012 roku: 

 

 Pracownicy WIIH w Kielcach udzieli łącznie 4977 porad.W formie pisemnej dla konsumentów 

udzielono 11 porad z zakresu gwarancji i niezgodności towaru z umową oraz 17 z kategorii innych. 

Telefonicznie udzielono 974 porady z zakresu gwarancji i niezgodności towaru z umową oraz 378 z 

kategorii inne. Bezpośrednio udzielono 1921 porad z zakresu prawa konsumenckiego i 506 z kategorii 

inne. Ogółem udzielono 3807 porad konsumentom. 

 W formie pisemnej przedsiębiorcom udzielono 4 porady pisemne  

z kategorii gwarancja, niezgodność towaru z umową oraz 3 porady  

z kategorii inne. Ponadto udzielono 558 porad telefonicznych z kategorii prawa konsumenckiego oraz 

198 z kategorii inne. Bezpośrednio udzielono 252 porady z kategorii prawa konsumenckiego i 155 z 

kategorii inne. Ogółem przedsiębiorcom udzielono 1170 porad. 

 Charakterystyka tematyczna przyjęć interesantów koncentruje się wokół zagadnień związanych z 

problematyką prawa konsumenckiego. Pracownicy tutejszego Inspektoratu służyli pomocą i fachową 

wiedzą z  zakresu przepisów regulujących obrót towarami i usługami zarówno konsumentom jak i 

przedsiębiorcą. 

 

 W 2012 roku Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Kielcach rozpatrzył 24 wnioski o rozpoznanie 

sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim: 

• 1 wniosek dotyczył sprzętu elektronicznego na kwotę 1 729,00 złotych, 

• 2  wnioski dotyczyły odzieży na kwotę 640,00 złotych, 

• 10 wniosków wpłynęło na obuwie na kwotę 1 992,00 złotych, 

• 1 wniosek dotyczył mebli na kwotę 5 585,00 złotych, 

• 6  wniosków zakwalifikowano do kategorii inne na kwotę 8 697,00 złotych, 
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• 1 wniosek dotyczył usług remontowo-budowlanych na kwotę 3 406,00 złotych, 

•  3 wnioski zakwalifikowano jako inna usługa na kwotę 1 938,00 złotych.  

• w tym 5 wniosków zakończono z poprzedniego okresu sprawozdań:  

2 wnioski dotyczące obuwia, 1 wniosek „inny”, 1 wniosek dotyczył usług remontowo-budowlanych 

oraz 1 wniosek „usługi inne”. Niniejszym w 2012 roku do SPSK wpłynęło 19 wniosków.  

 

Łączna kwota wartości  przedmiotu sporu to 23 987,00 złotych. 

 

 Roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową wynikłe ze sprzedaży przedstawiają się następująco: 

• 1 roszczenie dotyczyło sprzętu elektronicznego, 

• 2 roszczenia dotyczyły odzieży, 

• 10 roszczeń dotyczyło obuwia, 

• 1 roszczenie dotyczyło mebli, 

• 4 roszczenia zakwalifikowano do kategorii inne. 

Łącznie 18 roszczeń wpłynęło z tytułu niezgodności towaru z umową, wynikłe ze sprzedaży. 

 

Natomiast roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową, wynikłe ze świadczonych przez 

przedsiębiorcę usług przedstawiają się następująco: 

• 1 roszczenie zakwalifikowano do kategorii inne, 

• 1 roszczenie wpłynęło na usługi remontowo-budowlane,  

• 3 roszczenia zakwalifikowano do kategorii inne usługi. 

   Łącznie 5 roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczyło usług. Ponadto 1 roszczenie z 

kategorii „inne” wpłynęło z tytułu gwarancji.                                           

 

          Ogółem w 2012 roku przedsiębiorcy nie wyrazili zgody na rozpoznanie sprawy przed Sądem 

Polubownym w przypadku 18 wniosków. Odmowa zapisu na Sąd Polubowny w Kielcach w 2012 roku 

przedstawia się następująco: 

• 1 wniosek dotyczył sprzętu elektronicznego, 

• 1 wniosek dotyczył odzieży, 

• 8 wniosków dotyczyło obuwia, 

• 6 wniosków dotyczyło kategorii inne, 

• 1 wniosek dotyczył usług remontowo-budowlanych,  
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• 1 wniosek zakwalifikowano do innych usług. 

 

 Ponadto w przypadku 1 wniosku dotyczącego odzieży doszło do ugody  

w postępowaniu przed Sądem, w przypadku 1 wniosku dotyczącego innych usług doszło do rozprawy, 

która zakończyła się wydaniem wyroku oddalającego oraz 1 wniosek dotyczący obuwia zakończył się 

wyrokiem zasądzającym. 

Do kategorii sprzętu elektronicznego zaliczono: 

1. laptop na kwotę 1 729,00 zł. 

 

Do wniosków dotyczących odzieży zaliczamy: żakiet o wartości 281,00 złotych, spodnie o wartości 359,00 

złotych. 

Wśród wniosków dotyczących obuwia: 

1. obuwie na kwotę 245,00 złotych (z poprzedniego okresu zestawień), 

2. obuwie na kwotę 339,00 złotych ( z poprzedniego okresu zestawień), 

3. obuwie na kwotę 100,00 złotych, 

4. obuwie na kwotę 100,00 złotych, 

5. obuwie na kwotę 180,00 złotych, 

6. obuwie na kwotę 249,00 złotych, 

7. obuwie na kwotę 150,00 złotych, 

8. obuwie na kwotę 389,00 złotych, 

9. obuwie na kwotę 70,00 złotych, 

10. obuwie na kwotę 170,00 złotych.  

 

Do kategorii meble zaliczono: 1. stół szklany na kwotę 5 585,00 zł. 

 

Do kategorii inne zaliczono 6 wniosków:  

1. przewody zapłonowe o wartości 180,00 złotych, 

2. lampki choinkowe o wartości 249,00 złotych, 

3. kabina prysznicowa  o wartości 2 800,00 złotych, 

4. okno na kwotę 300,00 złotych ( z poprzedniego okresu zestawień), 

5. piecyk gazowy o wartości 1 568,00 złotych, 

6.  kosiarkę o wartości 3 600,00 złotych. 



 

16. 

Wśród usług remontowo-budowlanych znalazł się wniosek dotyczący usługi położenia parkietu na kwotę 

3 406,00 zł ( z poprzedniego okresu zestawień). 

 

Do innych usług zaliczono 3 wnioski: 

• usługa uszycia sukienki na kwotę 349,00 złotych ( z poprzedniego okresu zestawień), 

• usługa abonencka o wartości 599,00 złotych, 

• usługa czyszczenia sukienki na kwotę 990,00 złotych  

 

Reasumując 3 sprawy obecnie znajdują się w toku realizacji. 

 

 W 2012 roku SPSK nie odnotował przypadków, gdy przedsiębiorca oprócz wyrażenia zgody na 

rozpatrzenie sprawy przez sąd, jednocześnie składał propozycję ugody. 

 Ponadto w 2012 roku odbyło się 8 posiedzeń sądowych, podczas których rozpatrywano 4 sprawy: 1 

sprawa dotyczyła usługi uszycia sukienki, druga sprawa dotyczyła żakietu, trzecia sprawa – obuwia, 

natomiast czwarta sprawa, znajdująca się obecnie w toku – dotyczy usługi czyszczenia sukienki.  

 W momencie wpłynięcia wniosku - do przedsiębiorcy niezwłocznie wysyłany jest zapis na sąd. W 

razie podpisania zapisu przez przedsiębiorcę – niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca wyznaczany 

jest termin rozprawy.  

 SPSK w Kielcach nie odnotował przedsiębiorców, którzy zawsze wyrażają zgodę na zapis na sąd. 

Przed SPSK toczyła się rozprawa przeciwko firmie ACTIVE Sp.j., niestety kolejne wnioski, które wpływały 

przeciwko powyższej firmie, pozostały bez odpowiedzi.  

Firmą, która zawsze odmawia zgody na sąd jest firma CCC. 

 W 2012 roku SPSK raz skorzystał z opinii rzeczoznawcy tj. do spraw jakości obuwia, natomiast 

koszty opinii poniosła strona obwiniona. 

 SPSK w Kielcach nie posiada arbitrów, którzy byliby specjalistami od konkretnych rodzajów spraw. 

 W 2012 roku do SPSK wpłynęła sprawa dotycząca nieprawidłowego uszycia sukienki wraz z 

bolerkiem przez zakład krawiecki. Przedsiębiorca podpisał zapis na sąd. W toku rozprawy wyniknęła 

konieczność powołania świadków. Niestety zeznania świadków stron okazały się rozbieżne. Interesującym 

aspektem sprawy był fakt rozprucia sukienki przez powódkę, co uniemożliwiło wydanie opinii przez 

rzeczoznawcę w zakresie jakości usługi szycia. Sprawa zakończyła się wydaniem wyroku oddalającym 

wniosek. 

 Po analizie zachowań podmiotów gospodarczych w toku postępowania przedprocesowego, można 
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wyciągnąć wniosek, iż  przedsiębiorcy w województwie świętokrzyskim nie wyrażają zgody na rozpoznanie 

spawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Wynika to z uprawnień przedsiębiorców, Sąd 

Polubowny nie jest obligatoryjny, ale dobrowolny. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z roszczeniami 

konsumenta, może on zawsze wnieść pozew do Sądu Powszechnego. W pismach Sądu Polubownego 

zawsze konsument jest informowany, które organizacje służą pomocą prawną konsumentom tzn. Rzecznicy 

Konsumentów oraz Federacje Konsumentów. Ponadto w niektórych sprawach, które trafiają do Sądu 

Polubownego wcześniej podejmowane są czynności mediacyjne. 

 

  

             

     Wykonał Wojciech Kobylarz  - naczelnik POiOK w WIIH w Kielcach 


