
Informacja 
o wynikach kontroli maszyn

Stosownie do wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w  Warszaw-

ie   zawartych  w programie   DNR-73-301(16)/09  z  dnia  28  grudnia  2009 r.  Wydział  Kontroli

Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej  w Kielcach

w I kwartale 2010 r. przeprowadził  kontrole w 3 placówkach handlowych na terenie województwa

świętokrzyskiego.

Ustalenia kontroli wg zagadnień tematycznych przedstawiają się następująco:

Sprawdzeniem objęto 9 partii  elektronarzędzi ręcznych o liczebności 27 szt. i

łącznej wartości 7451,53 zł. 

W  podziale  na  kraje  producentów skontrolowanych  maszyn  wygląda  to

następująco:

•7 partii to wyroby producentów z państw UE (6 partii – Niemcy, 1 partia – Słowenia),

•2 partie to wyroby producentów polskich.

W  podziale  na  kraje  pochodzenia (oznakowanie  na  wyrobach)

skontrolowanych maszyn wygląda to następująco:

•6 partii to wyroby producentów z państw UE (Niemcy – 4 partie, Słowenia – 1 partia,

Bułgaria – 1 partia),

•1 partia to wyroby producentów z krajów trzecich (Chiny),

•2 partie – nie ustalono.

W czasie kontroli sprawdzano daty wprowadzenia do obrotu. Jak wynikało z

przedstawionych przez kontrolowane podmioty dokumentów wszystkie skontrolowane

partie elektronarzędzi zostały wprowadzone do obrotu przed 29 grudnia 2009 r., a zatem

nie podlegały wymaganiom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października

2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).

Skontrolowane maszyny podlegały następującym rozporządzeniom:



•Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla

maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170),

•Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu

elektrycznego (Dz.U. Nr 155, poz. 1089).

W zakresie spełniania przez skontrolowane wyroby wymagań zasadniczych i

innych nie stwierdzono nieprawidłowości.

OZNAKOWANIE ELEKTRONARZĘDZI

Wszystkie skontrolowane maszyny zgodnie z §48 ust.1 pkt.2 rozporządzenia

Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  grudnia  2005r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań dla

maszyn  i  elementów  bezpieczeństwa posiadały  oznakowanie  CE  umieszczone

bezpośrednio na urządzeniach.

Ponadto na tabliczkach znamionowych znajdowały się informacje wymagane

§48 ust.1 pkt 1,3,4,5 w/w rozporządzenia, tj. nazwa i adres producenta, oznaczenie serii

lub typu maszyny, numer fabryczny (jeżeli stosowano) i rok budowy maszyny. 

Sprawdzając zgodność oznakowania z §49.1. rozporządzenia na skontrolowanych

elektronarzędziach nie stwierdzono niezgodności.

Na  skontrolowanym  sprzęcie  znajdowały  się  ostrzeżenia  (stosownie  do  rodzaju

urządzenia) w formie symboli graficznych, których znaczenie podane było w instrukcjach

obsługi.

Wszystkie  oznaczenia  i  ostrzeżenia  były  widoczne,  czytelne  i  nieusuwalne  oraz

umieszczone bezpośrednio na wyrobach.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Do  skontrolowanych  maszyn  zgodnie  z  §50  rozporządzenia  Ministra

Gospodarki  z  dnia  20 grudnia  2005r.  w sprawie  zasadniczych wymagań dla maszyn i

elementów bezpieczeństwa, dołączone były oryginalne instrukcje obsługi – wielojęzyczne



(w tym polska wersja) lub tylko polskojęzyczne.  Kontrolując zgodność zawartości tych

instrukcji z wymogami §50 oraz §57 rozporządzenia nie stwierdzono niezgodności.

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI

Producenci  skontrolowanych  maszyn  wystawili  i  dołączyli  do  urządzeń

deklaracje  zgodności  w języku polskim zgodnie  z  §116.  ust.2  i  ust.10  oraz  §119.  ust.3

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych

wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. 

Kontrolując  zgodność  zawartości  tych  deklaracji  z  wymogami  §119.  ust.1

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych

wymagań  dla  maszyn  i  elementów  bezpieczeństwa  oraz  §10.  ust.2  rozporządzenia

Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  sierpnia  2007r.  w sprawie  zasadniczych  wymagań dla

sprzętu elektrycznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

PODSUMOWANIE

Podsumowując,  należy  stwierdzić,  iż  oznakowanie  skontrolowanych

elektronarzędzi,  zawartość  dołączanych  instrukcji  użytkowania  w  języku  polskim  nie

budziła  zastrzeżeń.  Zaznaczyć  należy,  że  maszyny  nie  były  kontrolowane  pod  kątem

nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Informacja

o  wynikach  kontroli  bezpieczeństwa  mebli  przeznaczonych  dla  dzieci  i  młodzieży

przeprowadzonych w I  kwartale  2010 roku przez Wojewódzki  Inspektorat  Inspekcji

Handlowej w Kielcach.

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
zawartymi  w  programie  kontroli  Nr  DNR-70-115(21)/09/AKL  z  28  grudnia  2009  roku
Wydział  Kontroli  Artykułów  Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego  Inspektoratu
Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach  przeprowadził  w  I  kwartale  2010  r.  kontrole  w
placówkach  handlowych  prowadzących  sprzedaż  mebli  na  terenie  województwa
świętokrzyskiego.



Kontrolę przeprowadzono w 8 podmiotach oferujących do sprzedaży meble: 
� w 7 placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną, w tym 3 sklepach detalicznych i

4 sklepach wielkopowierzchniowych,
� w 1 zakładzie produkcyjnym.

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i
młodzieży użytkowanych podczas nauki w warunkach domowych oraz wyeliminowanie
z obrotu wyrobów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników.

Ogółem w 8 placówkach skontrolowano 28 partii mebli dla dzieci i młodzieży
w ilości  62 sztuk o łącznej  wartości  29 899,97 zł.  Wśród sprawdzonych wyrobów były
biurka pod komputer (15 partii), meblościanki z biurkami pod komputer (10 partii) oraz
krzesła obrotowe (3 partie). 

Nieprawidłowości stwierdzono w 12 partiach wyrobów o wartości 12 822,99 zł:
� 6 partii  mebli  w ilości  11 sztuk o wartości  4 003,99 zł  z uwagi na nieprawidłowe

oznaczenia;
� 6 partii mebli w ilości 22 sztuk o wartości 8 819 zł z uwagi na niepełny w dołączonych

kartach  gwarancyjnych  zapis  wymagany  art.  13  ustawy z  dnia  27.07.2002  roku o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U.
Nr 141 poz. 1176 z późn. zm./.

Ustalenia kontroli:

1. Ogólne  wymagania  bezpieczeństwa  mebli  przeznaczonych  dla  dzieci  i
młodzieży – badania organoleptyczne.

Oceniając  bezpieczeństwo  i  oznakowanie  meble  dla  dzieci  i  młodzieży  uwzględniono
wymagania określone art. 4 ust. 2 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o

ogólnym  bezpieczeństwie  produktów  (Dz.  U.  Nr  229,  poz.  2275)  oraz  w  oparciu  o
nieobligatoryjne normy. 

W  zakresie  bezpieczeństwa  sprawdzono  ogółem  28  partii  mebli  mieszkaniowych

produkcji  krajowej  o  łącznej  wartości  29 899,97  zł.  Kontrolą  objęte  zostały  takie  wyroby  jak

meblościanki, biurka pod komputer i krzesła obrotowe. Badania organoleptyczne mebli wykazały,

iż zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, w żadnej z przewidzianych sytuacji użytkowych,  nie

zagrażały  życiu  lub  zdrowiu  użytkowników.  Ponadto  żaden  z  kontrolowanych  produktów  nie

wykazał cech mogących stwarzać prawdopodobieństwa, iż mebel nie jest bezpieczny. Na powyższą

okoliczność sporządzono protokóły oględzin.

2. Prawidłowość oznakowania produktów w zakresie ogólnego bezpieczeństwa.



Oznakowanie  z  zakresu  ogólnego  bezpieczeństwa  sprawdzono  na  wszystkich
badanych wyrobach. 

Dla  4  partii  mebli  liczących  8  sztuk  o  wartości  2 146  zł  nie  podano
podstawowych wymiarów użytkowych. Dotyczyło to biurek znajdujących się w ofercie
handlowej  jednego  z  kontrolowanych  sklepów.  Na  pozostałych  meblach  podstawowe
wymiary użytkowe podane były w oznaczeniu mebli, na wywieszkach cenowych, kartach
gwarancyjnych lub w katalogach.

Brakujące  informacje  dotyczące  w/w  zakresu  zostały  uzupełnione  w  toku
kontroli  poprzez  podjęcie  przez  przedsiębiorcę  dobrowolnych  działań  uwidaczniając
wymiary mebli.

Do mebli dostarczanych w stanie zdemontowanym dołączone były instrukcje
montażu, konserwacji, użytkowania wraz z kompletami niezbędnych akcesoriów.

3. Dodatkowe zagadnienia kontroli. 

Podczas kontroli sprawdzono również:

1)  przestrzeganie  art.  20  ustawy  z  dnia  2  lipca  2004  roku  o  swobodzie  działalności

gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095);

Nieprawidłowości  odnotowano  w  przypadku  5  partii  liczących  10  sztuk
produktów  o  wartości  3  678,99  zł,  przy  czym  we  wszystkich  asortymentach  uwagi
dotyczyły braku informacji o nazwie i adresie przedsiębiorcy wprowadzającego produkt
do obrotu na terenie Polski.

W  toku  kontroli  zakwestionowane  meble  zostały  dobrowolnie
oznakowane przez właściciela sklepu informacją o nazwie i adresie producenta.

Oznakowania pozostałych mebli nie kwestionowano, ponieważ posiadały one
etykiety zawierające wszystkie wymagane informacje.

2) zgodność z art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. Nr
90, poz. 999 z późn. zm.);

Wszystkie informacje (nazewnictwo towarów, warunki gwarancji, ostrzeżenia)
dotyczące produktów podane były w polskiej wersji językowej.

3) legalność prowadzonej działalności gospodarczej;

Legalność  prowadzonej  działalności  gospodarczej  pod  kątem  zgłoszenia  do
ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  rejestru  sądowego  oraz  z  zakresu  faktycznie
wykonywanych  działań  przedsiębiorcy  określonych  w  zaświadczeniu  o  wpisie  do



ewidencji działalności gospodarczej bądź we wypisie w KRS sprawdzono we wszystkich
kontrolowanych podmiotach nie stwierdzając przy tym nieprawidłowości. 

4) karty gwarancyjne;

Dołączone do wyrobów karty gwarancyjne sprawdzono pod kątem zgodności
zapisów  z  art.  13  oraz  art.  3  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  lipca  2002  roku  o  szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176
z późn. zm.);
Ustalono, że karty gwarancyjne dołączone były do 13 partii mebli o liczebności 39 sztuk i
wartości 16 469 zł, spośród których w 6 partiach o liczebności 22 sztuk i wartości 8 819 zł
nie  zawarto  zapisów  wymaganych  postanowieniami  art.  13  ustawy  o  szczególnych

warunkach  sprzedaży  konsumenckiej  oraz  zmianie  Kodeksu  cywilnego.  Uchybieniami  jakie
stwierdzono  były:  brak  terytorialnego  zasięgu  ochrony  gwarancyjnej  lub/i  brak
stwierdzenia, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

W pozostałych kontrolowanych wyrobach tj.  w 7 partiach liczących 17 sztuk
nieprawidłowości w zakresie krat gwarancyjnych nie stwierdzono.

W  pozostałych  15  partiach  kontrolowanych  wyrobów,  do  których  nie
dołączono  kart  gwarancyjnych  ewentualna  realizacja  reklamacji  mogła  nastąpić  na
podstawie dowodu zakupu.

5) rzetelność prowadzonej działalności gospodarczej.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002
roku w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania

ceną  towarów  przeznaczonych  do  sprzedaży  (Dz.  U.  Nr  99,  poz.  894  ze  zm.)  w badanym
zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wykorzystanie ustaleń kontroli.

Stwierdzone ustalenia dały podstawę do:
� nałożenia 1 mandatu karnego kredytowanego na kwotę 100 zł, z art. 136§2 KW;
� udzielenia 2 pouczeń w trybie art. 41 KW za popełnienie wykroczeń w art. 136 § 2

KW;
� skierowania  4  wystąpień  pokontrolnych  do  przedsiębiorców  wprowadzających

kwestionowane wyroby do obrotu mającymi na celu usunięcie nieprawidłowości w
kartach gwarancyjnych;

� sporządzenia  5  wystąpień  pokontrolnych  do  przedsiębiorców  wprowadzających
kwestionowane  wyroby  do  obrotu  dotyczących  braku  na  wyrobie  informacji  o
nazwie i adresie producenta. 

W  nadesłanych  odpowiedziach  na  wystąpienia,  przedsiębiorcy
poinformowali,  że  nieprawidłowości  zostały  usunięte  a  przyczyną  ich  powstania  było



między innymi niedopatrzenie ze strony odpowiedzialnych pracowników.

Podsumowanie

Przeprowadzone kontrole bezpieczeństwa mebli  przeznaczonych dla dzieci  i
młodzieży  wykazały,  że  sprzedawane  meble  odznaczają  się  wysokim  stopniem
bezpieczeństwa. W żadnej ze sprawdzanych partii wyrobów nie stwierdzono zagrożenia
bezpieczeństwa jej użytkowników.

Pozytywną ocenę mebli obniża wynik ich oznakowania oraz brak lub niepełne
zapisy  w  kartach  gwarancyjnych.  Ujawnione  nieprawidłowości  były  wynikiem
niedbalstwa ze strony przedsiębiorców.

Zachodzi  zatem  konieczność  podejmowania  kontroli  o  takiej  tematyce  co
przyczyni się do eliminowania z rynku produktów niewłaściwie oznaczonych.

I N F O R M A C J A

o  wynikach  kontroli  wprowadzonych  do  obrotu  zabawek  pod  kątem  spełnienia
zasadniczych wymagań,  przeprowadzonych przez Wojewódzki  Inspektorat  Inspekcji
Handlowej w Kielcach w I kwartale 2010 r.

Stosownie do wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawartych  w
programie kontroli nr DNR-731-15(2)/09/DB r. z dnia 28 grudnia 2009 r. - Wydział Kontroli
Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w
Kielcach  w I  kwartale 2010 r.  przeprowadził  kontrole w 7 podmiotach gospodarczych
posiadających             w obrocie zabawki.

Celem  kontroli  było  sprawdzenie,  czy  wprowadzone  do  obrotu  zabawki
spełniają wymagania określone w niżej wymienionych przepisach:

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204,  poz. 2087 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek



(Dz. U. z 2003 r., Nr 210, poz. 2045),
� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie

bezpieczeństwa               i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. z
2004 r., Nr 81, poz. 743 z późn. zm.),

� Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  zużytym  sprzęcie  elektrycznym i

elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz.1495 z późn. zm.),
� Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z

2009 r., Nr 79,        poz. 666). 
Ponadto sprawdzono legalność prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

Kontrolą  objęto  następujące  podmioty:  jednego  producenta,  jednego
importera  ,trzy  hurtownie,  dwa  sklepy  detaliczne.  Ogółem  skontrolowano  39  partii
zabawek, w tym:

� 11 produkcji krajowej,
� 28 importowanych z krajów trzecich  przez podmioty polskie (27 z

Chin, 1 z Tajlandii).

Wyniki kontroli:

1) w zakresie  zgodności  zabawek  z  zasadniczymi  wymaganiami  i  innymi
wymaganiami:

       a) prawidłowość oznakowania znakiem CE, 

      

Wszystkie zabawki oznakowane były znakiem CE, potwierdzającym zgodność
z  zasadniczymi  wymaganiami.  Znak  CE  zamieszczony  był  na  opakowaniu  lub
bezpośrednio na  zabawce, w sposób widoczny, czytelny i trwały. Posiadał także właściwe
kształty i wymiary.

 b) „informacja” dotycząca producenta lub importera,

Na wszystkich zabawkach – ich opakowaniach lub bezpośrednio na produkcie
podane były informacje o przedsiębiorcy odpowiedzialnym za wprowadzenie produktu
do  obrotu   (nazwa  i  adres  producenta  lub  importera).  W  tych  przypadkach,  gdy
informacja  zamieszczona  była  na opakowaniu  ,   znajdował  się  zapis  o  celowości  jego
zachowania.

      c) klasyfikacja zabawek do poszczególnych kategorii,

Skontrolowane zabawki zaklasyfikowano do następujących kategorii:
� zabawki miękkie wypchane,
� zabawki dla niemowląt do oglądania, chwytania i ściskania,



� zabawki rozwijające umiejętności,
� oraz jako zabawki konstrukcyjne i układanki, lalki, instrumenty muzyczne, zestawy

gier.

Po  ich  zaklasyfikowaniu,  dokonano  oceny  prawidłowości  i  zasadności  ostrzeżeń,
instrukcji.

d)  prawidłowość  ostrzeżenia  dołączonego  do  zabawek,  które  nie  są  przeznaczone  dla  dzieci

poniżej  3  lat,  ale  mogą  być  dla  nich  niebezpieczne  oraz  informacji  o  szczególnym  ryzyku

związanym z tym  ostrzeżeniem,

Spośród 39 skontrolowanych zabawek, 8 z nich posiadało ostrzeżenie o treści
„Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat” wraz ze wskazaniem  krótkiego opisu
niebezpieczeństwa uzasadniającego ostrzeżenie. 

Dla  6  zabawek  z  kategorii  „zabawki  konstrukcyjne  i  układanki”,  „zestawy
gier”,  „lalki”,  „tematyczne”,  „rozwijające  umiejętności”  uznano  zasadność  tego
ostrzeżenia i wskazanego niebezpieczeństwa. 

Dwie zabawki z kategorii „zabawek pluszowych” posiadały takie ostrzeżenie
mimo, że powinny być przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat. Były to zabawki miękkie
wypchane do przytulania i trzymania i  nie zawierały małych elementów. Dotyczyło to
poniższych zabawek:
−  zabawka pluszowa 08018 (miś), kod 5901448301184,
−  zabawka pluszowa 08024 (krowa), kod 5901448301245,
wyprodukowanych w Chinach.

W związku z powyższym z omawianych zabawek pobrano próbki do badań
laboratoryjnych  celem  sprawdzenia,  czy  spełniają  wymagania  dla  zabawek  dla  dzieci
poniżej  3  lat.  Badania  wykazały,  że obie  zabawki  spełniają wymagania  zasadnicze  dla
zabawek poniżej 3 lat. 

e)  prawidłowość  dołączenia  do  zabawek  informacji  o  konieczności  nadzoru  osoby

dorosłej,

Trzy  zabawki  zakwestionowano  z  uwagi  na  posiadaną  informację  o
konieczności  nadzoru osoby dorosłej.  Zabawki  te  posiadały  prostą konstrukcję  i  łatwy
sposób użytkowania, toteż informacja ta nie znajdowała uzasadnienia.
Były to:

�   Grzechotka  „Kula”  CTY  9021  ,  kod   5908265262414,  (Chiny),
(kategoria - dla niemowląt do oglądania, chwytania   i ściskania),

�   Autko  „Soft  Racer”  718,  kod  5901353500382,  (Chiny),
przedstawiające różne sceny i gotowe modele),

�   Lalka no 304, kod 5906371533053, (Chiny), .

    f) instrukcje bezpiecznego użytkowania,



Gdy  wymagały  tego  względy  bezpieczeństwa,  do  zabawki  dołączona  była
instrukcja/ostrzeżenie  określająca bezpieczne użytkowanie.
Dotyczyło to:

� 3 gryzaków, posiadających instrukcję , aby schładzać je w domowej chłodziarce,
nie zamrażać,

� 5 zabawek elektrycznych z komorą na baterie, do których importerzy dołączyli
kompletne  instrukcje,  stosownie  do  wymagań  normy  PN  EN  62115:2005
„Zabawki elektryczne – Bezpieczeństwo użytkowania”,

� 1 zabawki  do zawieszania  w poprzek kołyski,  łóżeczka  lub  wózka,  do  której
producent  dołączył  stosowne ostrzeżenie  informujące,  że gdy dziecko  zacznie
unosić się na rękach              i kolanach zabawkę należy usunąć.

g) procedura oceny zgodności przeprowadzona przez producenta,

 
Prowadząc  kontrolę  u  importera  ustalono,  że  nie  dysponował  on  żadnymi

dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie oceny zgodności przez producenta dla
oferowanych zabawek. Na wniosek kontrolujących, importer podjął działania w kierunku
pozyskania  tych  dokumentów.  W  określonym  terminie,   przekazano  kontrolującym
dokumenty  potwierdzające  przeprowadzenie  oceny  zgodności  dla  kontrolowanych
zabawek i  pod kątem pełnych wymagań dla dzieci  poniżej  3 lat  (2  zabawki pluszowe
skontrolowane  i  poddane  badaniom  laboratoryjnym).  Były  to  raporty  z  badań  na
zgodność  z  normami  EN  71-1:2005  „Bezpieczeństwo  zabawek.  Część  1.  Właściwości
mechaniczne  i  fizyczne”,  EN  71-2:2006  „Bezpieczeństwo  zabawek.  Palność”,  EN  71-
3:1994/A1:2000 „Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków”.

Z  kolei,  kontrolując  producenta  zabawek  pluszowych  –  ustalono,  że  w
procedurze  oceny  zgodności  posługuje  się  on  normą  zharmonizowaną  PN  EN  71-
1:2005+A8:2009 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne
zabawek”.  Posługuje  się  także  certyfikatami  zgodności  wydanymi  przez  instytuty
badawcze  dla  producentów  i  importerów,   których  produkty  stosuje   do  zabawek
pluszowych.  Certyfikaty  te  potwierdzają  spełnienie  przez  produkty  wymagań
humanoekologicznych i wymagań bezpieczeństwa zabawek. 

h) oględziny zabawek,

Klasyfikację  zabawek  zakwestionowano  dla  2  produktów,  służących  do
przytulania              i trzymania przez dzieci. W związku z tym, że produkty te z założenia
przeznaczone  są  dla  dzieci  małych,  tak  więc  nie  zachodziła  potrzeba  dokonywania
szczegółowych ich oględzin.

           i)  wyniki badań organoleptycznych i laboratoryjnych, 

    W  celu  sprawdzenia  zgodności  z  wymaganiami  zasadniczymi  w  zakresie
projektowania       i wytwarzania zabawek do badań w Specjalistycznym Laboratorium
Badania Zabawek UOKiK          w Lublinie przekazano próbki 3 zabawek pluszowych:



� 2  pochodzące  z  importu  i  deklarowane  dla  dzieci  powyżej  3  lat
(zabawka nr 08018,           kod 5901448301184 (miś) oraz zabawka nr
08024 , kod 5901448301245 (krowa), wyprodukowane w Chinach,   

� 1  produkcji  krajowej  i  deklarowana  poniżej  3  lat  („Słoń  Maniek
SLMANML”,   kod 5904960043112 )

We wszystkich  3  zabawkach zlecono badanie  na zgodność z  wymaganiami  dla  dzieci
poniżej 3 lat.
 

W oparciu o wyniki badań ustalono, co następuje:
- 2 zabawki pluszowe pochodzące z importu spełniają wymagania zasadnicze i inne dla

dzieci  poniżej 3 lat,
- 1 zabawka produkcji krajowej pn. Słoń Maniek SLMANML nie spełnia wymagań pkt

5.4  normy PN  EN  71  –1+A8:2009  dla  zabawek  poniżej  3  lat  z  uwagi  na  zaniżoną
grubość linki przy zabawce, stanowiącą zawieszkę zabawki (grubość linki 1,14 ± 0,12
mm przy wymaganej          1,5 mm).

Tak więc  zabawka nie  spełnia  wymagań zasadniczych  określonych w § 8.2
rozporządzenia MGPiPS z dnia 14.11.2003r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek

(Dz. U. nr 210, z 2003 r.       Nr 210, poz. 2045 ze zm.) z uwagi na zaniżoną grubość linki
przy zabawce, co może stanowić nadmierne ryzyko zranienia dziecka. 

Oprócz wyżej opisanych produktów, pobrano jeszcze próbkę z jednej zabawki
do  badań     w  Specjalistycznym  Laboratorium  Produktów  Włókienniczych  i  Analizy
Instrumentalnej  UOKiK  w  Łodzi  pod  kątem  sprawdzenia,  czy  nie  zawiera
niedozwolonych ftalanów.
Badana zabawka w tym zakresie to autko „Soft Racer” 718, kod 5901353500383 .

Przeprowadzone badania nie wykazały zawartości ftalanów w badanej próbce
zabawki.

Wyżej  wymienione  próbki  zabawek  pobrano  do  badań  w  ramach
zaplanowanych działań kontrolnych. Innych badań nie zlecano.

j) dalsze działania inspektoratu,

Biorąc  pod  uwagę  wyniki  badan  laboratoryjnych  zabawki  Słoń  Maniek
przeprowadzono  nową  kontrolę  u  producenta  z  zamiarem  zakazu  dalszego
przekazywania tej zabawki konsumentom.

Właściciel  zakładu  po  zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem  z  badań  podjął
natychmiastowe działania naprawcze tj. usunął linkę z zabawki poprzez jej wycięcie, bez
szkody dla zabawki.

W czasie tej kontroli właściciel zakładu oświadczył, że zabawki z dodatkowym



elementem w postaci linki jako zawieszka jeszcze nie sprzedawał. Zabawka w tej postaci
została wprowadzona do oferty w bieżącym roku i występuje pod tą samą nazwą i tym
samym  kodem  kreskowym  jak  zabawka  bez  zawieszki,  produkowana  w  latach
poprzednich przez około 5 lat. Sprzedaż w roku bieżącym w ilości  10 sztuk dotyczyła
zabawki bez zawieszki, co zostanie potwierdzone zebraniem oświadczeń od odbiorców tej
zabawki. Termin przedłożenia powyższych dokumentów ustalono na 30 kwietnia 2010 r. 
W obecnym czasie jakiekolwiek działania w tej sprawie są wstrzymane.

Do dwóch importerów, którzy wprowadzili na rynek 3 zabawki bezzasadnie
oznaczone  informacją  o  nadzorze  osób  dorosłych  skierowano  pisma  informujące  o
stwierdzonych  niezgodnościach,   z  wnioskiem  o  ich  usunięcia  (oczekuje  się  na
stanowisko).

Dobrowolne  działania  mające  na  celu  usunięcie  nieprawidłowości  zostały
podjęte przez importera w odniesieniu do 2 zabawek, które były zaklasyfikowane jako
nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Firma ta usunęła stare oznakowanie i sporządziła
nowe  etykiety  zawierające  informacje  mające  zastosowanie  do  tych  zabawek.  Nowe
etykiety zostały poszerzone o informację określającą sposób konserwacji, ponieważ był on
również kwestionowany.

2)  w  zakresie  prawidłowości  oznakowania  zabawek  włókienniczych  sposobem
konserwacji,

W tym zakresie sprawdzono 15 zabawek włókienniczych. Uwagi co do sposobu
oznakowania wniesiono do 11 zabawek i dotyczyły one:
− 7 zabawek krajowych, dla których zalecono czyszczenie chemiczne. Producent, już w

czasie kontroli poprawił ten znak tzn. naniósł znak zakazujący czyszczenie chemiczne.
Pozostałe           4 znaki związane ze sposobem  konserwacji właściwe,

− 4  zabawek  z  importu,  dla  których  zamieszczona  była  tylko  informacja  określająca
sposób prania.  W przypadku 2  zabawek  czynności  naprawcze  zostały  już  podjęte,
natomiast  co do kolejnych 2 zabawek oczekuje się  na odpowiedź w terminie do 30
kwietnia 2010 r. 

3)  w  zakresie  spełnienia  przez  zabawki  elektryczne  przepisów  ustawy  o  zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

Cztery  kontrolowane  zabawki  uznano  za  podlegające  ustawie  o  zużytym  sprzęcie
elektrycznym  i  elektronicznym,  bowiem  spełnienie  ich  podstawowych  funkcji  było
zależne od dopływu prądu elektrycznego. Zabawki podlegające kontroli znajdowały się w
ofercie  w  hurtowni  bądź  w  sklepie  detalicznym.  Produkty  te  posiadały  właściwe
oznakowanie. Na opakowaniu znajdował się symbol przekreślonego kołowego kontenera
na odpady oraz informacja  dotycząca zakazu umieszczania  zużytego sprzętu łącznie  z
innymi odpadami wraz z wyjaśnieniem  znaczenia symbolu i potencjalnych skutków dla



środowiska  i  zdrowia  ludzi  wynikających                z  obecności  składników
niebezpiecznych w sprzęcie.

W  hurtowniach  i  sklepach  znajdowały  się  informacje  o  punktach  zbierania
zużytego sprzętu. 

4)  w  zakresie  instrukcji,  jaka  powinna  być  dołączona  do  zabawek,  w  których  są
zamontowane baterie lub akumulatory,

U sprzedawców hurtowych i  detalicznych kontroli  poddano 4  zabawki,  w których
były  zamontowane  baterie.  Do  tych  zabawek  dołączona  była  informacja  dotycząca
sposobu bezpiecznego usunięcia baterii z zabawki i rodzaj zamontowanych baterii.

5)  legalności  przedsiębiorców  prowadzących  działalność  gospodarczą  w  zakresie
produkcji       i handlu,

Nie  stwierdzono  nieprawidłowości  w  zakresie  legalności  prowadzonej  działalności
gospodarczej.

Inne 

W  bieżącym  kwartale  nie  prowadzono  dodatkowych  kontroli  w  oparciu  o
informacje konsumentów ani też informacje innych organów.
Wszystkie kontrole u przedsiębiorców zostały już zakończone. 
Zawiadomień  do  organów ścigania  nie  kierowano,  nie  wydawano  żadnych  opinii  dla
organów celnych.

Podsumowanie i analiza wyników kontroli oraz wnioski

Kontrolą objęto 39 zabawek. 
Nieprawidłowości wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki  Społecznej  z  dnia  14.11.2003  r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  zabawek

stwierdzono dla  6 zabawek (5 pochodzących z importu z Chin, 1 produkcji krajowej). 
W poszczególnych kategoriach zabawek ustalenia przedstawiają się następująco: 

4. zabawki  miękkie  wypchane  -  skontrolowano 15  zabawek,  zakwestionowano  1-ą
produkcji krajowej - niezgodność z wymaganiami zasadniczymi (zaniżona grubość
linki), oraz 2 pochodzące z importu z uwagi na niezgodności inne niż zasadnicze
wymagania, niewłaściwa klasyfikacja,

5. zabawki dla niemowląt do oglądania, chwytania i ściskania -  skontrolowano 12
zabawek, 1-a posiadała bezzasadną informację o nadzorze osoby dorosłej,

6. lalki - skontrolowano  2 zabawki, zakwestionowano 1 – bezzasadna informacja o
nadzorze,



7. zabawki  przedstawiające  różne  sceny  i  gotowe  modele  -  skontrolowano  1-ą
i zakwestionowano j.w.

W  pozostałych  skontrolowanych  zabawkach,  nie  stwierdzono  niezgodności
z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 14.11.2003 r. 
Dotyczyło to:

� kategorii zabawki rozwijające umiejętności – skontrolowano 4 zabawki,
� oraz po 1 zabawce z kategorii:  zabawki konstrukcyjne i  układanki,   instrumenty

muzyczne, zestawy gier, sprzęt audiowizualny, tematyczne.

Inne  stwierdzone  niezgodności  dotyczyły  niewłaściwych  lub  niepełnych
informacji              o sposobie konserwacji dla zabawek pluszowych. W tym zakresie
zakwestionowano 11 zabawek.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo dzieci, celowym jest prowadzenie
nadzoru nad tą grupą towarową .

Informacja 
o wynikach kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania                    i

zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

Stosownie  do  wytycznych  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  w
Warszawie Nr DNR-70-115(22/09/AKL z dnia 29-12-2009 r., Wydział Kontroli Artykułów
Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, w
I  kwartale  2010  r.  przeprowadził  kontrole  trzech  przedsiębiorców  prowadzących
działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, w zakresie produkcji
i sprzedaży wyrobów obuwniczych dla dorosłych i dzieci.

 Celem  kontroli  było  dokonanie  oceny  bezpieczeństwa  i  prawidłowości
oznakowania  wyrobów  obuwniczych  a  także  sprawdzenie  legalności  i  rzetelności
działania przedsiębiorcy,        w odniesieniu do obowiązujących uregulowań prawnych.

W zakresie bezpieczeństwa zbadano:

� - laboratoryjnie poziom zawartości biocydu fumaranu dimetylu,

� - organoleptycznie w zakresie cech mogących stwarzać zagrożenie dla
zdrowia lub życia

�   użytkowników.

Kontrolą objęto producenta, hurtownię oraz sklep detaliczny.

Sprawdzono 24 partie wyrobów obuwniczych o łącznej wartości 22044 zł, w tym:

- 16 partii o wartości 20663 zł - przeznaczonych dla dorosłych i wyprodukowanych w
kraju,



- 8 partii o wartości 1381 zł - przeznaczone dla dzieci, wyprodukowane w Chinach. 

W  dwóch  placówkach  ujawniono  nieprawidłowości,  gdzie  zakwestionowano  5  partii
obuwia o wartości 1485 zł, z czego:

       -  4 partie o wartości 1335 zł - produkcji polskiej ( obuwie dla dorosłych),

       -  1 partia o wartości 150 zł - wyprodukowana w Chinach (obuwie dziecięce).

Wyniki kontroli w poszczególnych zagadnieniach przedstawiają się następująco:

1. Bezpieczeństwo produktów - badania laboratoryjne i badania organoleptyczne. 

W ramach badań laboratoryjnych sprawdzono, czy spełnione zostały wymagania
określone  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  30  kwietnia  2009  r.  w  sprawie

wprowadzenia  środków  przewidzianych  przepisami  o  ogólnym  bezpieczeństwie  produktów  w

odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu (Dz. U. Nr 72, poz. 621).

  Badania  na  zawartość  DMF  przeprowadzone  zostały  w  Wydziale  Analizy
Instrumentalnej  Specjalistycznego  Laboratorium  Produktów  Włókienniczych  i  Analizy
Instrumentalnej w Łodzi         w odniesieniu do próbki obuwia z partii o wartości 200 zł,
wyprodukowanej w Chinach

Badania te nie ujawniły niezgodności próbki z wymaganiami rozporządzenia. 

           

W  trakcie  kontroli  metodą  organoleptyczną  przeprowadzono  badania  i
dokonano oceny bezpieczeństwa 23 partii obuwia wartości 21844 zł., z czego:

           -  7 partii o wartości 1181 zł. stanowiły wyroby dla dzieci (import z Chin),

           - 16 partii o wartości 20663 zł. obuwie dla dorosłych (produkcji krajowej).

 Pod  kątem  badania  trwałości  przymocowania  elementów  ozdobnych  do
obuwia dla dzieci sprawdzono 6 partii, wartości 774 zł.       

Ustalono,  że  ozdoby  w  postaci  klamerek,  ćwieków,  napisów,  kwiatków
przymocowane były w sposób trwały, uniemożliwiający ich oderwanie, bądź zahaczenie,
co tym samym wyklucza ryzyko połknięcia, zadławienia czy uduszenia dziecka.

W poddanym oględzinom 23 partiom obuwia, jego opakowaniu jednostkowym
nie stwierdzono saszetek z uwidocznioną informacją o zawartości fumaranu dimetylu, a
także innych cech, które mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników.

2. Prawidłowość oznakowania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa.

Badaniom  prawidłowości  oznakowania  pod  względem  wymagań
bezpieczeństwa poddano 24 partie wyrobów obuwniczych o łącznej wartości 22044 zł.



Produkty zbadano w odniesieniu do wymagań: 

 ▪  ustawy z dnia 12-12-2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz.
2275      z późn. zm),

 ▪  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  19-09-2004  r.  w  sprawie  dodatkowych

wymagań dotyczących  znakowania  obuwia  przeznaczonego do  sprzedaży  konsumentom

(Dz. U. Nr 240,    poz. 2409).

    Stwierdzono uchybienia w oznakowaniu 2 partii obuwia o wartości 350 zł. polegające na :

      -     niewłaściwym sposobie  oznakowania piktogramami 1 partii  o wartości  150 zł
wyrobów dla dzieci, pochodzących z importu (Chiny). Informacja ta naklejona była
na papierze,                   w pudełku stanowiącym opakowanie  jednostkowe.
Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie do obrotu tego obuwia jest Santic
Sp. z o. o., ul. Przęcławska 76, 03-879 Warszawa,

       -   braku oznaczenia informacją o rodzaju materiału z jakiego wykonano poszczególne
części - dotyczy to partii obuwia dla dorosłych, o wartości 200 zł  produkcji P.P.H.
SŁAWOMIR Sławomir Popiel Bobrek Kolonia 10, 26-804  Stromiec.

Pozostałe,  objęte  sprawdzeniem  wyroby  oznaczone  były  piktogramami,
informacjami słownymi, które naklejone były lub dołączone do co najmniej jednej sztuki
obuwia z każdej pary  w sposób trwały i łatwo dostępny.

3. Dodatkowe zagadnienia kontroli

       W trakcie  kontroli  24  partie  wyrobów  obuwniczych  o  wartości  22044  zł
sprawdzono  pod  kątem  prawidłowości  i  rzetelności  oznakowania  w  odniesieniu  do
wymagań określonych w:

�  art. 7 i 7a ustawy o języku polskim z dnia 07-10-2010 r (Dz. U. Nr 90,
poz. 999 ze zm.).                                             Ustalono, że informacje
dołączone  do  wyrobów  dotyczące  zasad  reklamacji,  sposobu
użytkowania i konserwacji podane były w języku polskim. Również
oznakowanie obuwia w zakresie nazewnictwa i informacji słownych
o  rodzaju  materiału  z  jakiego  wykonano  obuwie  posiadało  polską
wersję językową,

�  art. 20 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02-07-2004 r.
(Dz.  U.  Nr  155,  poz.  1095).  Ujawniono  nieprawidłowości  w
odniesieniu  do  4  partii,  wartości  1335  zł  wyrobów  dla  dorosłych,
produkcji P.P.H. SŁAWOMIR Sławomir Popiel Bobrek Kolonia 10, 26-
804  Stromiec.  Przyczyną  kwestionowania  był  brak  oznaczenia  na
wyrobie,  jego  opakowaniu  jednostkowym lub  dostarczenia  w inny
sposób danych identyfikujących firmę producenta i jego adres.

�  ustawy o cenach z dnia 05-07-2001 r (Dz. U Nr 97, poz. 1050 ze zm.)



oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad

uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów

przeznaczonych do sprzedaży z dnia 10-06-2002 r.(Dz. U. Nr 99, poz. 894
ze  zm)  Rzetelność  oznaczania  ceną  towarów  oferowanych  do
sprzedaży  sprawdzono  w  jednej  placówce,  prowadzącej  sprzedaż
detaliczną. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

�  Ponadto  we  wszystkich  kontrolowanych  placówkach  sprawdzono
legalność prowadzonej   działalności gospodarczej. Ustalono, że objęci
kontrolą przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą legalnie,
w  oparciu  o  wpis  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub
zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej.
Sprawdzając  stan  faktyczny  z  treścią  wymienionych  dokumentów
różnic nie stwierdzono.

Szczegółowe, zbiorcze zestawienie wyników kontroli obrazują załączniki nr 1 i 2 do
niniejszej informacji.

Wykorzystanie ustaleń kontroli 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:
2. ukarania osoby winnej popełnienia wykroczenia mandatem kredytowanym,
3. zastosowania  środka  oddziaływania  wychowawczego  i  pouczenia  na

zasadzie art. 41 KW wobec sprawcy wykroczenia,
4. postawienia żądań celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
5. skierowania  dwóch  wystąpień  pokontrolnych  do  przedsiębiorców

wprowadzających do obrotu obuwie wbrew obowiązującym uregulowaniom
prawnym.

 Podsumowanie   

W  dwóch  placówkach  ujawniono  nieprawidłowości.  Dotyczyły  one
oznakowania  zarówno w odniesieniu  do wymagań bezpieczeństwa  jak  również  mniej
istotnych  informacji  handlowych;  obuwia  produkcji  krajowej  jak  i  pochodzącego  z
importu.

W  trakcie  kontroli  przedsiębiorcy  podejmowali  efektywne  działania  naprawcze
wynikiem których było oznaczenie wszystkich kwestionowanych wyrobów brakującymi
informacjami.

 W ocenie kontrolujących uchybienia z zakresu oznakowania są w głównej mierze
konsekwencją  nieznajomości  uregulowań  prawnych  bądź  wynikają  z  zaniedbań
przedsiębiorców  prowadzących  obrót  wyrobami  obuwniczymi.  W  trakcie  kontroli
stosowano więc pouczenia z zakresu przepisów regulujących prawidłowość oznakowania
obuwia.

  Badania  laboratoryjne  a  także  organoleptyczne  nie  ujawniły  przypadków



wprowadzenia do obrotu wyrobów zagrażających bezpieczeństwu konsumentów. Zatem
pozytywnie należy ocenić wyniki kontroli w tym aspekcie.

  Niezależnie  od  takich  wyników,  celowym  wydaje  się  objęcie  większej  ilości
wyrobów obuwniczych  badaniami  w zakresie  zawartości  fumaranu  dimetylu,  a  także
prawidłowości ich oznakowania.

  Podejmowane  działania  kontrolne  tego  segmentu  rynku  przyczynią  się  do
eliminowania  nieprawidłowości,  większej  wiedzy  odnośnie  bezpieczeństwa  obuwia,  a
także  zapewnią  konsumentom  dostęp  do  pełnej  i  rzetelnej  informacji  umożliwiającej
właściwe i pełne korzystanie z obuwia.

        I N F O R M A C J A 

o   wynikach    kontroli   sprzętu  gospodarstwa  domowego   pod  kątem  spełniania

zasadniczych wymagań, przeprowadzonych w I  kwartale 2010 r.   przez Wojewódzki

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach informuje,  że w okresie I-go

kwartału  2010r.  zgodnie  z  wytycznymi  DNR-73-301(15)/09  z  dnia  28.12.2009r.

przeprowadził  kontrole   sprzętu  AGD w  5  placówkach  na  terenie  województwa

świętokrzyskiego.

Kontrolę sprzętu  agd  pod  kątem  spełniania  zasadniczych  wymagań

określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie

zasadniczych  wymagań  dla   sprzętu  elektrycznego  (  Dz.  U.  Nr  155  ,  poz.  1089),

przeprowadzono w 4 hurtowniach i 1 sklepie detalicznym .

       Sprawdzeniem objęto 28 partii o liczności 565 szt. wyrobów ogólnej wartości  18887 zł,

w tym   3  partie pochodzenia polskiego, 1 partie pochodzących z innych krajów unijnych,

20  partie wyprodukowane  w krajach trzecich.  W przypadku 4 partii nie ustalono kraju

pochodzenia.

           Były to następujące  wyroby : 

−   czajniki   -  7 partii,  (w tym  4 partie  pochodzące  z  krajów trzecich  i  2 partie

produkcji polskiej, 1 partia brak kraju pochodzenia),



−   żelazka  -  7   partii  (w tym  6 partii  pochodzących z krajów trzecich ,  1  partia

pochodząca z innych krajów unijnych), 

−  suszarki - 7 partii ( w tym 5 partii pochodzących   z krajów trzecich, 2 partie brak

kraju pochodzenia),

−   lokówki do włosów- 1 partia pochodząca z krajów trzecich ,

−   inny sprzęt AGD – 6 partii ( 1 partia prostownic do włosów,  3 partie  lokosuszarek, 

−1  partia  tosterów,  pochodzących  z  krajów  trzecich,  i  1  partia  grilli,  brak  kraju

pochodzenia)  

Sprawdzając  prawidłowość  oznaczania  wyrobów  znakiem  CE

potwierdzającym  ich  zgodność  z  zasadniczymi  wymaganiami   stwierdzono,  że  na

kontrolowanym  sprzęcie   zamieszczono  oznakowanie  zgodnie  z  §  11  rozporządzenia

Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  grudnia  2007r.  bezpośrednio  na  sprzęcie  .  Wielkość

oznaczenia i prawidłowość jego  naniesienia nie budziły zastrzeżeń. Oznakowanie to było

widoczne, łatwo czytelne i nieusuwalne. 

Kontrola   prawidłowości  zamieszczania   podstawowych  informacji

wymaganych  §  5  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  grudnia  2007r. nie

wykazała  nieprawidłowości  w  oznakowaniu.  Informacje,  których  znajomość  i

przestrzeganie  są  warunkiem  bezpieczeństwa  podczas  użytkowania,  zamieszczono

bezpośrednio na sprzęcie. 

Sprawdzając prawidłowość zamieszczania informacji  w instrukcjach obsługi stwierdzono

nieprawidłowości w przypadku 5 partii,  polegające na niepełnym zapisie w stosunku do

postanowień  norm  zharmonizowanych,  z  którymi  potwierdzono  zgodność  wyrobu  z

zasadniczymi wymaganiami, bądź dokonaniu zapisu nie odnoszącego się do tego sprzętu.

Niezgodności te dotyczyły:

−w instrukcji  żelazka ,    nie  zawarto zapisu „ żelazko musi  być używane na stabilnej

powierzchni  i   na taką odstawiane” wymaganego pkt 7.12 Normy  PN- EN 60335-2-3

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i  podobnego   Bezpieczeństwo użytkowania

Część 2-3 Wymagania szczegółowe dotyczące żelazek elektrycznych. 



− w instrukcji  lokosuszarki do włosów,  zawarto zapis ”Uwaga !  Lokosuszarka posiada

przełącznik  napięcia  120/230V  .  Nie  wolno  przestawiać  przełącznika  podczas  pracy

urządzenia  !  W  przypadku  ustawienia  przełącznika  w  niewłaściwej  pozycji  suszarka

ulegnie uszkodzeniu!”.   Podczas gdy kontrolowane  urządzenie nie jest wyposażone w

taki  przełącznik,  brak  jest  również  danych  technicznych  wskazujących  na  możliwość

zmiany napięcia.

−w  instrukcji  do suszarki, nie zawarto zapisu „ do zapewnienia dodatkowej ochrony,

wskazane   jest   zainstalowanie  w  obwodzie  elektrycznym  ,  zasilającym  łazienkę,

urządzenia  różnicowoprądowego  (  RCD)  o  znamionowym  prądzie  różnicowym  nie

przekraczającym 30  mA.  W tym zakresie  należy  zwrócić  się  do  specjalisty  elektryka”

wymaganego  pkt.7  .12  Normy  PN-EN  60335-2-23:2006  Elektryczny  sprzęt  do  użytku

domowego  i  podobnego   Bezpieczeństwo  użytkowania   Część  2-23:  Wymagania

szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów.      

− w instrukcji do prostownicy, nie zawarto zapisów:

         „ do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie

elektrycznym,  zasilającym  łazienkę,  urządzenia   różnicowoprądowego  (  RCD)  o

znamionowym   prądzie   różnicowym   nie   przekraczającym 30  mA.  W tym zakresie

należy zwrócić  się  do specjalisty elektryka,” 

        „  gdy suszarka do włosów jest  używana w łazience, po użyciu wyjąć wtyczkę z

gniazdka,  gdyż   bliskość  wody  stanowi  zagrożenie  nawet  wtedy  ,  kiedy  suszarka  do

włosów jest wyłączona”,

wynikających z  pkt.7 .12 Normy  EN 60335-2-23:2003+AC1: 2004 obecnie PN-EN 60335-2-

23:2006  Elektryczny  sprzęt  do  użytku  domowego  i  podobnego   Bezpieczeństwo

użytkowania   Część  2-23:  Wymagania  szczegółowe  dotyczące  sprzętu  do  pielęgnacji

skóry lub  włosów. 

−  w instrukcji żelazka, nie zawarto zapisów:

         „ żelazka nie nie są przeznaczane do regularnego użytkowania ( w przypadku

żelazek     turystycznych),        



         „ użytkownikowi nie wolno pozostawiać bez nadzoru żelazka przyłączonego do

sieci”,

       „  żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni i na taką odstawiane”,

        „ żelazko nie  powinno być używane ,  jeżeli  spadło ,  jeżeli  ma widoczne ślady

uszkodzenia lub jeżeli wycieka z niego woda”,

wynikających  z    pkt  7.12  Normy  PN-  EN  60335-2-3   Elektryczny  sprzęt  do  użytku

domowego  i  podobnego  –  Bezpieczeństwo  użytkowania  Część  2-3  Wymagania

szczegółowe dotyczące żelazek elektrycznych. 

                                 Na zakwestionowany sprzęt  zażądano okazania  deklaracji zgodności.

W  wyniku  sprawdzenia  prawidłowości  sporządzenia  tych  deklaracji  stwierdzono,  że

spełniają one  wymagania  postanowień § 10 cytowanego w treści rozporządzenia . 

W  trakcie  kontroli  wprowadzający  do  obrotu  usunęli

niezgodności  poprzez dosłanie  nowych instrukcji  do  kontrolowanych placówek.  Kopie

instrukcji przesłano również do tut . Inspektoratu. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi

instrukcje te załączono również do sprzętu posiadanego na stanie jak również przesłano je

do pozostałych odbiorców hurtowych.                                 

Nie  stwierdzono naruszenia przepisów zawartych w art. 7 i 7a ustawy z dnia 7

października 1999r. o języku polskim ( Dz. Nr 90 poz. 999 z póź. zm.)

W  okresie  I   kw.  2010  r.  Urząd  Celny w  Kielcach  nie  występował  do  tut.

Inspektoratu z wnioskiem o opinie dotyczącą sprzętu objętego kontrolą.

Sprawdzając przestrzeganie przepisów zawartych w art. 41pkt. 2 i 3 ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180,

poz.  1495),  ustalono  że,  w  kontrolowanych  podmiotach   uwidoczniono   informacje  o

punktach  zbierania  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego.  Kontrolowany

sprzęt był oznakowany symbolem przekreślonego kontenera kołowego na odpady oraz

posiadał  załączoną informację  o znaczeniu  tego symbolu  zgodnie  z  art.  22   i  23  w/w



ustawy.

Z przeprowadzonych rozmów z właścicielami placówek wynika, że znajomość

ustawy  o  zużytym  sprzęcie  elektrycznym  jest  bardzo  słaba.  Mimo  kontroli

przeprowadzanych  w  tym  zakresie  poprawa    znajomości  tego  zagadnienia  jest

nieznaczna.

Wyniki kontroli dały podstawę do :

− wystąpienia do 4 wprowadzających do obrotu, tj. dystrybutora i 3 producentów  o
podjęcie dobrowolnych działań zmierzających do usunięcia niezgodności z zasadniczymi .
− skierowania do organów ścigania 3 informacji o stwierdzonym stanie faktycznym, który
wypełnia znamiona przestępstwa  z ustawy o systemie zgodności  z zaznaczeniem o
wystąpieniu do wprowadzającego do obrotu o podjęcie dobrowolnych działań
naprawczych, co doprowadziło  do usunięcia niezgodności.  
 W toku kontroli sprawdzono ofertę handlową sprzętu AGD pod kątem występowania

wyrobów  notyfikowanych  w systemie  RAPEX,  w  48  i  49  tygodniu  2009r.  oraz  w  II

połowie grudnia 2009r. W wyniku kontroli nie stwierdzono w obrocie tych wyrobów.

      

INFORMACJA

o wynikach kontroli legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w

zakresie sprzedaży produktów przez internet oraz oferowanych produktów,

przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

w I kwartale 2010 r.

Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług WIIH w Kielcach, zgodnie z

programem kontroli nr DIH-81-2 (1)/10/MB z dnia 4.01.2010 r. przeprowadził kontrolę w 3

podmiotach gospodarczych na terenie województwa  świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto 3 sklepy detaliczne: 

8. sklep internetowy z art. włókienniczymi;

9. sklep internetowy z ręcznie wyrabianymi kosmetykami naturalnymi; 



10. sklep internetowy z kosmetykami.

Celem kontroli było sprawdzenie legalności i rzetelności działania przedsiębiorców

prowadzących  sprzedaż  produktów  przez  internet  jak  również  sprawdzenie,  czy

oferowane produkty spełniają określone prawem wymagania. 

Ustalenia kontroli:

� Legalność prowadzonej działalności

Działalność  gospodarcza  w  skontrolowanych  placówkach  prowadzona  jest  zgodnie

z zakresem  określonym  w zaświadczeniach  o  wpisie  do  ewidencji  działalności

gospodarczej.

� Prawidłowość  i  rzetelność  informacji  uwidacznianych  na  stronach

sklepów internetowych

Wszystkie  skontrolowane  placówki  podają  na  swoich  stronach  internetowych

informacje wymagane art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych

praw  konsumentów  oraz  odpowiedzialności  za  szkodę  wyrządzoną  przez  produkt

niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271). Informacje te są sformułowane jednoznacznie, w

sposób zrozumiały i łatwy do odczytania dla przeciętnego konsumenta.

W  dwóch  przypadkach,  na  żądanie  kontrolujących,  przedsiębiorcy  dopisali  do

danych  podawanych  na  swoich  stronach  sklepów  internetowych  numery  wpisów  do

ewidencji działalności gospodarczej. 

Nie  zanotowano  przypadku  kierowania  przez  konsumentów  do  kontrolowanych

sklepów  zgłoszeń  dotyczących  rozbieżności  pomiędzy  ceną  podaną  na  stronie

internetowej a ceną rzeczywistą oferowanego wyrobu.



Dwa spośród skontrolowanych sklepów internetowych podają na swoich stronach

informację o dostępności wyrobów i w czasie kontroli zweryfikowano te informacje ze

stanem faktycznym – nie znaleziono rozbieżności.

W jednym przypadku  – właściciel nie prowadzi magazynu wyrobów, ma podpisane

umowy z dystrybutorami, którzy dostarczają mu konkretne zamówione produkty. W tym

przypadku,  na  stronie  internetowej  przy  każdym  produkcie  podano  numer  telefonu

i zamieszczono prośbę o kontakt w celu ustalenia dostępności i ew. czasu oczekiwania na

produkt.

� Prawidłowość oznakowania wyrobów oferowanych do sprzedaży

Prawidłowość oznakowania towarów sprawdzono w oparciu o przepisy:

11. ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, ze zm.);

12. Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  10  czerwca  2002 r.  w sprawie  szczegółowych  zasad

uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

(Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.);

13. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania

produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 81, poz. 743) – w przypadku wyrobów włókienniczych;

14. ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473 z późn. zm.) – w przypadku

kosmetyków.

Pod tym względem sprawdzono ogółem 13 partii wyrobów (108 sztuk) o łącznej

wartości 4 484,40 zł, w tym: wyroby włókiennicze – 5 partii – 61 sztuk o wartości 3 589,00

zł,kosmetyki – 8 partii – 47 sztuk o wartości 895,40 zł.

Kontrolą objęto wyroby następujących producentów/ dystrybutorów/ podmiotów

wprowadzających wyrób do obiegu na teren RP.



W trakcie kontroli zakwestionowano 1 partię kosmetyków (1 sztuka o wartości 70

zł)  ze względu na nieprawidłowe oznakowanie  tj.  brak zwrotu „najlepiej  zużyć przed

końcem”  poprzedzającego  podany  na  opakowaniu  termin  trwałości  oznaczony  datą

(miesiąc,  rok)  –  niezgodność  z  art.  6  ust.  2  pkt.  4  ustawy  o kosmetykach;  minimalna

wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej była mniejsza niż  3 mm,  co jest

niezgodne  z  wymogami  określonymi  w  załączniku  nr  2  do  Rozporządzenia  Ministra

Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań

towarów paczkowanych (Dz. U. z 2009 r., Nr 122, poz. 1010).

Do dystrybutora zakwestionowanego kosmetyku, tj. do STUDIO DESIGN Sp. k. z

Warszawy,  wystosowano  wystąpienia  pokontrolne  w  sprawie  podjęcia  działań

naprawczych związanych z wyeliminowaniem powstałych niezgodności.

W  odpowiedzi  na  wystąpienie,  przedsiębiorca  poinformował  Inspektorat  o

skorygowaniu  etykiet  naklejanych  na  importowane  i  wprowadzane  na  rynek  polski

kosmetyki.

� Prawidłowość udzielania gwarancji 

Kontrolowane produkty nie wymagały dołączania kart gwarancyjny producenta.

� Prawidłowość i terminowość załatwiania reklamacji konsumentów

W żadnym z kontrolowanych sklepów – do momentu przeprowadzenia kontroli – klienci

nie  zgłaszali  reklamacji  towarów,  w  związku  z  tym  przedsiębiorcy  nie  prowadzili

rejestrów reklamacji.



� Inne ustalenia kontroli:

W trakcie realizacji programu kontroli nie stwierdzono naruszenia art. 10 ustawy z dnia

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

uwaga dotycząca kontroli sklepów internetowych:

Ze względu na różnorodność towarów sprzedawanych przez internet, a także stały

wzrost  popularności  tego  sposobu  dokonywania  zakupów,  wydaje  się  zasadnym  nie

wyłączanie kontroli działalności sklepów internetowych jako osobnego tematu kontroli,

ale raczej umożliwienie skontrolowania takich sklepów – oprócz sklepów stacjonarnych –

w  ramach  realizacji  innych  tematów  –  np.  przy  kontroli  artykułów  włókienniczych,

obuwia, kosmetyków, sprzętu agd-rtv itp.

INFORMACJA

o wynikach kontroli w zakresie prawidłowości oznakowania i obrotu

kosmetykami 

Wydział  Kontroli  Artykułów  Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego
Inspektoratu  Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach  realizując  program  kontroli  DIH-81-
12(1)/10/AK z dnia  07.01.2010 r. w I kwartale bieżącego roku objął kontrolą:
3 hurtownie  kosmetyczne i  1  zakład produkcji  kosmetyków  na terenie  województwa
świętokrzyskiego,

    
     Celem  kontroli  było  sprawdzenie  prawidłowości  oznakowania  kosmetyków  oraz
prawidłowości obrotu tymi wyrobami. 
Prawidłowość oznakowania opakowań kosmetyków sprawdzono w oparciu o:

� art. 6 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2001
r., Nr 42, poz. 473 ze  zm.),

� art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 1999 r., Nr 90, poz. 999 ze zm.),

� ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z
2009 r., Nr 91, poz. 740),



� rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie
szczegółowych

            wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. z 2009 r., 
            Nr   122, poz. 1010).

Ogółem sprawdzeniem objęto  28 partii kosmetyków dla dzieci i dorosłych, o
liczności 13 667 szt., o łącznej wartości 66 249,15  zł, w tym:

- 15 partii kosmetyków dla dzieci, o liczności 10 937 szt., o wartości 56 217,51 zł,
- 13 partii kosmetyków dla dorosłych, o liczności 2 733 szt., o wartości 10 031,64 zł.

Nieprawidłowości  w  zakresie  oznakowania  opakowań  jednostkowych
kosmetyków stwierdzono w 3 placówkach.
            Z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie kosmetyków, niezgodne z art. 6 ust. 1 i 2
wyżej cytowanej ustawy z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach oraz załącznikiem nr 2 wyżej
cytowanego  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  20.07.2009  r.  w  sprawie
szczegółowych  wymagań  dotyczących  oznakowań  towarów  paczkowanych
zakwestionowano ogółem 9 partii kosmetyków, o liczności 286 szt., o wartości 2 860,63 zł,
w tym:
-  2 partie kosmetyków dla dzieci, o liczności 213 szt., o wartości 2 434,63 zł,
-  7 partii kosmetyków dla dorosłych, o liczności 73 szt., o wartości 426 zł.

USTALENIA KONTROLI
1. Prawidłowość oznakowania kosmetyków.
    - KOSMETYKI DLA DZIECI

W  zakresie  prawidłowości  oznakowania  opakowań  jednostkowych
kosmetyków  sprawdzeniem  objęto  15  partii  (10  934  szt.)  kosmetyków  dla  dzieci,  o
wartości  56 217,51 zł., w tym:

- 3 partie środków do kąpieli (10 002 szt.), o wartości 50 013,30 zł.,
- 7 partii szamponów do włosów (744 szt.), o wartości 3 553,82 zł.,
- 1 partia pasty do zębów (38 szt.), o wartości 86,26 zł.,
- 1 partia wód toaletowych (113 szt.), o wartości 2 204, 63 zł.,
- 1 partie oliwek do pielęgnacji (37 szt.), o wartości 359,50 zł.

Zakwestionowano 2 partie kosmetyków dla dzieci (213 szt.), o wartości 
2  434,63  zł,z  uwagi  na  to,  iż  podano  termin  trwałości  bez  poprzedzenia  go  zwrotem
„najlepiej zużyć przed końcem”, co jest niezgodne  z art. 6 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
30.03.2001  r.  o  kosmetykach,-   1  partię  szamponu  dla  dzieci  powyżej  1  roku   z  d  –
Panthenolem, 150 ml,   (100 szt.), o wartości 230 zł, producent POLLENA – SAVONA Sp. z
o. o.,     40-852 Katowice, ul. Pośpiecha 7/9,   z uwagi na to, iż termin trwałości  i dane
identyfikujące partię podano w sposób nietrwały,wymazujący się pod wpływem dotyku,
co jest niezgodne z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o kosmetykach.

Importer  kwestionowanych  wód  toaletowych  dla  dzieci  ,  w  toku  kontroli
podjęła  dobrowolne  działania  i  sporządziła  nowe  etykiety  z  prawidłowym
oznakowaniem.

Do , producenta szamponu dla dzieci powyżej 1 roku „BAMBI” wystosowano



wystąpienie pokontrolne.
W  odpowiedzi  producent  wyjaśnił,  iż  dokonał  przeglądu  szamponów  w  magazynie
wyrobów gotowych stwierdzając, że:

- partia szamponu o nr archiwalnym  100136/B nie znajduje się już w magazynie,
- próbka archiwalna o numerze 100136/B w archiwum zakładowym posiada
   prawidłowy, trwały nadruk,
-nadruk daty ważności i numeru partii na wyrobach z kolejnych partii
  produkcyjnych jest prawidłowy i trwały.

            Według producenta powodem zmazywania się nadruku mogła być zła jakość tuszu
użytego w drukarce na linii konfekcjonującej. W międzyczasie tusz w drukarce został już
wymieniony.

- KOSMETYKI DLA DOROSŁYCH

W  zakresie  prawidłowości  oznakowania  opakowań  jednostkowych
kosmetyków sprawdzeniem objęto  13 partii  (2  733 szt.)  kosmetyków dla dorosłych,  o
wartości
10 031,64  zł, w tym:

- 1 partia cieni do powiek (18 szt.), o wartości 126 zł,
- 1 partia lakierów do paznokci (50 szt.), o wartości 175 zł,
- 5 partii wód toaletowych (5 szt.), o wartości 125 zł,
- 1 partia balsamu do ciała (36 szt.), o wartości 219,60 zł,
- 2 partie środków do pielęgnacji włosów (164 szt.), o wartości 1 186,04 zł,
- 2 partie soli do kąpieli (1260 szt.), o wartości 4 780 zł,
- 1 partia kremów do twarzy (1200 szt.), o wartości 3 420 zł.

Zakwestionowano 7 partii kosmetyków dla dorosłych (73 szt.), o wartości 426
zł,  z  uwagi  na  to, iż  na  opakowaniach  jednostkowych   brak  było  podanego  wykazu
składników,   zamieszczono  natomiast  znak  graficzny  wskazujący  na  dołączenie  tych
informacji.  W  kontrolowanej  placówce  nie  było  jednak  dołączonych  informacji
zawierających brakujący wykaz  składników (niezgodność z art. 6 ust. 2 pkt. 8 ustawy z
dnia 30.03. 2001 r. o kosmetykach, wyżej cytowanej ).
Ponadto w oznakowaniu w/w  wód  toaletowych   stwierdzono, że minimalna  wysokość
cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej  była mniejsza niż  3 mm,  co jest  niezgodne z
wymogami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z
dnia  20  lipca  2009r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  dotyczących  oznakowań
towarów   paczkowanych (Dz. U., Nr 122, poz.  1010).

W toku kontroli producent zakwestionowanych cieni do powiek i lakierów do
paznokci  dostarczyła do kontrolowanej placówki brakujące informacje zawierające wykaz
składników.  Brak  tych  informacji  w  placówce  spowodowany  był  nieznajomością
obowiązujących przepisów p;rzez właścicielkę. Przedstawiciel producenta natomiast nie
dostarczał tych informacji wraz z towarem.
            Na  podstawie  stwierdzonych nieprawidłowości  wystosowano wystąpienie
pokontrolne do dystrybutora kwestionowanych wód perfumowanych ,firma ta   udzieliła
odpowiedzi,  w  której  poinformowała  o  podjętych  działaniach  mających  na  celu



dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów.
           

Pozostałe,  losowo wybrane  opakowania jednostkowe kosmetyków oznaczone
były prawidłowo, w sposób widoczny i czytelny uniemożliwiający ich łatwe usunięcie.
Zawierały stosowne informacje dotyczące:

6. nazwy handlowej kosmetyku, 
7. imienia i nazwiska lub nazwy, adresu producenta, a także nazwy państwa

jeżeli
kosmetyk  został  wyprodukowany  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  i  państw  Unii
Europejskiej,

8. ilości nominalnej kosmetyku w jednostkach  objętości,
9. numeru  partii  lub  innych  danych  pozwalających  na  identyfikację  partii

kosmetyku,
10. funkcji kosmetyku,
11. wykazu  składników  określonych  zgodnie  z  nazwami  przyjętymi  w

Międzynarodowym  Nazewnictwie  Składników  Kosmetycznych  (INCI),
poprzedzonego  wyrazem  „składniki”lub  „ingredients”(we  wszystkich
przypadkach  wykazy  składników  były  umieszczone  na  opakowaniach
jednostkowych zewnętrznych).

          W żadnym z kontrolowanych podmiotów nie stwierdzono naruszenia przepisów
ustawy    z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.).
           
   2.  Przestrzeganie  prawidłowości  obrotu  w  zakresie  określonym  w  ustawie     o
kosmetykach w tym przestrzeganie wynikającego z art. 5 ust. 1 zakazu    wprowadzania
kosmetyków do obrotu.
             W oparciu o informacje o składzie produktu zawarte na opakowaniu sprawdzono,
czy wprowadzone do obrotu kosmetyki zawierają określone rozporządzeniem Ministra
Zdrowia  z  dnia  30  marca  2005r.  w  sprawie  list  substancji  niedozwolonych  lub
dozwolonych  z  ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych
umieszczonych na opakowaniach kosmetyków(Dz. U. z 2005r., Nr 72, poz. 642):
-  substancje niedozwolone do stosowania w kosmetykach, wymienione  w
   załączniku Nr 1 w/w rozporządzenia,
-   substancje  dozwolone  do  stosowania  w  kosmetykach  wyłącznie  w  ograniczonych
ilościach,  zakresie i warunkach stosowania, wymienione  w załączniku nr 2 do    w/w
rozporządzenia,

  -  barwniki dozwolone do stosowania w kosmetykach z podaniem ich ilości, zakresu       i
warunków  stosowania wymienione w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia,
-  substancje konserwujące dozwolone do stosowania w kosmetykach  z podaniem
    ich ilości, zakresu i warunków stosowania, wymienione w załączniku nr 4 do w/w
    rozporządzenia,
-  substancje promieniochronne dozwolone do stosowania w kosmetykach  z   podaniem
ich  ilości, zakresu i warunków stosowania, wymienione  w załączniku   nr 5 do w/w
rozporządzenia.



     Sprawdzeniem w tym zakresie objęto wszystkie kontrolowane kosmetyki - 28 partii
kosmetyków dla dzieci i dorosłych, o liczności 13 667 szt., o łącznej wartości 66 249,15  zł,
w tym:

- 15 partii kosmetyków dla dzieci, o liczności 10 937 szt., o wartości 56 217,51 zł,
      -  13 partii kosmetyków dla dorosłych, o liczności 2 733 szt., o wartości 10 031,64 zł.

W  wyniku  sprawdzenia  stwierdzono  ,  że  jeden  z  kremów  nawilżających
nawilżających,   aktywny,  z  nagietkiem,  zawierał  substancję  konserwującą:  2-bromo-2
nitropropane  –  1,3  diol  wymienioną  pod  poz.  20  w  załączniku  nr  4  do  w/w
rozporządzenia Ministra Zdrowia.  Maksymalne dopuszczalne stężenie tej  substancji  w
kosmetykach  wynosi  0,1  %.  Natomiast  w  przypadku  gdy   stężenie  w  gotowym
produkcie  przekracza  0.05  %  producent  ma  obowiązek  zamieszczenia   na  etykiecie
ostrzeżenia o treści: „zawiera formaldehyd”.
Jak oświadczyła pisemnie  Asystent Technologa zawartość 2-bromo-2 nitropropane – 1,3
diol w gotowym produkcie nie przekracza 0,05 %. 
Sprawdzenia przestrzegania prawidłowości obrotu w zakresie określonym w ustawie o
kosmetykach w tym przestrzeganie wynikającego z art. 5 ust. 1 zakazu  wprowadzania
kosmetyków  do  obrotu  dokonano  w  odniesieniu  do  załączników  nr  1,  2,  3,  4  i  5
cytowanego  wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia. 

  W  wyniku  sprawdzenia  nie  stwierdzono  w  kosmetykach  substancji
niedozwolonych.

3. Przestrzeganie terminu trwałości.
W przypadku 11 partii kosmetyków tj.:

kosmetyki dla dzieci:
-1 partia szamponów dla dzieci,1 partia delikatnych oliwek pielęgnacyjnych,1 partia

płynów do kąpieli dla dzieci,
kosmetyki dla dorosłych:

- 5 partii wód toaletowych,1 partia odżywek do włosów,1 partia soli do kąpieli 
stwierdzono oznaczenie znakiem graficznym – symbolem otwartego słoika z liczbą i literą
M, jednocześnie podano termin trwałości oznaczony datą. 
Umieszczenie znaku graficznego określającego w jakim czasie od otwarcia opakowania
kosmetyk może być stosowany bez stwarzania  zagrożenia  dla zdrowia użytkownika z
równoczesnym podaniem  daty ważności może wprowadzać konsumenta w błąd  co do
faktycznego terminu trwałości.

W związku z powyższym do producentów, importerów oraz dystrybutora w/w
kosmetyków  skierowano  pisma   zwracające  uwagę,  na  fakt,  że  umieszczenie  dwóch
oznaczeń na opakowaniu jednostkowym kosmetyku może wprowadzać konsumenta w
błąd, co do istotnych informacji o wyrobie.

Producent wyjaśnił, że  na wyrobach, których okres przydatności wynosi więcej
niż  30 miesięcy  zamieszczany  jest  znak graficzny wraz z podaniem czasu w jakim od
otwarcia  opakowania  kosmetyk  może  być  stosowany  jak  również  termin  trwałości
określony zwrotem „najlepiej zużyć przed końcem: data na opakowaniu jest jednocześnie



oznaczeniem  partii”.  Stosowanie  znaku  graficznego  oraz  dokładnej  daty   określającej
termin trwałości jest podyktowane tym, iż polski konsument nie rozumie znaczenia znaku
graficznego i szuka na produkcie terminu przydatności kosmetyku. Również hurtownie i
sklepy proszą o czytelne oznaczenie trwałości kosmetyku, aby łatwiej kontrolować stany
magazynowe i sprawdzać czy w sprzedaży nie ma przeterminowanych kosmetyków.

 W toku kontroli  nie  stwierdzono kosmetyków  z przekroczonym terminem
trwałości.

4. Prawidłowość oznakowania wyrobów ceną.
         W oparciu o wymagania ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach  i rozporządzenia
Ministra  Finansów  z  dnia  10  czerwca  2002  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad
uwidaczniania  cen  towarów  i  usług  oraz  sposobu  oznaczania  ceną  towarów
przeznaczonych do sprzedaży w  2  hurtowniach, prowadzących sprzedaż  detalicznych
sprawdzono,  czy przestrzegane są przepisy o uwidacznianiu cen.  Nieprawidłowości  w
tym zakresie nie stwierdzono. 

5. Legalność prowadzonej działalności.
          W żadnej z kontrolowanych placówek nie stwierdzono niezgodności w zakresie
wykonywanej działalności z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

            
PODSUMOWANIE  
         Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że wciąż zdarzają się przypadki
nieznajomości  ustawy  o  kosmetykach  przez  przedsiębiorców  i  w  obrocie  handlowym
występują produkty oznaczone niezgodnie z art. 6 ustawy o kosmetykach.
Na  28 partii skontrolowanych produktów zakwestionowano 9 partii kosmetyków (32,14
%), w tym 2 partie kosmetyków dla dzieci (7,14 %) i 7 partii kosmetyków dla dorosłych (25
%).
Nieprawidłowości dotyczyły: 

- braku numeru partii,
- braku zwrotu „najlepiej zużyć przed końcem” przed podaniem trwałości, 
- braku informacji o wykazie składników pomimo oznaczenia produktu znakiem
  graficznym wskazującym na załączanie tych  informacji na dołączonej do niego
  ulotce, nalepce, taśmie lub kartce,
-nietrwałego, wymazującego się pod wpływem dotyku oznaczenia terminu
  trwałości  i danych identyfikujących partię,
-mniejszej niż wymagana minimalnej wysokości cyfr i liter w oznakowaniu ilości
 nominalnej.

Wiele  wątpliwości  budzi  oznaczanie  kosmetyków  terminem  trwałości
oznaczonym  datą  przy  jednoczesnym  oznaczeniu  znakiem  graficznym  –  symbolem
otwartego słoika. Przedsiębiorcy tłumaczą ten fakt tym, że polscy konsumenci nie znają
znaczenia symbolu graficznego i poszukują na produkcie terminu trwałości, a handlowcy
mogą lepiej kontrolować swoje stany magazynowe i nie sprzedawać przeterminowanych
kosmetyków. Nie ma zakazu umieszczania tych dwóch informacji na produkcie jednak
może to być mylące dla konsumentów.



WYKORZYSTANIE USTALEŃ

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

− ukarania  1 przedsiębiorcy  mandatem karnym ,
− poprzestaniu na pouczeniu 2 przedsiębiorców w trybie artykułu 41 KW,
− skierowania  2  wystąpień  pokontrolnych  do producenta  i  dystrybutora

zakwestionowanych kosmetyków,
− skierowania  do  4  przedsiębiorców   pism  zwracających  uwagę,  na  fakt,  że

umieszczenie  dwóch  oznaczeń  na  opakowaniu  jednostkowym  kosmetyku może
wprowadzać konsumenta w błąd, co do istotnych informacji o wyrobie.

I N F O R M A C J A 
                                                                                                          

o wynikach kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów
konfekcyjnych przeznaczonych dla dzieci, przeprowadzonych 

w I kwartale 2010 roku przez  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w
Kielcach.

Stosownie do wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Nr
DIH-70-6(1)/10/AKL i DIH-81-3(1)/10/AB z dnia 5 stycznia 2010  roku, Wydział Kontroli
Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w
Kielcach,  przeprowadził  w  I  kwartale  2010  roku  kontrole  czterech  przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. świętokrzyskiego.

Celem  kontroli  była  ocena  bezpieczeństwa,  prawidłowości
oznakowania  oraz  jakości  wyrobów  konfekcyjnych  przeznaczonych  dla  dzieci,  jak
również ujawnienie  i wyeliminowanie produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla
zdrowia i życia użytkowników. Zapewnienie pożądanego przez konsumentów poziomu
jakości  wyrobów,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  podawanie  prawdziwych
informacji  o  składzie  surowcowym  oraz  wymiarach.  Ponadto  sprawdzono  legalność  i
rzetelność działania kontrolowanych przedsiębiorców.

I.  OGÓLNE WYNIKI KONTROLI

Kontrolę  przeprowadzono  w  1  placówce  prowadzącej  działalność
produkcyjną, w 1 placówce  wielkopowierzchniowej  oraz 2 placówkach prowadzących
sprzedaż detaliczną.



Kontrolą  objęto  wyroby  konfekcyjne  przeznaczone  dla  dzieci  pochodzące
z importu,  obrotu  wewnątrzunijnego   i   produkowane  w  kraju,   wykonane  z dzianin
i tkanin tj.: komplety dziecięce i  niemowlęce – 2 częściowe, śpiochy, półśpiochy, koszule,
spodnie, spódniczki, bluzki, bluzy, sukienki, swetry itp.

Pod kątem bezpieczeństwa,  jakości  i  prawidłowości  oznakowania,
skontrolowano  ogółem  59 partii   wyrobów  konfekcyjnych przeznaczonych dla dzieci
o wartości 20 015,76 zł w tym:

−28 partii wyrobów krajowych o wartości 13 377,40  zł,

−4 partie wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski)
o wartości 905,90  zł, (Dania ,Włochy),

−27 partii wyrobów pochodzących z importu o wartości 5  732,46  zł,
Importowane wyroby pochodziły z  Chin, Turcji i Tajlandia.

      
Zakwestionowano ogółem  34  partie wyrobów o  łącznej wartości

9 191,26 zł, w tym:

� 8  partii wyrobów krajowych o wartości 3 358,00  zł,

� 4  partie  wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego o wartości 905,90  zł,

� 22  partie wyrobów pochodzących z importu o wartości 4 927,36  zł.

Badaniem  laboratoryjnym  ogółem  objęto 11  partii o  wartości  3
466,10  zł, w tym:

��w zakresie jakości zbadano 4 partie o wartości 1 434,20  zł w tym:

� 2 partie wyrobów krajowych o wartości 1 049  zł,

� 1 partia  wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego o  wartości 220,00
zł,

� 1 partia wyrobów z importu o wartości 165,20  zł.

2. w zakresie bezpieczeństwa zbadano 7 partii o wartości 2 031,90  zł w tym:

� 6 partii wyrobów krajowych o wartości 1 827,50  zł,

� 1 partia wyrobów z obrotu wewenątrzunijnego o wartości 204,40  zł.

Zakwestionowano  1 partię wyrobów krajowych o wartości 474  zł. 

II.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI



A.  BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW KONFEKCYJNYCH DLA DZIECI.

W  trakcie  prowadzonych  kontroli  nie  ujawniono  wyrobów
konfekcyjnych przeznaczonych dla dzieci mogących stwarzać zagrożenie.

Objęty  kontrolą  producent  wyrobów  dla  dzieci  do  lat  3  (firma
„DINO”)  posiadała  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  od  dostawców  dzianin,  tkanin,
dodatków i ozdób krawieckich oraz od firm wykonujący hafty i nadruki.

W   wyniku  działań   WIIH   w  Kielcach  właścicielka  zakładu
produkcyjnego wystawiła deklaracje własną,  dokument potwierdzający spełnienie przez
produkty wymagań bezpieczeństwa. 

1. Bezpieczeństwo produktów konfekcyjnych przeznaczonych dla dzieci – badania
laboratoryjne.

Oceny  bezpieczeństwa  wyrobów  przeznaczonych  dla  dzieci,
dokonano w odniesieniu do wymagań  określonych w § 40 ust. 1 i 2  rozporządzenia  Rady
Ministrów  z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i znakowania  produktów

włókienniczych (Dz. U. Nr 81, poz.743 z późn. zm.), dotyczących dopuszczalnej  zawartości
wolnego  lub  uwalniającego  się   formaldehydu,  zawartości  amin  odszczepianych
z barwinków azowych oraz zawartości metali kadmu i ołowiu.

Dokonując  oceny  bezpieczeństwa  do   badań  laboratoryjnych
pobrano wyroby konfekcyjne dla dzieci  z  7 partii  o wartości  2 031,90  zł:

12. formaldehyd zbadano w stosunku do 6 partii o wartości 1 844,40  zł, 

i. 5  partii  produktów krajowych o  wartości 1 640,00  zł,

ii. 1  partia pochodząca z obrotu wewnątrzunijnego o wartości 204,40
zł.

− aminy zbadano w stosunku do 1 partii produkcji krajowej o wartości 187,50  zł,

− kadm i ołów zbadano w stosunku do 2 partii produkcji krajowej o wartości 908,00
zł.

Pracownia Produktów Włókienniczych przeprowadziła badania w
stosunku do  4  partii wyrobów konfekcyjnych dla dzieci  o wartości  936,40  zł w zakresie
wolnego lub uwalniającego się formaldehydu.

Pracownia Analizy Instrumentalnej  przeprowadziła badania dla 2
partii wyrobów  o  wartości  908,00  zł.  w zakresie  zawartości  formaldehydu,  związków



kadmu i ołowiu oraz 1 partię o wartości 187,50  zł w zakresie zawartości amin.

Przeprowadzone badania nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie
bezpieczeństwa,  zbadane próbki spełniają wymagania zawarte w  rozporządzeniu.

W  zbadanych  laboratoryjnie  próbkach  nie  wykryto  obecności
formaldehydu,  zawartości  amin  aromatycznych  uwalniających  z  barwinków  azowych.
Stwierdzono w ilościach śladowych zawartość kadmu < 1 mg/kg i ołowiu < 4 mg/kg w
wyrobach (bluzeczka dziecięca i komplet dziecięcy) .

2. Bezpieczeństwo produktów konfekcyjnych przeznaczonych dla dzieci – badania
organoleptyczne.

Pod kątem bezpieczeństwa  badaniem  organoleptycznym  poddano
48 partii wyrobów dla dzieci  o wartości 16 549,66 zł w tym:

1. 20  partii wyrobów krajowych o wartości 10 500,90  zł,

2. 2  partie  wyrobów  z  obrotu  wewnątrzunijnego  (z  wyłączeniem  Polski),
o wartości  481, 50  zł, (Dania ,Włochy),

3. 26  partii  wyrobów pochodzących z importu o wartości 5  567, 26  zł. 

Importowane wyroby pochodziły z  Chin, Turcji i Tajlandii.

Oceniając  bezpieczeństwo  wyrobów  przeznaczonych  dla  dzieci
sprawdzono  czy zastosowanie sznurków, troczków itp. stwarza zagrożenie dla zdrowia i
życia  dziecka.  Oceny  dokonano  z uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  Polskiej
Normie  PN-EN  14682.2006.  Bezpieczeństwo  odzieży  dziecięcej  –  Sznury  i  sznurki
ściągające w odzieży dziecięcej – Specyfikacja.

Nie  stwierdzono  nieprawidłowości  dotyczących  sznurów  i
sznurków   ściągających  w  odzieży  dziecięcej.  Występujące  w  wyrobach  sznurki
ściągające,  wiązania  posiadały  długość  zgodną  z  wymaganiami  normy  oraz  były
zabezpieczone przed strzępieniem.

W trakcie kontroli zwrócono szczególną uwagę na ozdoby dołączone
(doklejone bądź doszyte) do wyrobów  tj. kwiatki, kokardki, cekiny, dżety, napy, guziki
itp., które mogą zostać łatwo oderwane i połknięte przez dziecko, stwarzając tym samym
zagrożenie zadławienia lub uduszenia. 

Stwierdzono,  że  sposób  zamocowania  w/w  ozdób  uniemożliwiała
ich oderwanie poprzez pociągnięcie ręką lub zahaczenie o jakikolwiek przedmiot, co tym
samym wykluczało ryzyko połknięcia, zadławienia czy uduszenia dziecka.



B.  KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW KONFEKCYJNYCH PRZEZNACZONYCH
DLA DZIECI.

Jakość   kontrolowanych  produktów  włókienniczych  oceniono
w zakresie  zgodności  z  wymaganiami  deklarowanymi  przez  przedsiębiorców
w szczegółowej  charakterystyce jakościowej  towaru – w rozumieniu  art.  3  ust.  1  pkt  3
ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku  o cenach ( Dz. U. z 2001 r., Nr 97,  poz.1050 z późn. zm.).

Kontrolę  w  zakresie  jakości  wyrobów  konfekcyjnych  dla  dzieci
przeprowadzono w  4  placówkach.

Badanie jakości wyrobów konfekcyjnych dla dzieci przeprowadzono:

1. metodą  organoleptyczną –  oceniając  wygląd  ogólny  wyrobu  oraz
zakwalifikowanie  do określonej  jakości  na  podstawie  stwierdzonych błędów
dzianiny lub tkaniny, błędów konfekcjonowania oraz dokonując sprawdzenia
zgodności deklarowanego wymiaru wyrobu z wielkością rzeczywistą.

2. metodą  laboratoryjną  –  badając  zgodność  składu  surowcowego  ze  składem
deklarowanym  oraz  zgodność  deklarowanej  wielkości  (rozmiaru)  wyrobu
z wielkością rzeczywistą.

Badaniem jakości (w ocenie  organoleptycznej  i laboratoryjnej) ogółem objęto
52 partie  wyrobów konfekcyjnych dla dzieci  o wartości  17 983,86 zł, w tym:

� 22  partie wyrobów produkcji krajowej o wartości 11 549,90  zł,

� 3  partie wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego o wartości 701,50
zł,

� 27   partii  wyrobów z importu o wartości 5 732,46 zł.

15. Badania laboratoryjne.

Badaniem laboratoryjnym objęto  4 partie o wartości 1 434,20  zł, w
tym:

� 2  partie wyrobów krajowych o wartości 1 049 zł,

� 1  partia  wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego o  wartości 220,00  zł,

� 1  partia wyrobów z importu o wartości 165,20 zł.



Zakwestionowano 1 partię  wyrobów krajowych o wartości 474 zł,
ze względu na niezgodność składu surowcowego.

Wydział  Produktów  Włókienniczych  Specjalistycznego
Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi UOK i K,
przeprowadził badania laboratoryjne w zakresie zgodności parametrów deklarowanych
przez producentów co do składu surowcowego i  wielkości.

Przeprowadzone  badania  laboratoryjne  wykazały  niezgodność
procentowego  składu  surowcowego  z  deklarowanym  przez  producenta  na  etykiecie
jednostkowej.

Deklarowany skład surowcowy na etykiecie jednostkowej to: bawełna 13 proc., poliester
87 proc. 

Faktyczny, ustalony laboratoryjnie to:

� w przeliczeniu na cały wyrób: poliester 71,6  proc., wiskoza 11,5
proc., poliamid 9,7 proc.,  bawełna 5,2  proc., elastan 2,0  proc.

� tkanina  wzorzysta:  poliester  39,  5   proc.,  wiskoza  30,0   proc.,
poliamid 25,4  proc., elastan 5,1  proc.,

� tkanina podszewkowa: poliester 65,2  proc., bawełna 34,8  proc.,

� dzianina welurowa: poliester 100  proc.

W wyniku stwierdzonej niezgodności kontrolowany przedsiębiorca
podjął  działania  mające  na  celu  poprawę  oznakowania  kwestionowanego  wyrobu,
zgodnie z wynikami badań.

W  pozostałych  przebadanych  próbkach  faktyczny,  ustalony
laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był  zgodny z deklarowanym na etykiecie
jednostkowej,  przy uwzględnieniu dopuszczalnej tolerancji produkcyjnej 3 proc. zgodnie
z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  znakowania  produktów

włókienniczych (Dz. U. Nr 81, poz.743 z późn. zm.) w przypadku wyrobów(pajac i komplet
dziecięcy).

Ponadto  sprowadzono  laboratoryjne  zgodność  deklarowanej
wielkości (rozmiaru) wyrobu z wielkością rzeczywistą dla 4 partii o wartości 1 434,20  zł. 

Dokonane  badania  nie  wykazały  nieprawidłowości.  Stwierdzono
pasowalność wyrobu  na wielkości deklarowane na etykiecie jednostkowej.

Kontrolowani  przedsiębiorcy  nie  przedłożyli  w  czasie  kontroli



deklaracji  zgodności  lub  innych  dokumentów  techniczno  -  normatywnych  na
produkowane wyroby, dlatego nie badano w laboratorium wskaźników użytkowych.

2.   Badania  organoleptyczne.

Badaniem  organoleptycznym  poddano   48   partii   wyrobów   o
wartości 16 549,66 zł, w tym:

2) 20 partii wyrobów produkcji krajowej o wartości 10 500,90 zł,

3) 2   partie wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego o wartości  481,50 zł,

4) 26   partii  wyrobów z importu o wartości 5 567,26 zł

Podczas badań organoleptycznych zwrócono szczególną uwagę na
ogólny  wygląd  wyrobu  oraz  zakwalifikowanie  do  określonej  jakości  na  podstawie
stwierdzonych  błędów  dziany/tkaniny,  błędów  konfekcjonowania.  Sprawdzono
staranność  wykończenia,  prawidłowość  szwów,  ściegów,  występowanie  plam,  dziur  i
zabrudzeń oraz równomierność barw.

Ocena  organoleptyczna  jakości  produktów  konfekcyjnych
przeznaczonych  dla  dzieci  nie  wykazała  nieprawidłowości.  Wyroby  były  wykonane
starannie i kwalifikowały się do jakości pierwszej.

Ponadto u producenta sprawdzono przez pomiar,  czy rzeczywiste
wymiary badanych wyrobów są zgodne z deklarowanymi na etykiecie jednostkowej. W
powyższym  zakresie  sprawdzeniem  objęto  10  partii  o  wartości  8  300,00  zł.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrolowani  przedsiębiorcy  nie  przedłożyli  w  czasie  kontroli
deklaracji  zgodności  lub  innych  dokumentów  techniczno  -  normatywnych  na
produkowane wyroby, dlatego nie badano w laboratorium wskaźników użytkowych.

C.   KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA.

Prawidłowość  oznakowania  wyrobów  konfekcyjnych
przeznaczonych dla dzieci sprawdzono  zgodnie  z wymaganiami:

� rozporządzenia   Rady Ministrów  z dnia   6 kwietnia   2004 roku   w sprawie

bezpieczeństwa  i znakowania produktów włókienniczych  (Dz. U. Nr  81,  poz. 743
z późn. zm.),

� ustawa z dnia 2 lipca  2004 roku  o swobodzie  działalności  gospodarczej  (tekst
jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr.155, poz. 1095  z późn. zm),



� ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku  polskim (Dz. U. Nr  90, poz. 999
z późn. zm.)

Prawidłowość  oznakowania  sprawdzono  we  wszystkich  partiach
objętych kontrolą, czyli   59  partiach  wyrobów konfekcyjnych dla dzieci, o wartości  20
015,76  zł, w tym:

� 28 partii wyrobów produkcji krajowej o wartości  13 377,40  zł,

� 4 partie wyrobów z obrotu wewnątrzunjnego o wartości  905,90  zł,

� 27 partii wyrobów z importu o wartości 5 732,46  zł.

Nieprawidłowości  w  oznakowaniu  ujawniono  w  34  partiach
wyrobów o wartości 9 191,26  zł, w tym:

� 8  partii produkcji krajowej o wartości  3 358,00 zł,

� 4 partie wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego o wartości 905,90 zł,

� 22  partie z importu o wartości  4 927,36 zł.

Wyroby konfekcyjne dla dzieci zakwestionowano ze względu na:

���� brak nazwy, formy prawnej i  adresu producenta, importera, wprowadzającego
do  obrotu na terenie RP, 

���� danych umożliwiających identyfikację produktu, nazwy wyrobu, kod EAN;

���� niepełne oznakowanie, polegające na braku jednego z elementów
oznakowania:

      -   określenia firmy przedsiębiorcy  (imienia i nazwiska),

� niezgodność składu surowcowego ze stanem faktycznym.

Inne stwierdzone nieprawidłowości:

���� niewłaściwe  nazewnictwo  włókien  niezgodne  z   rozporządzeniem  Rady
Ministrów z dnia 6.04.2004 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  znakowania produktów

włókienniczych np.: spandex, cotton, polyester, Lycra, bawerra, flanela, elasthan,

���� sprzeczna  informacja o  sposobie  konserwacji  (dotyczące  sposobu  prania
i prasowania) zawarte na etykiecie jednostkowej i wszywce informacyjnej.

Dane  dotyczące  produktu,  odnoszące  się  do  zawartości  włókien



tekstylnych  i znakowania  produktów  włókienniczych  zamieszczone  na  etykietach
i wszywkach  informacyjnych,  podane  były  jednolitym  drukiem  w  sposób  przejrzysty,
czytelny i trwały.

Przedsiębiorcy  w  czasie  kontroli  zostali  zapoznani  z  uwagami
inspektorów oraz obowiązującym stanem prawnym. Podejmowali oni z własnej inicjatywy
działania naprawcze poprzez niezwłoczne usuwanie nieprawidłowości lub dobrowolnie
wstrzymywali kwestionowane wyroby od sprzedaży do czasu poprawy oznakowania.

Nie  stwierdzono  nieprawidłowości  w  zakresie  przestrzegania
przepisów art. 7 i 7a  ustawy z dnia  7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. Nr
90, poz. 999 z późn. zm.).

D.  INNE ZAGADNIENIA KONTROLI.

1.  Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeprowadzone  kontrole  w  tym  zakresie  nie  wykazały
nieprawidłowości.  Zakres  prowadzonej  działalności  gospodarczej  we  wszystkich
kontrolowanych placówkach,  był zgodny z przedłożonymi zaświadczeniami o wpisie do
ewidencji działalności  gospodarczej.

2.  Prawidłowość oznaczania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci cenami.

W  kontrolowanych  placówkach  prowadzącej  sprzedaż  detaliczną
oferowane  do  sprzedaży  produkty  włókiennicze  oznaczone  były  cenami  zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku  o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz.1050 z
późn.  zm.)  oraz  rozporządzeniem  Ministra  Finansów z  dnia  10  czerwca  2002 roku  w
sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną

towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.).

III.   WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI.

Stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do:

� nałożenia dwóch mandatów karnych kredytowanych.

� wobec   jednego  przedsiębiorcy zastosowano pouczenie w trybie   art. 41 KW.



� skierowano  11  wystąpień  pokontrolnych do  przedsiębiorców  wprowadzających
kwestionowane  produkty  na  rynek  polski  informujących  o  stwierdzonych
nieprawidłowościach, z wnioskiem o ich niezwłoczne ich  usunięcie.

Z uzyskanych odpowiedzi  na wystąpienia  pokontrolne wynika,  iż
przedsiębiorcy podjęli  działania  zmierzające  do wyeliminowania  nieprawidłowości,  jak
również przesłali wzory etykiet z prawidłowym oznakowaniem, zgodnym z wymogami
obowiązujących przepisów.

IV.   OCENA WYNIKÓW I WNIOSKI

Należy  stwierdzić,  że  najwięcej  zastrzeżeń  wnosi  się  do
oznakowania   wyrobów  pochodzących  z  importu  (Chiny,  Turcja,  Tajlandia),  również
częściej  kwestionowano wyroby pochodzące z obrotu wewnątrzunijnego niż  produkcji
krajowej.

Ujawniono niezgodności  dotyczące  składu surowcowego podczas
badań laboratoryjnych.

Stwierdzone  nieprawidłowości  w  oznakowaniu,   wynikają  z
nieznajomości  obowiązujących  przepisów,  bądź  podawania  nierzetelnych  informacji  o
składzie surowcowym ze strony producentów.

Przedsiębiorcy  w  czasie  kontroli  kwestionowane  wyroby
dobrowolnie wstrzymali od sprzedaży do czasu poprawy oznakowania.

Dokonując  oceny  bezpieczeństwa  wyrobów  konfekcyjnych
przeznaczonych  dla  dzieci,  należy  podkreślić,  iż  wszystkie  partie  produktów  badane
laboratoryjnie  spełniały  wymagania  bezpieczeństwa dotyczące  zawartości  wolnego lub
uwalniającego się formaldehydu, obecności amin oraz metali kadmu i ołowiu.

Przeprowadzone  badane  organoleptyczne  wyrobów  nie  wykazały
widocznych wad jakościowych,  które obniżałyby ich wartość użytkową. Nie wniesiono
uwag w zakresie deklarowanych wymiarów. 

Dokonując analizy rynku wyrobów konfekcyjnych przeznaczonych
dla dzieci  należy stwierdzić, iż zasadnym jest dalsze podejmowanie działań kontrolnych
mając na uwadze dobro małych konsumentów. Konieczność ta wynika ze stwierdzenia
licznych  nieprawidłowości  zarówno  w  odniesieniu  do  oznakowania  wyrobów,  jak
również   sprzeczne z deklaracjami  wyniki  z  badań laboratoryjnych.



INFORMACJA

o wynikach kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych

przeprowadzonych w I kwartale 2010 r. przez  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Handlowej w Kielcach.

Wydział  Kontroli  Artykułów  Przemysłowych  i  Usług  w  WIIH  w  Kielcach

w I kwartale 2010 r., zgodnie z programem kontroli Nr: DNR-70-115(23)/09/AKL

przeprowadził  kontrolę  w  czterech  podmiotach  gospodarczych  na  terenie

województwa świętokrzyskiego.                                 

Celem  przeprowadzonych  kontroli  była  ocena  bezpieczeństwa  wskaźników
laserowych  używanych  głównie  w  trakcie  pokazów  i  prezentacji   dydaktycznych,
konferencyjnych, reklamowych lub spełniających rolę gadżetów.

Kontroli poddano wskaźniki laserowe w kształcie pióra, płaskie, w formie  breloka,
połączone  w  urządzenie  wielofunkcyjne  z  długopisem,  z  lampką  LED  (funkcja  mini
-latarki), z  pamięcią  USB,  z  rysikiem  PDA  (końcówka  do  ekranów  dotykowych),
ze  zdalnym  sterowaniem,  z  testerem  UV  lub  w  kombinacji  z  jednym  lub  wieloma
z  powyższych  elementów,  na  zgodność  z  wymogami  przepisów  ustawy  z  dnia
12 grudnia 2003 r.,  o ogólnym bezpieczeństwie produktów  oraz eliminowanie z obrotu tych
produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników. 

USTALENIA KONTROLI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Kontrolą objęto - 7 partii wskaźników laserowych, o wartości 714,44 zł, o liczności 14 szt.
t. j.:

16. 3 partie wskaźników laserowych w kształcie długopisu o wartości 184,80 zł,             o
liczności 6 szt.;

17. 2 partie wskaźników płaskich w formie pilota o wartości 278,32 zł, o liczności 6 szt.;
18. 1 partię bezprzewodowego pilota do prezentacji ze wskaźnikiem laserowym            o

wartości 157,38 zł, o liczności 1 szt.;
19. 1  partię  wskaźnika   laserowego  wielofunkcyjnego  4  w  1   o  wartości  93,94  zł,

o liczności 1 szt.;

Z tego zakwestionowano 6 partii o wartości 676,64 zł, o liczności 11 sztuk, to jest:
3. 2 partie wskaźników laserowych  w kształcie długopisu o wartości 147,00 zł,                 o

liczności  3 szt.; (brak ostrzeżeń),
4. 2 partie  wskaźników laserowych płaskich w formie pilota o wartości  278,32 zł,          o

liczności 6 szt.; (brak pełnego adresu dystrybutora, oraz pełnych zapisów                   w



dokumencie gwarancyjnym),
5. 1 partię  bezprzewodowego pilota do prezentacji  ze wskaźnikiem laserowym            o

wartości 157,38 zł, o liczności 1 szt.;(brak pełnych zapisów w dokumencie gwarancyjnym),
6. 1 partię wskaźnika laserowego wielofunkcyjnego 4 w 1 o wartości 93,94 zł,                o

liczności 1 szt. (brak pełnego adresu dystrybutora, oraz pełnych zapisów                 w
dokumencie gwarancyjnym).

Kontrolowane wskaźniki laserowe wyprodukowane zostały w Chinach dla trzech
przedsiębiorców wprowadzających  je na rynek polski.

1. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO  WSKAŹNIKÓW LASEROWYCH
    -badanie organoleptyczne w zakresie oznakowania.
Pod względem bezpieczeństwa kontrolą objęto 7 partii o wartości 714,44 zł, o liczności
14 szt.  

W  trakcie  kontroli  dokonano  sprawdzenia  bezpieczeństwa  wskaźników
laserowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia
2003  r.  o  ogólnym  bezpieczeństwie  produktów (Dz.  U.  Nr  229,  poz.  2275,  z  późn.  zm.)
uwzględniając następujące wymagania określone w w/w. ustawie tj.:

4. Cechy  produktu,  w  tym  jego  skład,  opakowanie,  instrukcję  montażu
i uruchomienia,   a także – biorąc pod uwagę rodzaj produktu – instrukcję instalacji
i konserwacji;

5. Oddziaływanie na inne produkty, jeżeli można w sposób uzasadniony przewidzieć,
że będzie używany łącznie z innymi produktami;

6.  Wygląd  produktu,  jego  oznakowanie,  ostrzeżenia  i  instrukcje  dotyczące  jego
użytkowania  i  postępowania  z  produktem  zużytym  oraz  wszelkie  inne
udostępnianie konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu;

7. Kategorie  konsumentów  narażonych  na  niebezpieczeństwo  w  związku
z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze.

Przy  ocenie  bezpieczeństwa  posiłkowano  się  przepisami  w/w  ustawy,  oraz
wymaganiami  określonymi  w  normie  PN-EN  60825-1:2008  -  Bezpieczeństwo  urządzeń

laserowych- Część 1:Klasyfikacja sprzętu i wymagania.

Objęte badaniem organoleptycznym produkty uznano za bezpieczne,  czyli takie,
które w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach
używania,  z  uwzględnieniem  czasu  korzystania  z  produktu,  a  także  w zależności  od
rodzaju produktów, sposobów uruchamiania oraz wymogów instrukcji i konserwacji, nie
stwarzają  żadnego  zagrożenia  dla  konsumentów  lub  stwarzają  znikome  zagrożenie,
dające  się  pogodzić  z  jego  zwykłym  użytkowaniem  i  uwzględniające  wysoki  poziom
wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.



Badanie  organoleptyczne  w/w  produktów  przeprowadzono   w
kontrolowanych podmiotach gospodarczych.

Z  przeprowadzonych  badań  organoleptycznych  sporządzano  sprawozdania
z badań organoleptycznych.

1.1. OZNAKOWANIE.

Sprawdzając oznakowanie wyrobów w zakresie spełniania wymagań określonych
w  przepisach  w/w  ustawy  sprawdzono,  czy  do  wyrobów  załączone  są  informacje
umożliwiające konsumentowi prawidłowe i bezpieczne korzystanie z niego.

W  tym  zakresie  kontrolą  objęto  7  partii  wskaźników  laserowych  o  wartości
714,44 zł, o liczności 14 szt.

Z tego zakwestionowano 4 partie o wartości 328,94 zł, o liczności 6 szt. z uwagi
na:     
− brak oznaczeń handlowych dotyczących pełnego adresu wprowadzającego na rynek

polski,(2 partie          o wartości 181,94 zł, o liczności 3 szt.),
− brak ostrzeżenia o bezpieczeństwie użytkowania wskaźników laserowych  (2 partie o

wartości 147,00 zł, o liczności              3 szt.)
W  trakcie  kontroli  kontrolowani  podjęli  dobrowolne  działania  zmierzające  do

usunięcia niezgodności i uzupełnili brakujące oznakowanie.

3. Ogólne bezpieczeństwo wskaźników laserowych - badanie laboratoryjne.          
    Do badań laboratoryjnych nie pobierano wskaźników laserowych.

4.  USTALENIA  DOTYCZĄCE  DODATKOWYCH  ZAGADNIEŃ  DO  KONTROLI.
Sprawdzenie  prawidłowości  oznakowania  wyrobów  przeprowadzono  również
w oparciu o następujące przepisy:  art.  7 i  7a ustawy z dnia 7 października 1999 r.  o
języku polskim   (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.); czy spełniony jest obowiązek używania
języka  polskiego  w  zakresie  nazewnictwa  towarów,  warunków  gwarancji,  ostrzeżeń  i
informacji,



� art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. Nr155, poz.1095), czy produkty oznaczone są nazwą wyrobu, nazwą i
adresem przedsiębiorcy wprowadzającego produkt do obrotu na terenie
Rzeczpospolitej,

� czy  karty  gwarancji  (dokument  gwarancyjny)  dołączone  do  wyrobów
zawierają zapisy zgodne z art. 13 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2002  r.  o  szczególnych  warunkach  sprzedaży  konsumenckiej  oraz  zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) - w przypadku jej
dołączenia,

� czy  towary  oferowane  do  sprzedaży  były  oznaczone  informacją  o
wysokości stosowanych cen detalicznych, zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 5 lipca 2001 r.         o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Finansów           z dnia 10 czerwca 2002 r.  w
sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów             i usług oraz

sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99,
poz.  894  ze  zm.),  w  przypadku  prowadzenia  przez  kontrolowanych
przedsiębiorców sprzedaży detalicznej.

        Sprawdzając dokumenty dołączone do wskaźników laserowych stwierdzono,
że ,  w dołączonych instrukcjach obsługi do 4 partii wskaźników laserowych o wartości
529,64 zł, o liczności 8 szt. Zamieszczono  zapis: „Gwarancja. Wskaźnik laserowy objęty
jest gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe ,ważne przez rok od daty zakupu.”    

W gwarancji  tej  brak jest  zapisów wymaganych art.  13 ustawy z dnia 27 lipca  2002 r.
o  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz zmianie  kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 141 poz. 1172 z 2002 r.). Zgodnie z zapisem w/w ustawie gwarancja winna być
sformułowana w sposób jasny ,zrozumiały i nie wprowadzający w błąd oraz zawierać:

 -  uprawnienia kupującego, 
-   nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej, 
-   terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, 
-   stwierdzenie ,że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień 
    wynikających z niezgodności towaru z umową.

            Wskaźniki  laserowe  oferowane  do  sprzedaży  były  oznaczone  informacją
o wysokości stosowanych cen detalicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PODSUMOWANIE:

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do: 
-   postawienia 4 żądań porządkowo – organizacyjnych.



-  wysłania 2 wystąpień pokontrolnych do wprowadzających zakwestionowane wyroby
na   
    rynek polski.

Oceniając wyniki kontroli należy stwierdzić, że nieprawidłowości stwierdzono we
wszystkich  podmiotach  gospodarczych  objętych  kontrolą.  Polegały  one  na  niepełnym
oznaczeniu wskaźników laserowych w związku z wymogami ustawy z dnia 12 grudnia
2003 r.  o ogólnym bezpieczeństwie produktów  (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.), oraz
brak pełnych zapisów w dokumencie gwarancyjnym, co jest nie zgodne z art. 13 ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu

cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 z późn. zm.).
Przeprowadzone  kontrolę  przyczyniły  się  do  wyeliminowania  ujawnionych

nieprawidłowości. 

  Informacja 

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów mięśnych, w tym
drobiowych

Wojewódzki  Inspektorat  Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach  zgodnie  z
wytycznymi  Prezesa  U.  O.  K.  i  K.  Departament  Inspekcji  Handlowej   w   Warszawie
zawartymi  w  programie  DIH-81-12  (1)/09/JS  w  I  kwartale  2010  roku   przeprowadził
ogółem 5 kontroli  w zakresie  przestrzegania  przepisów dotyczących jakości  handlowej
przetworów mięsnych  i drobiu oraz prawidłowości ich oznakowania..

Kontrolą objęto :
1  hurtownię  wędlin,  4  sklepy  w  grupie  pozostałych  sklepów  (2  sklepy  mięsne
firmowe,) oraz 2 sklepy ogólnospożywcze..

Ustalenia  kontroli  wg zagadnień tematycznych  przedstawiają  się
następująco :

I. Ocena jakości przetworów mięsnych w tym drobiowych w
odniesieniu do deklaracji producenta zamieszczonej w
oznakowaniu produktu

Ogółem pod względem cech organoleptycznych i fizykochemicznych oceniono
13 prób z 10 partii przetworów mięsnych i drobiowych wartości 3 037 zł., kwestionując
jakość
handlową 2 partii wartości 670  zł. 

Wskaźnik wadliwości zbadanych partii wyniósł 20 procent.



Badaniem laboratoryjnym objęto następujące przetwory drobiowe i mięsne: 
1. 2 partie wędlin drobiowych wartości 750 zł.;
2. 5 partii kiełbas wartości 1856 zł.;
3. 2 partie wędzonek wartości 366 zł.;
4. 1 partię wędliny podrobowej wartości 65 zł. 

Uzyskane  wyniki analiz, w odniesieniu  do oznaczeń na etykietach, deklarowanej normy
PN- A- 82007, obowiązującego rozporządzenia  MR i RW  z dnia  10 lipca 2007 r., dały
podstawę  do zakwestionowania  2 partii  wartości  670 zł.  tj.:kiełbasy  rodzinnej  średnio
rozdrobnionej,wędzonej,  parzonej  z  uwagi  na  nietypowe  cechy  organoleptyczne  dla
deklarowanego rodzaju wędliny, mało mięsny, wyraźnie tłuszczowy smak.
 
pasztetowej swojskiej,  produkcji  Z.P.M. „AVEX” Kielce,  z uwagi na obecność skrobi w
ilości  1,  68  procent  (wymagania   w/g  zadeklarowanej  normy  PN-  A-  82007 –  do 6,0
procent),  o  czym  producent  nie  informował  w  składzie  surowcowym,  wykazanym  w
oznakowaniu produktu na etykiecie.

Pozostałe  partie  wędlin,  w zakresie  badanych parametrów (takich  jak  cechy
organoleptyczne,  masa netto , zawartość skrobi, wody, tłuszczu białka, hydroksyproliny,
kolagenu,  tkanki łącznej,  odpowiadały wymaganiom zawartym  w opisie  produktu na
etykiecie lub   zadeklarowanej normy  PN- A- 82007.

Wędliny o niewłaściwej jakości handlowej stwierdzono w jednej  z hurtowni.
Wobec  kontrolowanego  przedsiębiorcy  nałożono  karę  pieniężną  w  kwocie  500  zł,
korzystając z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku  o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z póź.
zm.) 
Postępowanie administracyjne w tej sprawie jest zakończone a nałożona kara pieniężna
została wpłacona 19.03.2010 r.

Do  producentów  zakwestionowanych  wędlin  skierowano  wystąpienia  o
poprawę jakości i  poprawę oznakowania w przypadku pasztetowej swojskiej.
 Stosowanie substancji dodatkowych.

Zgodność  zastosowanych  substancji  dodatkowych  sprawdzono  dla  28  partii
przetworów  mięsnych i drobiowych wartości 3 857 zł.

Z oznaczeń na etykietach wynika, że  wykazane  w składzie  substancje  dodatkowe,
zastosowane  zostały  zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  obowiązującym
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r.  w sprawie dozwolonych
substancji  dodatkowych  (Dz.  U.  Nr  177,  poz.  1094).  W  sprawdzonych  wędlinach  nie
stwierdzono stosowania składników modyfikowanych genetycznie (GMO).

II. Ocena prawidłowości oznakowania

Ogółem  sprawdzono 57 partii przetworów mięsnych i drobiowych wartości 4
742 zł., kwestionując  sposób oznakowania,  35 partii  wartości  1506 zł. tj.:7 partii kiełbas,
z  uwagi  na  brak  rodzaju,  stopnia  rozdrobnienia,  procentowej  zawartości  mięsa
wykazanego w składzie – 2 partie,  całkowity brak oznaczeń – 5 partii,



− 5 partii wędzonek, z uwagi na całkowity brak oznaczeń – 3 partie, brak procentowej
zawartości mięsa wykazanego w składzie -2 partie,

− 6 partii wędlin podrobowych, z uwagi na całkowity brak oznaczeń - 4  partie,  brak
procentowej zawartości surowców (wątroba, mięso z głów) wykazanych w składzie,

− 17 partii w grupie inne (w tym: 3 partie wyrobów pieczonych - schab , boczek, 3 partie
drobiu i elementów drobiowych schłodzonych luzem – tuszki z kurczaka, filet z piersi
kurczaka, ćwiartka z kurczaka, 10 partii mięsa wieprzowego zamrożonego w sklepie  –
łopatka, żeberka, schab, mięso mielone luzem, 4 partie drobiu i elementów drobiowych
luzem zamrożonych w sklepie),  z  uwagi  na  całkowity  brak oznaczeń  handlowych.
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Wśród zakwestionowanych wędlin przy 12 partiach oferowanych do sprzedaży
luzem, brak było informacji  dla klientów o składzie surowcowym. Właścicieli  sklepów
pouczono  o  tym  obowiązku  wynikającym  z  przepisu  §  17  ust.  1  pkt  2 rozporządzenia

Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  10  lipca  2007 r.  w  sprawie  znakowania  środków

spożywczych.

Do  producentów  zakwestionowanych  przetworów  mięsnych  oraz  drobiu  i
elementów  drobiowych  wystąpiono  z  wnioskami   o  znakowanie  lub poprawę
oznakowania ,   zgodnie z wymaganiami zawartych w obowiązujących przepisach.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że producenci dostosują oznakowanie do
wymagań zawartych w obowiązujących przepisach.

Przetwory  mięsne  i  mięso  wp.  oraz  drobiowe,  bez  oznaczeń  handlowych
łącznie 26 partii wartości 633 zł, wycofano z obrotu handlowego.

Przyczyną  braku  etykiet  przy  przetworach  mięsnych  i  mięsie  było
nieoznakowanie przez  producentów będących jednocześnie dostawcami. 

III.  Przestrzeganie  daty  minimalnej  trwałości lub  terminu  przydatności  do spożycia
znajdujących się w sprzedaży przetworów mięsnych i drobiowych.

W  powyższym  zakresie,  sprawdzono  łącznie  31  partii  wartości  4109  zł.
stwierdzając,  że  konserwy  mięsne  „Luncheonmeat”  wartości  11  zł.,  posiadały
przekroczoną datę minimalnej trwałości o 22 dni, które wycofano ze sprzedaży.

IV. Warunki  przechowywania  przetworów  mięsnych  i  drobiowych  -   zgodność  z
obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów.

   

  

W  skontrolowanej  hurtowni  i  sklepach  przetwory  mięsne  i  drobiowe  ,
przechowywane   były  w  prawidłowych   warunkach  z  zachowaniem  temperatury
wymaganej  przez  producentów  a  stan   ich  opakowań  jednostkowych   nie  budził
zastrzeżeń.

V. Zgodność zawartości deklarowanej masy netto z rzeczywistą.



Podczas  przeprowadzonych  badań  laboratoryjnych  sprawdzono  masę  netto  dla  5
prób  produktów  wartości  24  zł  stwierdzając,  że  deklaracja  na  opakowaniach
jednostkowych była zgodna z ilością rzeczywistą.  
                                                                                                                                       

VI.  Przestrzeganie  postanowień  art.  59  ust.  4  ustawy  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  o

bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  (Dz.  U.  Nr  171,  poz.  1225  ze  zm.),  dotyczącego
przechowywania  i udostępniania  na  żądanie  organów urzędowej  kontroli  żywności
orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

W  hurtowni  i  sklepach objętych  kontrolą,  zatrudniony  personel  posiadał
aktualne  orzeczenia  lekarskie  do celów  sanitarno – epidemiologicznych.

VII.  Identyfikacja  kontrolowanego  przedsiębiorcy  –  zakres  i  rodzaj  prowadzonej
działalności oraz rejestracja i zatwierdzenie zakładu.

Z  przedłożonych  dokumentów   wynika,  że   objęte   kontrolą  podmioty
gospodarcze  prowadzone są  zgodnie  z  wpisami  do Krajowego  rejestru Sądowego lub
zaświadczeń  o wpisie   do  ewidencji  działalności   gospodarczej  oraz są zatwierdzone
przez służby sanitarne. 

Ponadto w toku przeprowadzanych kontroli stwierdzono:

8. niezgodne z przepisami oznakowanie towarów ceną detaliczną (tj. całkowity brak
wywieszek  cenowych,  brak  nazwy  towaru,  gramatury,  ceny  jednostkowej,
oznakowania każdego opakowania ceną towarów paczkowanych, w cenie powyżej
5 zł/szt.) - w 3 sklepach,

9. stosowanie  przyrządów pomiarowych  z nieaktualnymi cechami legalizacji -  w 2
sklepach. 

O nieprawidłowościach  w tym zakresie  poinformowano  Obwodowy Urząd Miar w
Kielcach.

P O D S U M O W A N I E :

Z ustaleń kontroli wynika, że we wszystkich podmiotach gospodarczych stwierdzono
nieprawidłowości, które polegały na:   

� wprowadzeniu  do  obrotu  przetworów  mięsnych  i  drobiowych
bez wymaganych oznaczeń lub nieprawidłowo oznakowanych, co
stwierdzono  w  3  sklepach  i  hurtowni  (tj.  80%  podmiotów
skontrolowanych),



� nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących oznakowania towarów
znajdujących się w sprzedaży cenami  detalicznymi,  co
stwierdzono we wszystkich 3 sklepach, w których zagadnienie to
było przedmiotem kontroli,
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� stosowanie  przyrządów pomiarowych z  nieaktualnymi cechami
legalizacji,co stwierdzono w 2 sklepach na  3 skontrolowane w
tym zakresie.  

� sprzedaż  konserw  po  dacie  minimalnej  trwałości  o  22  dni,  co
stwierdzono  w 1 sklepie.

Uzyskany na podstawie badań laboratoryjnych współczynnik wadliwości - 20
procent partii zbadanych, świadczy o poprawie jakości, w porównaniu do ustaleń kontroli
z II kwartału 2009 r., gdzie wskaźnik wadliwości wyniósł 44 procent partii zbadanych.

   
W grupie  10 partii  przetworów mięsnych  zbadanych laboratoryjnie, 6 partii 

tj.  60 procent,  stanowiły wędliny lokalnych producentów, którzy deklarowali zgodność
cech organoleptycznych i fizykochemicznych z wymaganiami normy PN – A – 82007 a
wyniki analiz  potwierdziły ich właściwą jakość handlową.

Materiały z kontroli dały podstawę do :
� wydania  decyzji  administracyjnej  związanej  z  nałożeniem  kary

pieniężnej  w kwocie 500 zł., z  art.  40 a ust. 1 pkt 3 ustawy  z dnia 21

grudnia  2000  r.  o  jakości  handlowej  artykułów  rolno-spożywczych  (tekst

jednolity:  Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  187,  poz.  1577  ze  zm.),  wobec
kontrolowanego przedsiębiorcy  „HAWED”Sp. z o. o. Kielce (decyzja
uprawomocniła się, kara została wpłacona), 

� nałożenia 3 mandatów na łączną kwotę 650 zł,
� skierowania 5 wystąpień  pokontrolnych  do jednostek nadrzędnych i

właścicieli  oraz  producentów   zakwestionowanych  przetworów
mięsnych i drobiowych , przesyłając kopie pism do wiadomości : 

 a)  Wojewódzkich  Inspektoratów  Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno
Spożywczych -  4 pisma, 

b) Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii – 1 pismo 
c) przesłania 2 pism do Obwodowego Urzędu Miar w Kielcach.

Informacja 
o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów i mrożonek

owocowych i warzywnych, w tym w zakresie oznakowania 
składników GMO



Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii Wojewódzkiego Inspekt-
oratu Inspekcji  Handlowej w Kielcach zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie
DIH-81-1(1)/10/AgŁ   przeprowadził  kontrolę  w  5  jednostkach  w  tym:  w2   sklepach
wielkopowierzchniowych ,3  innych placówkach detalicznych.

                 Ustalenia kontroli wg zagadnień tematycznych przedstawiają się następująco:

I. OCENA JAKOŚCI  PRZETWORÓW I MROŻONEK WARZYWNYCH

               Badaniem laboratoryjnym objęto 11 partii przetworów i mrożonek warzywnych
wartości 1653  zł w tym:  

13. 4  partie mrożonych mieszanek i zup warzywnych,
14. po  1  partii  owoców  południowych  w  zalewie,  koncentratu  pomidorowego,

ogórków konserwowych, sałatki warzywnej, groszku konserwowego
15. 2  partie  kukurydzy  konserwowej  (w  tym  1  partia  zbadana  w  kierunku

wykrywania modyfikacji genetycznych).

             Uzyskane wyniki badań, w odniesieniu do deklaracji  na opakowaniu,  dały
podstawę   do  zakwestionowania  1  partii   brzoskwiń  w  lekkim  syropie  a  850g/480g,
wartości  146  zł,   wyprodukowanych  i  pakowanych  w  Grecji, z  uwagi  na  zaniżoną
zawartość  owoców  (wyniki  kształtowały  się  na  poziomie  513g,  420±8g,  450±9g,  a  wg
wymagań 480g) oraz zaniżona masa netto w jednym opakowaniu powyżej dopuszczalnej
tolerancji (wyniki kształtowały się na poziomie 839±8, 814±8, 834±8, a wg wymagań 850g),

Wskaźnik wadliwości wyniósł 9,09 proc. w odniesieniu do zbadanych partii.
           Do dystrybutora zakwestionowanych brzoskwiń wystąpiono z wnioskiem o
egzekwowanie od producenta produktu o parametrach zgodnych z deklaracją.        
               

               Badana kukurydza konserwowa nie wykazała obecności użytego do produkcji
surowca genetycznie modyfikowanego.

II.   OCENA   PRAWIDŁOWOŚCI  OZNAKOWANIA   W   ODNIESIENIU  DO
OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW

            W  tym  zakresie  sprawdzono  63  partie  o  wartości  4444   zł,  z  których
zakwestionowano 
13  partii wartości 1130  zł, co stanowi 20,63 % badanych partii.
Przyczyną kwestionowania było:

● brak  napisu  „pojemność opakowania” przed wielkością  określającą tę pojemność, co



narusza wymogi  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z dnia  20 lipca  2009 r.  w
sprawie  szczegółowych  wymagań  dotyczących  oznakowań  towarów
paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010).,

● brak  podania  procentowych  zawartości  składników,  występujących  w  nazwie
wyrobu, składzie surowcowym oraz przedstawionych graficznie na etykiecie,

● brak podania  dla mieszanek  warzywnych (sałatek)  określenia  „warzywa”,  które
powinno poprzedzać wymienione w składzie surowcowym warzywa  co narusza
wymogi  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w
sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966, ze zm.).

Do  producentów  kwestionowanych    przetworów wystąpiono z wnioskami o
dostosowanie sposobu oznaczeń do obowiązujących przepisów.

III. LEGALNOŚĆ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

            Kontrolowane jednostki prowadziły  działalność zgodnie z wpisami do ewidencji
działalności gospodarczej bądź  Krajowego Rejestru Przedsiębiorców i były oznakowane
na zewnątrz.

           Nie stwierdzono naruszenia art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie

żywności  i  żywienia (Dz.  U.  Nr  171,  poz.  1225,  ze  zm.),  dotyczącego  udostępniania  i
przechowywania  przez  przedsiębiorców   orzeczeń  lekarskich  wydawanych  do  celów
sanitarno  –  epidemiologicznych  wszystkich  osób  bezpośrednio  stykających  się  z
żywnością oraz  przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).

   Materiały  z kontroli dały podstawę do:
Wystąpienia  z  8  wnioskami  pokontrolnymi  do  jednostek  nadrzędnych  i

producentów  zakwestionowanych   przetworów  owocowo  warzywnych,  w  tym  6
wniosków do wiadomości przekazano Wojewódzkim Inspektoratom Jakości Handlowej
Artykułów Rolno - Spożywczych właściwym miejscowo oraz w jednym przypadku do
Urzędu Miar.

Wszczęcia   4 postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji   o
nałożeniu  kary  pieniężnej   wobec  kontrolowanego  przedsiębiorcy,  które  w  drodze
postępowania zostały umorzone.

           

Informacja    o wynikach kontroli jakości I prawidłowości oznakowania
          mrożonych wyrobów kulinarnych
                                                                       

Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii Wojewódzkiego



Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach przeprowadził w I  kwartale 2010 roku
kontrole w pięciu placówkach  handlowych  w tym:

▪  2  hurtowniach
▪  1  sklepie wielkopowierzchniowym
▪  2   innych placówkach handlowych

                  Ustalenia  kontroli  według zagadnień tematycznych przedstawiają  się
następująco:

1. Ocena jakości mrożonych wyrobów kulinarnych w odniesieniu do        deklaracji
producenta podanych w oznakowaniu produktu.

Badaniem laboratoryjnym objęto 10 partii mrożonych wyrobów kulinarnych wartości 5148
zł       w tym:

▪  3 partie półproduktów ziemniaczanych,
▪  5 partii półproduktów mącznych, 
▪  1 partia potraw mięsnych, 
▪  1 partia potraw innych -  zapiekanka z pieczarkami i szynką, 

Zakwestionowano 1 partię  pierogów z truskawkami  o wartości  92 zł,  ze względu na
niewłaściwe cechy organoleptyczne tj. obecne pierogi z wyciekiem nadzienia w ilości 30
proc,. 
Do  w/w  producenta  wystąpiono  z  wnioskiem  o  wprowadzanie  na  rynek  produktów
właściwej jakości.

W badanych produktach  nie  stwierdzono  zaniżenia  ilości  rzeczywistej  w stosunku do
deklarowanej przez producentów na etykietach opakowań jednostkowych. 

2. Ocena prawidłowości oznakowania w odniesieniu do  obowiązujących  przepisów.

W  powyższym  zakresie  sprawdzono  42  partie  o  wartości  13404  zł,  z  których
zakwestionowano      5 partii wartości 312 zł. Przyczyną kwestionowania było brak w
oznakowaniu dodatkowej informacji  o treści “ Produkt głęboko mrożony”, a dotyczyło
takich produktów jak:
▪ pierogi domowe ruskie a'0,4kg,  placki ziemniaczane a'04kg,  pyzy domowe z mięsem i
kapustą a'0,5kg
▪ kluski śląskie a'500g, pyzy z kapustą i mięsem a'0,5kg

Do producentów kwestionowanych produktów wystąpiono z wnioskiem o dostosowanie
sposobu oznaczeń do obowiązujących przepisów.

3.  Przestrzeganie terminów  przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości oraz
warunków  przechowywania.



We wszystkich skontrolowanych placówkach objęte kontrolą mrożone wyroby kulinarne
posiadały zachowane terminy przydatności do spożycia i daty minimalnej trwałości oraz
przechowywane  były  właściwie  zgodnie  z  warunkami  deklarowanymi  przez
producentów. Skontrolowano  w  tym  zakresie  42 partie  wartości 13404  zł.

4.  Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy.

Kontrolowane placówki prowadziły działalność zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru
Sądowego i były oznakowane na zewnątrz.

Nie   stwierdzono   naruszenia  art.  59  ust.  4   ustawy  z  dnia  25.08.2006  roku   o
bezpieczeństwie  żywności   i    żywienia       (Dz.  U.   z   2006 roku  Nr.  171,  poz.  1225),
dotyczącego      przechowywania  i  udostępniania  przez  przedsiębiorców  orzeczeń
lekarskich  wydawanych  do  celów  sanitarno-epidemiologicznych  wszystkich  osób
bezpośrednio stykających się z żywnością.

W jednej  placówce brak było  decyzji  Sanepidu o spełnieniu  warunków sanitarnych w
obrocie środkami  spożywczymi.

5.  Zastosowanie substancji dodatkowych.

W  zakresie  stosowania  substancji  dodatkowych  dozwolonych  określonych  przepisami
rozporządzenia   Ministra  Zdrowia  z   dnia   18.09.2008  roku   w  sprawie  dozwolonych

substancji dodatkowych ( Dz.U. Nr. 177, poz.1094 ) sprawdzono 13 partii o wartości 7510 zł
nie wnosząc zastrzeżeń.

6.  Przestrzeganie przepisów ustawy o towarach  paczkowanych.

Nieprawidłowości w powyższym  zakresie nie  stwierdzono.

7.  Inne  zagadnienia.

W  jednej  placówce  handlowej  sprawdzono  przestrzeganie  przepisów  ustawy  z  dnia
05.07.2001 roku  o cenach  (Dz.  U. Nr.97, poz. 1050 ze zm.),  w której   zakwestionowano
wywieszki cenowe ze względu na brak cen jednostkowych w przeliczeniu na 1kg, bądź 1l.

Mareriały z kontroli dały podstawę do:
▪   nałożenia jednego mandatu karnego  za popełnienie  wykroczenia.
▪ wystąpienia z pięcioma wnioskami pokontrolnymi do przedsiębiorców kontrolowanych
placówek i producentów kwestionowanych wyrobów, w tym 3 wnioski przekazano do
wiadomości  Wojewódzkim  lnspektoratom  Jakości  Handlowej  Artykułów  Rolno  –
Spożywczych właściwym miejscowo,
▪ skierowania jednej  informacji do Sanepidu.



Podsumowanie:

W podsumowaniu ustaleń z przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że jakość
wprowadzanych na rynek wyrobów kulinarnych mrożonych jest dobra, o czym świadczą
wyniki badań laboratoryjnych.
Znaczącą poprawę stwierdzono  w zakresie prawidłowości oznaczeń mrożonych
wyrobów kulinarnych. Stwierdzone nieznaczne uchybienia w oznakowaniu produktów
były wynikiem zużywania przez producentów starych opakowań. 


