
Kielce 2007-02-23

INFORMACJA
z wyników pracy kontrolnej za 2006r.

Działając zgodnie z zapisami § 11 zarządzenia Nr 7 Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej  z dnia

14 kwietnia 2005 r. informuję :

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach w 2006 r. realizował zadania wynikające

z kwartalnych  planów pracy zatwierdzonych  przez Prezesa  UOKiK na  podstawie  planów kontroli  o

znaczeniu krajowym, zadania przyjęte do realizacji na podstawie rozeznania rynku, zlecone przez inne

organy a takŜe na podstawie wniosków  i informacji konsumentów.

W  2006r.  WI  IH  w  Kielcach   przeprowadził  ogółem  899  postępowań  kontrolnych   w  tym

przeprowadzono :

1. 688  kontroli jednostek detalicznych z wyłączeniem sklepów wielkopowierzchniowych i targowisk;

2. 59 kontroli jednostek wielkopowierzchniowych  (hipermarkety) 

3. 52 kontrole jednostek gastronomicznych 

4. 23 kontrole zakładów usługowych 

5. 54  kontrole w hurtowniach 

6. 8  kontroli zakładów produkcyjnych 

7. 3 kontrole targowisk 

Przeprowadzone kontrole dały podstawę do skierowania 3 wniosków do Sądów o ukaranie oraz

nałoŜenia 502 mandaty karne  o łącznej wartości 67 630  zł. Ustalono, iŜ w 2006r. Sądy wymierzyły

jedną karę grzywny w kwocie  500  zł. 

Zebrany w toku kontroli  materiał dowodowy dał podstawę  do skierowania 6 zawiadomień do

Inspekcji Sanitarnej, 165 zawiadomień do innych organów.

 

W segmencie artykułów przemysłowych, w aspekcie Ustawy o systemie oceny zgodności zbadano:



1. Dyrektywę dotyczącą sprzętu elektrycznego 73/23 (LVD):

♦ skontrolowano 82 jednostki handlowe 

♦ kontrolą objęto łącznie 307 rodzajów  produktów 

♦ nie stwierdzono  przypadków braku lub  nieprawidłowego oznakowania znakiem CE  

♦ stwierdzono nieprawidłowo wystawioną deklaracje zgodności w 36 przypadkach 

♦  stwierdzono  2 przypadki wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi

♦ w 19 przypadkach przedsiębiorcy dobrowolnie podjęli działania naprawcze.   

♦ skierowano 2  zawiadomienia do organów ścigania

♦ wydano 1 decyzję administracyjną

2. Dyrektywę dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej 89/336 EMC:

♦ skontrolowano 66 jednostki handlowe 

♦ kontrolą objęto łącznie 218 rodzajów produktów 

♦ stwierdzono 3 nieprawidłowe deklaracje zgodności 

♦ stwierdzono 9 przypadków  braku oznakowania znakiem CE

♦ w 10 przypadkach   przedsiębiorcy dobrowolnie podjęli   działania naprawcze

♦ skierowano 1  zawiadomienia do organów ścigania    

    

3. Dyrektywę dot. bezpieczeństwa zabawek 88/378 (toys)

♦ skontrolowano 21 jednostek handlowych  

♦ kontrolą objęto łącznie 190 rodzajów produktów 

♦ stwierdzono 3  nieprawidłowe deklaracje zgodności 

♦ nie  stwierdzono  8  przypadków  naruszeń  dot.  oznakowania  zabawek  które  nie  stanowiły  o

niezgodności z wymaganiami zasadniczymi 

♦ w 11 przypadkach   przedsiębiorcy dobrowolnie podjęli   działania naprawcze

♦ stwierdzono  5 rodzajów  wyrobów niezgodnych  z wymaganiami zasadniczymi

4. Dyrektywa dot. bezpieczeństwa maszyn98/37 (MD)

♦ kontrolowano 17 jednostki handlowe     

♦ kontrolą objęto łącznie 58 rodzaje produktów 

♦ stwierdzono nieprawidłowo wystawioną deklaracje zgodności w 2  przypadkach 

♦ w 3 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości wynikające z rozporządzeń 

♦ w 3 przypadkach   przedsiębiorcy dobrowolnie podjęli   działania naprawcze.      



5. . Dyrektywa dot. sprzętu ochrony osobistej 89/686 (PPE3) 

♦ przeprowadzono  8 kontroli jednostek handlowych 

♦ kontrola objęto 27 rodzajów produktów

♦ stwierdzono  5 rodzajów  wyrobów niezgodnych  z wymaganiami zasadniczymi

♦ w 5 przypadkach   przedsiębiorcy dobrowolnie podjęli   działania naprawcze

♦ wydano 5 decyzji administracyjnych

♦ skierowano 5 zawiadomień do organów ścigania

6. Dyrektywa dot. efektywności energetycznej 96/57

♦ przeprowadzono  21 kontroli jednostek handlowych

♦ kontrolą objęto łącznie 62 rodzaje produktów 

♦ nie stwierdzono Ŝadnych nieprawidłowości  

7. Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych 97/384

♦ przeprowadzono  8 kontroli jednostek handlowych

♦ kontrolą objęto łącznie 11 rodzajów produktów

♦  w 1przypadku stwierdzono brak  deklaracji zgodności 

♦ stwierdzono  9 rodzajów  wyrobów niezgodnych  z wymaganiami zasadniczymi

♦ w 8 przypadkach przedsiębiorcy dobrowolnie podjęli działania naprawcze.   

♦ skierowano 2 zawiadomienia do organów ścigania

8.  Dyrektywa dot. urządzeń spalających paliwa gazowe 90/396

♦ przeprowadzono  15 kontroli jednostek handlowych

♦ kontrolą objęto łącznie 43 rodzajów produktów

♦ stwierdzono 9 przypadków  braku oznakowania znakiem CE

♦ stwierdzono 3  przypadki nieprawidłowego oznakowania  znakiem CE

♦  w 1przypadku stwierdzono brak  deklaracji zgodności 

♦ nie stwierdzono   wyrobów niezgodnych  z wymaganiami zasadniczymi

♦ w 9 przypadkach przedsiębiorcy dobrowolnie podjęli działania naprawcze.   

♦ skierowano 1 zawiadomienie do organów ścigania



Wydział  kontroli  artykułów  Przemysłowych  i  Usług  w  WI  IH  w  Kielcach  prowadził  takŜe

postępowania  kontrolne  w  trybie  Ustawy   z  dnia  12  grudnia  2003r.  o  ogólnym  bezpieczeństwie

produktów ( Dz. u. z 2003r. Nr 229 poz.2275 ze zm.)  :

1. Przeprowadzono wobec powyŜszego 57 kontroli

2. Zbadano łącznie 450 rodzajów produktów (organoleptycznie lub laboratoryjnie).

3. Ze względu na znaczne prawdopodobieństwo, Ŝe produkt jest niebezpieczny zakwestionowano

4 rodzaje produktów.

4. W 3 przypadkach wystąpiono do organu nadzoru

5. Ze względu na nieprawidłowe oznakowanie zakwestionowano łącznie 55 rodzajów produktów ,

we  wszystkich  przypadkach  przedsiębiorcy  podjęli  dobrowolne  działania  mające  na  celu

usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości 

JeŜeli  chodzi   o  wyniki  działalności  kontrolnej  WI  IH  W  Kielcach  w  zakresie  artykułów

nieŜywnościowych w 2005r. to przedstawiają się one następująco:

Przeprowadzono liczbę 31 kontroli,  zbadano 222 partie produktów z czego  w odniesieniu do

deklaracji producenta zakwestionowano 4  partie  produktów.  

Ze względu na oznakowanie zbadano 91 partii  towarów z czego zakwestionowano 20  partii

towarów . NałoŜono 11 mandatów  karnych za wykroczenia objęte postępowaniem mandatowym. 

Wydziały kontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji  Handlowej  w Kielcach w minionym

roku  zajmowały się takŜe sprawdzaniem realizacji poniŜszych ustaw :

1. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1050 ze zm.) o cenach –  w toku 735

kontroli przeanalizowano przestrzeganie przepisów tejŜe ustawy  nieprawidłowości stwierdzono

w toku 354 kontroli. 

2. Ustawa z 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz. U. z 1999r. Nr 90 poz. 999 ze zm.)  – w

toku  303  kontroli  sprawdzano  przestrzeganie  przepisów  tej  ustawy  –  4  kontrole  wykazały

nieprawidłowości.

3. Ustawa  z  2  lipca  2004  r.o  swobodzie  działalności   gospodarczej  (  Dz.  U.  z  2004r.  Nr  173

poz.1807  ze  zm.)  –   845  kontrole  powiązane  były  tematycznie  z  przepisami  tejŜe  ustawy,

nieprawidłowości stwierdzono w toku 29 kontroli;

4. Ustawa z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu w trzeźwości... ( Dz. U. z 2002 Nr 147

poz.1231 – tekst jednolity ze zm.) –  została sprawdzona w trybie  310 kontroli, nieprawidłowości

stwierdzono w toku 11 kontroli;

5. Ustawa z dnia 11 maja 2001r.  prawo o miarach ( Dz.U. z 2004r. Nr 243 poz. 2441 – tekst

jednolity ze zm.) –  sprawdzona została w toku 509  kontroli, nieprawidłowości wykazane zostały

w toku 209 kontroli;



6. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004r. Nr 29 poz.257ze zm.) –

została sprawdzona w toku 316 kontroli, nieprawidłowości nie stwierdzono;

7. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2001r. Nr 128 poz. 1409

ze zm.) – została sprawdzona w toku 180 kontroli, nieprawidłowości wykazane zostały w trybie

74 kontroli.

Pracownicy Wydziału  Kontroli  Artykułów Przemysłowych  i  Usług Wojewódzkiego  Inspektoratu

Inspekcji Handlowej  w Kielcach zgodnie z rocznym planem kontroli sprawdzali przestrzeganie przez

przedsiębiorców przepisów Ustawy z dnia 23 stycznia 2004  o systemie monitorowania i kontrolowania

jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych ( Dz. U. z 2004r. Nr 34 poz. 293 ze zm.). 

Wobec powyŜszego,  zgodnie  z  dyspozycjami  Głównego  Inspektoratu  Inspekcji  Handlowej  w

Warszawie,  przeprowadzono 62 kontrole stacji prowadzących obrót paliwami ciekłymi. W toku kontroli,

po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych, stwierdzono 2 przypadki wprowadzania do obrotu paliwa o

niewłaściwej  jakości  tzn. paliwa   nieodpowiadającego wymaganiom określonym w  Rozporządzeniu

Ministra Gospodarki  Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw

ciekłych ( Dz.U. z 2005 Nr 216 poz.1825 .)

W  segmencie  artykułów  Ŝywnościowych  Wydział  Kontroli  Artykułów  śywnościowych  i

Gastronomii WI IH w Kielcach  w roku 2006  zrealizował wszystkie tematy przewidziane planem pracy o

znaczeniu krajowym.  W związku z powyŜszym skontrolowano :

1. 520  podmiotów  prowadzących  działalność  gospodarczą  w  zakresie  obrotu  lub  produkcji

Ŝywnością;

w  tym  :  20  hurtowni,  71  sklepów  detalicznych  wielkopowierzchniowych,   52  jednostek

gastronomicznych, 409 jednostki handlowe  detaliczne. 

2. Nieprawidłowości zostały stwierdzone w toku 460 kontroli;

3. W toku kontroli zbadano ogółem 14 463 partii towarów z czego zakwestionowano 1756 partii

towarów;

4.  Ustalenia z  kontroli dały podstawę do nałoŜenia 499 mandatów karnych oraz skierowania  5

zawiadomień do organów ścigania .

Obok działalności  stricte  kontrolnej  pracownicy  WI IH w Kielcach  realizując swoje  ustawowe

obowiązki zajmowali się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków i podań konsumenckich.  Analiza

przyjmowania i rozpatrywania  wniosków i podań w   2005 roku   w WIIH w Kielcach przedstawia się

następująco : 

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  roku 2006 wygląda następująco : 

Ogółem do WIIH w Kielcach w minionym roku wpłynęło 268 spraw  ( z roku 2005 pozostały do

załatwienia 2 skargi ),  które dają się  sklasyfikować w trzech grupach, a mianowicie : 

1. Sprawy dotyczące produktów przemysłowych – było ich łącznie 252,

2. Sprawy dotyczące produktów spoŜywczych – było ich łącznie 10,

3. Sprawy dotyczące niewłaściwie świadczonych usług – było ich łącznie  6.  

  

  Ad1

Wśród spraw dotyczących produktów przemysłowych najwięcej z nich wpłynęło na obuwie -  198

spraw.  W dalszej  kolejności  naleŜy umieścić  sprawy dotyczące  mebli:  4 spraw (  1 sprawa  została

załatwiona z poprzedniego okresu ). Następnie 1 sprawa dotyczyła motoryzacji  ( z czego 1 sprawa

została  załatwiona  z  poprzedniego  okresu  ),  3 sprawy  wpłynęły  na sprzęt  komputerowy,  3 sprawy

dotyczyły  sprzętu AGD i    RTV. Natomiast  43 sprawy zostały zakwalifikowane do kategorii  „inne”  

( 4  sprawy przekazano innym organom wg kompetencji, 1 sprawa została załatwiona w inny sposób, 1

sprawa pozostała do załatwienia ). Łącznie  spośród spraw dotyczących produktów przemysłowych 2

sprawy  zostały  załatwione  z  poprzedniego  okresu,  4  sprawy  przekazano  wg  kompetencji  innym

organom,  1 sprawę załatwiono w inny sposób  oraz 1 sprawa pozostała do załatwienia.  

Ad2.

Spośród spraw dotyczących produktów spoŜywczych: na mięso i przetwory mięsne  –  wpłynęło

5  spraw  (  1  sprawę  przekazano  wg  kompetencji  innym  organom  oraz  1  sprawa  pozostała  do

załatwienia  ),  następnie  2  sprawy  dotyczyły  przetworów  owocowo-warzywnych  i  napojów  (  które

przekazano wg kompetencji innym organom ), ponadto 1 sprawa dotyczyła wyrobów alkoholowych i 2

sprawy wyrobów i przetworów mlecznych. Łącznie spośród spraw dotyczących produktów spoŜywczych

3 sprawy  przekazano wg właściwości innym organom oraz 1 sprawa jest w toku załatwiania.

Ad.3    

 W przypadku spraw, które dotyczyły jakości świadczonych usług : 1 sprawa wpłynęła na usługę

motoryzacyjną,  1  sprawa  dotyczyła  usług  remontowo-budowlanych.  Najwięcej  spraw  w  usługach

zakwalifikowano do kategorii „inne”- 4 sprawy.  Łącznie spośród spraw dotyczących usług 2 sprawy

zostały przekazane wg kompetencji innym organom. 

             Co do sposobu załatwienia spraw, które wpłynęły  do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

Handlowej w Kielcach w  2006 roku rzecz przedstawia się poniŜej.

Globalna liczba spraw jakie wpłynęły w minionym roku wyniosła 268,  9 spraw przekazano wg

właściwości innym organom, 2 sprawy pozostały do załatwienia oraz 2  sprawy  załatwiono z roku 2005.



           W formie mediacji  załatwiono 250 spraw –   z  czego  218  pozytywnie  dla  konsumenta  

i 32 w  sposób negatywny.

            W formie kontroli załatwiono 18 spraw – z czego w 7 przypadkach zarzuty nie potwierdziły się, 

 w  przypadku  1   sprawy   zarzuty  potwierdziły  się,  natomiast  w  9  przypadkach   sprawy  zostały

przekazane wg właściwości innym organom oraz 1 sprawa pozostaje w toku.

Wszystkie sprawy załatwiono zgodnie z  zasadami określonymi w k.p.a. w sposób terminowy.

Pracownicy Wojewódzkiego  Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w roku  2006 udzielili

łącznie 1157  porad i instruktaŜy z zakresu przepisów prawa  konsumenckiego.

 Porady i instruktaŜe były udzielane zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom. W przypadku

konsumentów :  pracownicy  WIIH w  Kielcach  udzieli  9  porad  pisemnych,  422  porady  telefoniczne  

i 593 porady bezpośrednie – ogółem 1024 porady. W przypadku przedsiębiorców udzielono: 2 porady

pisemne,  31  porad telefonicznych i 100 porad bezpośrednich – łącznie 133 porady.

 Charakterystyka tematyczna przyjęć interesantów koncentruje się wokół zagadnień związanych

 z problematyką prawa konsumenckiego. Pracownicy tut. Inspektoratu słuŜyli pomocą i fachową wiedzą

z  zakresu  przepisów  regulujących  obrót  towarami  i  usługami  zarówno  konsumentom  jak  

i przedsiębiorcom. 

Tematyka  udzielanych  porad  i  instruktaŜy  skupia  się  głównie  na  przepisach  szeregu  ustaw,

 z których moŜna tu wymienić chociaŜby ustawę o szczególnych warunkach sprzedaŜy  konsumenckiej

oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawę o cenach, ustawę  prawo działalności gospodarczej, ustawę

o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawę prawo o miarach, przepisy kodeksu cywilnego

etc. 

 

W 2006 roku do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Kielcach wpłynęły ogółem 44

wnioski o łącznej wartości roszczeń 41333,87 zł.

Najwięcej wniosków, które wpłynęły do SPSK w Kielcach w 2006 roku, dotyczyło reklamacji obuwia.

Wniosków  tych  było  26  na  łączną  wartość  4823  zł;   następnie  5  wniosków  dotyczących  towarów

zaliczonych  do  kategorii  „inne”  o  łącznej  wartości  10677,55  zł,  po  3  wnioski  dotyczące  usług

zaliczonych do kategorii „inne” o łącznej wartości 11714 zł, sprzętu elektronicznego o łącznej wartości

748 zł i odzieŜy o łącznej wartości 959 zł, 2 wnioski dotyczące usług remontowo-budowlanych o łącznej

wartości 8472,32 zł oraz po jednym dotyczącym sprzętu RTV i AGD o wartości 790zł i mebli o wartości

3150zł.

We  wszystkich  przypadkach  wnioskodawcy  oparli  swoje  roszczenia  na  aktualnie  obowiązujących

przepisach ustawy o sprzedaŜy konsumenckiej. W 5 sprawach konsumenci dochodzili swoich roszczeń

w oparciu o przepisy dotyczące gwarancji.

W  37  przypadkach  nie  doszło  do  rozpatrzenia  sprawy  przez  sąd  konsumencki  

z powodu odmowy zapisu na Sąd przez przedsiębiorcę.   



W 2006r. został wydany 1 wyrok zasądzający dotyczący obuwia o wartości 249zł.

W  postępowaniu  wstępnym  doszło  do  zawarcia  4  ugód  gdzie  łączna  wartość  przedmiotów  sporu

wynosiła 10549,55 zł. 

W  2006r.  zawarto  jedną  ugodę  przed  Sądem  gdzie  przedmiotem  sporu  była  usługa  remontowo-

budowlana o wartości 1293 zł. Jedna sprawa została umorzona.

Nadal największą przeszkodą w realizacji zadań sądu, które powinny w efekcie kończyć spór

pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą zawarciem ugody lub wydaniem wyroku jest brak woli  ze

strony przedsiębiorców na poddanie  sprawy pod polubowne  rozstrzygnięcie.  W takich przypadkach

sprawa reklamacji  najczęściej  się na tym kończy,  poniewaŜ konsumenci nie kierują pozwu do sądu

powszechnego. Dzieje się tak być moŜe ze względu na koszty postępowania oraz jego przewlekłość.

W sytuacji gdy nie moŜna uzyskać od przedsiębiorcy zgody na polubowne załatwienie sprawy

udzielona zostaje kaŜdemu konsumentowi porada prawna, iŜ moŜe on dochodzić swoich praw przed

sądem powszechnym i w tej sytuacji moŜe skorzystać z pomocy prawnej Powiatowego bądź Miejskiego

Rzecznika Konsumentów, a takŜe Federacji Konsumentów.

Kończąc raz jeszcze chciałbym podkreślić, iŜ mimo duŜego rozpowszechnienia idei sądownictwa

polubownego  i  wielu  korzyści  płynących  z  taniego  i  szybkiego  rozstrzygania  sporów  powstałych

pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, jest to droga na którą rzadko decydują się przedsiębiorcy.

Trudno  odpowiedzieć  dlaczego  tak się  dzieje  tym  bardziej,  Ŝe  Inspekcja  Handlowa  oraz Federacja

Konsumentów propaguje ten sposób rozwiązywania sporów w mediach.               

   


