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Informacja z realizacji rocznego planu kontroli przyjętego na 2016r. w WIIH w Kielcach 

 

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach wykonuje swoje zadania w 

oparciu o kwartalne plany pracy zatwierdzane  przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. Plany pracy WIIH  w Kielcach składają się z tematów kontroli o znaczeniu krajowym 

(tematy zlecane do kontroli przez Prezesa UOKiK) oraz tematów zaproponowanych przez WIIH w 

Kielcach jako tzw. tematy kontroli własnych, które w ocenie tut. Inspektoratu zasługują na sprawdzenie 

na terenie województwa świętokrzyskiego (przy przygotowywaniu tych tematów WIIH w Kielcach 

opiera  się 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).   

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

   

 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 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.  

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) 

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.)i in. 

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 etc. 

Tematycznie wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2014 przedstawiają się  następująco : 
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I kwartał : 

W segmencie artykułów przemysłowych i usług : 

1. Kontrola sprzętu elektrycznego - 2 placówki/ 7 wyrobów 

2. Kontrola maszyn - 5 placówek/ 20 wyrobów 

3. Kontrola sprzętu sportowego -  5 placówek/  22 wyroby 

4. Kontrola Kontrola drabin i stolików. -  3 placówki/ 14 wyrobów 

5. Kontrola legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie - 2 placówki 

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

wyrobów 

7. Kontrola prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami - 2 placówki/  10 wyrobów 

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

zabaw - 3 placówki 

9. Kontrola jakości paliw 23 stacje paliw 

 

W segmencie artykułów żywnościowych  i gastronomii : 

1. Kontrola mięsa i produktów mięsnych , pod kątem ujawnienia zafałszowania produktami 

tańszymi  ( wołowiny i baraniny wieprzowiną i drobiem) - 8 placówek   – 40 wyrobów 

2. Kontrola jakości wyrobów cukierniczych , w tym czekoladowych, kakaowych i z zawartością 

alkoholu oraz w opakowaniach świątecznych. - 8 placówek - 40 wyrobów 

3. Kontrola prawidłowości funkcjonowania handlu i gastronomii w szkołach, (sklepiki, stołówki 

szkolne)i na wyższych uczelniach, w klubach studenckich, internatach, akademikach - 4 

placówki  –12 wyrobów 

4. Kontrola produktów ekologicznych głównie z państw UE i państw trzecich. - 6 placówek – 18 

wyrobów 

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

1 wyrób 

 

Przeprowadzono także kontrole spoza planu kontroli o znaczeniu krajowym tzw.  kontrole „własne”: 

1. Kontrola stacji paliw pod kątem posiadanych koncesji na obrót paliwami ciekłymi i świadectw 

legalizacji dystrybutorów paliw oraz  uwidaczniania cen detalicznych - 5 placówek 

2. Kontrola legalności i rzetelności prowadzonej działalności oraz prawidłowości oznakowania 

towarów w sklepach typu ''Wszystko po 5 zł'' - 7 placówek 
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3. Kontrola legalności prowadzonej działalności, prawidłowości uwidocznienia cen oraz 

oznakowania towarów oferowanych w komisach GSM - 7 placówek 

4. Kontrola legalności i rzetelności prowadzonej działalności oraz prawidłowości oznakowania 

towarów w sklepach typu ''outlet'’ - 7 placówek 

5. Kontrola legalności i rzetelności prowadzonej działalności gospodarczej  przedsiębiorców w 

zakresie sprzedaży art. dla zwierząt (sklepy zoologiczne) -  7 placówek 

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

w placówkach detalicznych prowadzących wyprzedaże towarów (SALE). - 5 placówek 

7. Kontrola legalności i rzetelności prowadzonej działalności przedsiębiorców w zakresie 

sprzedaży odzieży używanej – 5 placówek 

8. Kontrola  placówek handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych  w miejscach zimowego 

wypoczynku – 4 placówki 

9. Kontrola sklepów firmowych producentów (cukiernie, sklepy mięsne, punkty sprzedaży 

pieczywa) w zakresie rzetelności obsługi oraz bezpieczeństwa żywności ze szczególnym 

uwzględnieniem prawidłowości oznakowania. - 4 placówki 

10. Kontrola rzetelności obsługi oraz przestrzegania  terminów ważności  środków spożywczych 

oferowanych do sprzedaży oraz używanych do produkcji, w zakładach gastronomicznych i 

sklepach spożywczych. -  10 placówek 

  

II kwartał 

W segmencie artykułów przemysłowych i usług : 

1. Kontrola zabawek pod kątem właściwości chemicznych - 3 placówki/ 30 wyrobów 

2. Kontrola wyrobów konfekcyjnych dla dzieci - 1 placówka/ 5 wyrobów 

3. Kontrola rowerów dziecięcych oraz fotelików i przyczepek rowerowych. - 6 placówek/ 28 

wyrobów 

4. Kontrola legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów i usług 

przez Internet. - 4 placówki 

5. Kontrola prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami. - 5 placówki/16 

wyrobów 

6. Kontrola produktów włókienniczych. - 4 placówki/ 18 wyrobów 

7. Kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub 

części przeznaczonych dla konsumentów (homologacja) - 4 placówki/ 12 wyrobów 

8. Kontrola jakości paliw – 19 stacji paliw 



4. 

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

1 wyrób 

 

W segmencie artykułów żywnościowych  i gastronomii : 

1. Kontrola jakości handlowej suplementów diety  w zakresie oznakowania, w tym zgodności 

składu faktycznego ze składem deklarowanym w oznakowaniu - 8 placówek   – 40 wyrobów 

2. Kontrola jakości handlowej wyrobów winiarskich w tym, zgodność znakowania  w zakresie 

zawartości dwutlenku siarki, a także napojów, których wygląd i oznaczenia wskazują, że są to 

wyroby winiarskie(odpowiedni rodzaj opakowania, umieszczona imitacja banderoli 

podatkowej, itp.) a w rzeczywistości konsumentom oferowane są napoje na bazie piwa - 8 

placówek - 40 wyrobów 

3. Kontrola prawidłowości działania zakładów świadczących usługi cateringowe dla szpitali - 3 

placówki 

4. Kontrola mleka i przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia zafałszowań tłuszczem 

niemlecznym, zmiany gatunków mleka pochodzącego od innych zwierząt niż deklarowane w 

oznakowaniu( mleka koziego i owczego mlekiem krowim) oraz nieuzasadnionego stosowania 

substancji dodatkowych. - 8 placówek –40 wyrobów 

5. Kontrola jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek - 5 placówek - 

20 wyrobów 

 

Przeprowadzono także nw. kontrole „własne 

1. Kontrola prawidłowości świadczenia usług przez przedsiębiorców w zakresie naprawy 

wyrobów elektrycznych i elektronicznych - 5 placówek 

2. Kontrola prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami w sklepach typu ,,wszystko po 5 

zł’’ -  

3. Kontrola prawidłowości świadczenia usług przez przedsiębiorców prowadzących 

samoobsługowe, bezkontaktowe myjnie samochodowe. -7 placówek 

4. Kontrola prawidłowości funkcjonowania zakładów świadczących usługi optyczne - 7 placówek 

5. Kontrola prawidłowości funkcjonowania zakładów usługowych świadczących usługi 

fryzjerskie i kosmetyczne -7 placówek 

6. Kontrola  oznakowania farb i lakierów, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 

27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r, poz. 1232 z pózn. zm.) -  7 placówek 

7. Sprawdzenie przestrzegania wymagań art. 7a ust. 1 ustawy o języku polskim z dnia 7.10.1999 r. 
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w placówkach detalicznych prowadzących wyprzedaże towarów (SALE) - 5 placówek 

8. Kontrola stacji paliw pod kątem posiadanych koncesji na obrót paliwami ciekłymi i świadectw 

legalizacji dystrybutorów paliw oraz  uwidaczniania cen detalicznych - 5 placówek 

9. Kontrola rzetelności obsługi oraz przestrzegania  terminów ważności  środków spożywczych 

oferowanych do sprzedaży oraz używanych do produkcji, w zakładach gastronomicznych i 

sklepach spożywczych -   10 placówek 

10. Kontrola prawidłowości uwidaczniania cen oraz przestrzegania obowiązujących przepisów w 

obrocie środkami spożywczymi w placówkach handlowych i gastronomicznych 

zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych również w związku z obchodami 

Światowych Dni Młodzieży - 4 placówki 

  

III kwartał : 
W segmencie artykułów przemysłowych i usług : 

 
1. Kontrola środków ochrony indywidualnej - 3 placówki/6 wyrobów 

2. Kontrola etykiet energetycznych - 3 placówki/8 wyrobów 

3. Kontrola bezpieczeństwa wyposażenia samochodowego. - 6 placówek/ 26 wyrobów 

4. Kontrola prawidłowości etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych 

zasadniczych parametrów - 2 placówki/ 10 wyrobów. 

5. Kontrola prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych produktów biobójczych i 

wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych w sprzedaży hurtowej i detalicznej - 2 

placówki/ 8 wyrobów 

6. Kontrola produktów włókienniczych. - 4 placówki/ 18 wyrobów 

7. Kontrola prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i 

usług - 6 placówek 

8. Kontrola jakości paliw – 16 stacji paliw 

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

placówki/2 wyroby 

 

W segmencie artykułów żywnościowych  i gastronomii : 

1. Kontrola przestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen, aktualności dat ważności  w sklepach 

i placówkach gastronomicznych na dworcach, stacjach kolejowych - 8 placówek   – 40 wyrobów 

2. Kontrola jakości i prawidłowości świadczenia usług gastronomicznych typu fast-food, głównie 
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oferowanych pod markami sieci gastronomicznych oraz kuchni zagranicznych. - 6 placówek - 

15 wyrobów 

3. Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych działających w 

zajazdach, motelach i hotelach - 4 placówki- 20 wyrobów 

4. Kontrola znakowania naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych w zakresie wymagań 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych i 

wód źródlanych - 2 placówki- 10 wyrobów 

5. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w 

sieciach handlowych - 8 placówek –40 wyrobów 

6. Kontrola prawidłowości obrotu wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi w tym jakość 

handlowa napojów spirytusowych, głównie wódek i spirytusu jakości handlowej 

nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek - 8 placówek - 40 wyrobów 

 

Przeprowadzono także nw. kontrole „własne” 

1. Kontrola urządzeń medycznych pod kątem spełniania wymagań RoHS II - 5 placówek/15 

wyrobów 

2. Kontrola bezpieczeństwa mebli ogrodowych. - 5 placówek/ 15 wyrobów 

3. Kontrola bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania - 10 placówek/50 wyrobów 

4. Kontrola w zakresie organizowania miejsc do kąpieli i/lub prowadzenia wypożyczalni sprzętu 

pływającego. - 5 placówek 

5. Kontrola prawidłowości świadczenia usług przez przedsiębiorców prowadzących 

samoobsługowe, bezkontaktowe myjnie samochodowe - 5 placówek 

6. Kontrola prawidłowości obrotu towarami pochodzenia azjatyckiego  -  5 placówek 

7. Kontrola prawidłowości uwidaczniania cen oraz przestrzegania obowiązujących przepisów w 

obrocie środkami spożywczymi w tym uwidocznienia informacji o składnikach, w placówkach 

handlowych i gastronomicznych prowadzących sprzedaż lodów luzem (gałkowe z automatu) - 

3 placówki. 

 

IV kwartał : 

W segmencie artykułów przemysłowych i usług : 

1. Kontrola zabawek - 5 placówek / 46 wyrobów 

2. Kontrola sprzętu elektrycznego - 3 placówki/9 wyrobów 

3. Kontrola produktów włókienniczych - 4 placówki/ 18 wyrobów 
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4. Kontrola prawidłowości oznakowania detergentów - 2 placówki/ 6 wyrobów 

5. Kontrola prawidłowości oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych - 2 placówki/ 6 

wyrobów 

6. Kontrola jakości paliw – 21 stacji paliw 

7. Kontrola wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych - 1 

placówka/1 wyrób 

 

W segmencie artykułów żywnościowych  i gastronomii : 

 

1. Kontrola produktów posiadających chronione oznaczenia (ChOG, ChNP, GTS  -  4 placówki   – 

10 wyrobów 

2. Kontrola produktów oznakowanych dobrowolnymi informacjami typu: wiejski, domowy, 

tradycyjny, naturalny, babuni, bez laktozy, bez konserwantów, bez barwników, bez GMO. - 10 

placówek - 20 wyrobów 

3. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych w tym mrożonych 

produktów w glazurze z uwzględnieniem badań w kierunku zgodności gatunku z 

deklarowanym (soli, i dorsza limandą i dorszem czarnym) - 7 placówek- 35 wyrobów 

4. Kontrola jakości handlowej ziół i przypraw - 3 placówki- 15 wyrobów 

 

 

Przeprowadzono także nw. kontrole „własne” 

1. Kontrola wyrobów pirotechnicznych - 5 placówek/25 wyrobów 

2. Kontrola prawidłowości uwidoczniania informacji o zawartości biokomponentów we 

wprowadzanych do obrotu paliwach, jakości biokomponentów, spełniania przez 

przedsiębiorców obowiązku zamieszczania czytelnych informacji o dostępności biopaliw 

ciekłych na stacjach paliw prowadzących obrót  tym paliwem oraz oznakowania 

dystrybutorów do biopaliw ciekłych w stacjach paliwowych lub stacjach zakładowych – 5 

placówek 

3. Kontrola bezpieczeństwa sprzętu do ćwiczeń w domu - 5 placówek/20 wyrobów 

4. Kontrola bezpieczeństwa mebli i akcesoriów dla dzieci - 5 placówek/25 wyrobów 

5. Kontrola prawidłowości uwidocznienia cen w aptekach -  5 placówek 

6. Rekontrole prawidłowości informowania o cenach - 10 placówek 

7. Kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 
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przepisów art. 37 i 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) - 5 placówek 

8. Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów w obrocie środkami spożywczymi w tym 

uwidocznienia informacji o składnikach wyrobów świątecznych (wyroby cukiernicze, 

garmażeryjne, ryby),  w placówkach handlowych - 10 placówek 

9. Kontrola rzetelności obsługi oraz przestrzegania obowiązujących przepisów w obrocie 

przetworami mięsnymi, ze szczególnym uwzględnieniem   mięsa mielonego - 5 placówek 

10. Kontrola prawidłowości uwidocznienia cen w placówkach handlowych, w tym należących do  

dużych sieci, ze szczególnym uwzględnieniem  sprzedaży towarów po cenach obniżonych - 4 

placówki. 

11. Kontrola jakości biokomponentów, spełniania przez przedsiębiorców obowiązku zamieszczania 

czytelnych informacji o dostępności biopaliw ciekłych na stacjach paliw prowadzących obrót 

tym paliwem oraz oznakowania dystrybutorów do biopaliw ciekłych w stacjach paliwowych 

lub stacjach zakładowych – 5 placówek 

 

 

Wyniki działalności operacyjnej WIIH w Kielcach w roku 2016 : 

W roku 2016 do WIIH w Kielcach wpłynęło 266 wniosków konsumentów w ich indywidualnych 

sprawach związanych ze sporami jakie wynikły z umów zawieranych pomiędzy konsumentami i 

przedsiębiorcami.  Wszystkie ww. załatwione zostały terminowo. 

Wykonano ogółem  804 postępowań kontrolnych w wyniku czego nałożono  137  mandatów 

karnych na łączną kwotę 20900 zł. . Skierowano 16 zawiadomień  do organów ścigania w związku z 

nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli, skierowano 6  wniosków do Sądu, 21 razy 

zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w trybie art. 41 KW, wydano łącznie 174 decyzje 

administracyjne z   czego : 

1. 55 decyzji o łącznej wartości 62564,9zł w ze stwierdzeniem naruszeń art.40a ust 3 lub 4 

 ustawy z  dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; 

2. 54 decyzje  o łącznej wartości 15250 zł administracyjne w zw. ze stwierdzeniem  naruszeń 

 przepisów art. 6  ust. 1 i 3 ustawy z dnia  9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i 

 usług;  

3. 21 decyzji, o łącznej wartości 17835,28zł  na podstawie art. 30 ustawy z dnia15 grudnia 

 2000r.  o Inspekcji Handlowej; 

4. 21 decyzji na wydano podstawie art. 18 ustawy z dnia15 grudnia 2000r.  o Inspekcji 
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 Handlowej  i miały one na celu ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie 

 wprowadzania do  obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie 

 świadczenia usług, albo  niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości co było 

 konieczne ze względu na  bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes 

 gospodarczy  państwa ; 

5. 9 decyzji adm. wydano na podstawie innych przepisów mających na celu przywrócenie 

 stanu zgodnego z przepisami regulującymi obrót handlowy. 

6. 14 decyzji administracyjnych wydano w zw. z umorzeniem postępowania 

 administracyjnego bądź  odstąpieniem od wymierzenia kary administracyjnej (wobec 

 znikomego naruszenia norm lub deklaracji).   

 

Podmiotowo zakres kontroli przedstawia się następująco, skontrolowano:   

1. 13 producentów;  

2. 2 importerów; 

3. 36 hurtowni; 

4. 560 jednostek detalicznych; 

5. 95 placówek  wielkopowierzchniowych; 

6. 32 placówki  gastronomiczne; 

7. 58 zakładów usługowych; 

8. 8 podmiotów zakwalifikowano do kategorii „inne” (np. sklepy internetowe).   

 

 W  roku 2016  w WIIH w Kielcach zrealizowano 290 postępowań kontrolnych wg planu 

kontroli opracowanego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zatwierdzonego przez 

Prezesa UOKiK, 28 kontroli interwencyjnych  podjętych w związku z informacjami napływającymi od  

konsumentów , 486 postępowań kontrolnych przeprowadzono w wyniku własnego rozeznania rynku 

na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 Zgodnie z powyższym w  2016 roku  przeprowadzono łącznie  804 postępowań kontrolnych.

   

 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  2016 roku zrealizował bez 
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opóźnień wszystkie tematy kontroli  uwzględnione w kwartalnych planach pracy i zatwierdzonych 

przez Prezesa UOKiK.  

  Nadmienić należy, iż w roku 2016r. 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 2016 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.                     

         Reasumując miniony 2016 rok w kontekście  zadań jakie wykonuje Inspekcja Handlowa, można 

powiedzieć, iż w WIIH w Kielcach nie napotykano na trudności w pracy kontrolnej.   

Kontrole realizowano  zgodnie z założonym planem, terminowo przy zachowaniu wszelkich 

procedur wynikających z obowiązujących nas przepisów.  

 Pozytywnym zjawiskiem jest na pewno fakt dobrze układającej się współpracy z 

kontrolowanymi przedsiębiorcami w toku i po kontroli. wszelkie zalecenia pokontrolne wykonywane 

były przez przedsiębiorców bezzwłocznie. Nie odnotowano  żadnego sprzeciwu kontrolowanego 

przedsiębiorcy w trybie art. 84 c ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz.U. Z 2013r. poz.672 tj.).   

 

          


