
INFORMACJA
z wyników pracy kontrolnej  Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w I półroczu 2008r. .

Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektorat w Kielcach jako wyspecjalizowany organ kontroli państwowej powołany

do ochrony interesów i  praw konsumentów oraz interesów gospodarczych w I  półroczu 2008  r.  realizował  zadania

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

znaczeniu krajowym; zadania przyjęte do realizacji na podstawie rozeznania rynku; zlecone przez inne organy a takŜe

na podstawie wniosków  i informacji konsumentów.

W I półroczu 2008r. WI IH w Kielcach  przeprowadził ogółem 282 postępowań kontrolnych  w tym przeprowadzono :

1. 230 kontroli jednostek detalicznych z wyłączeniem sklepów wielkopowierzchniowych i targowisk; 

2. 12 kontroli jednostek wielkopowierzchniowych  (hipermarkety) 

3. 17 kontrole jednostek gastronomicznych 

4. 11 kontroli zakładów usługowych 

5. 2 kontrole w hurtowniach 

6. 3  kontrole zakładów produkcyjnych 

7. 5 kontroli sprzedaŜy detalicznej na  targowiskach

8. 2 kontrole u importerów. 

Przeprowadzone kontrole dały podstawę do skierowania 2 wniosków do Sądów o ukaranie oraz nałoŜenia 132

mandatów karnych  o łącznej wartości 21 120  zł. Inspektorzy  Inspekcji Handlowej w I półroczu 2008r.  w toku czynności

kontrolnych udzielili równieŜ 4 pouczeń w trybie art. 41 k.w.

Zebrany w toku kontroli materiał dowodowy dał podstawę  do skierowania 13 zawiadomień do Prokuratury.

WIIH w Kielcach w I półroczu 2008 r. realizował niŜej wymienione tematy kontroli o znaczeniu krajowym:

W segmencie artykułów nieŜywnościowych i usług:

      1. Kontrola  zabawek

2. Kontrola produktów oferowanych przez Internet w aspekcie dyrektyw nowego podejścia (sprzęt AGD i RTV,

maszyny, sprzęt komputerowy i biurowy)

3. Kontrola urządzeń spalających paliwa gazowe

4. Kontrola bezpieczeństwa sprzętu oferowanego w sklepach wędkarskich i myśliwskich 

5. Kontrola bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych

6. Kontrola bezpieczeństwa wyrobów, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów włókienniczych stosowanych

w gospodarstwach domowych

7. Kontrola prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

8. Kontrola  legalności  działania  przedsiębiorców  prowadzących  sprzedaŜ  przez  Internet  oraz  oferowanych

produktów

9. Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności;

10. Kontrola jakości paliw płynnych.

W segmencie artykułów Ŝywnościowych i gastronomii:

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mroŜonych wyrobów kulinarnych

2. Kontrola jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych;

3. Kontrola  prawidłowości  funkcjonowania  handlu  detalicznego  towarami  Ŝywnościowymi  i  usług

gastronomicznych  w  rejonach  o  nasilonym ruchu  turystycznym,  w tym przy  wyciągach  narciarskich  i  przy

szlakach turystycznych w sezonie zimowego wypoczynku
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4. Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących obrót wyrobami alkoholowymi 

5. Kontrola legalności i rzetelności sprzedaŜy produktów Ŝywnościowych przez Internet

II  kwartał 

W segmencie artykułów nieŜywnościowych i usług

1. .Kontrola  zabawek

2. Kontrola sprzętu elektrycznego

3. Kontrola maszyn

4. Kontrola bezpieczeństwa wyrobów, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych 

2. Kontrola bezpieczeństwa grilli i podpałek do grilli

3. Kontrola bezpieczeństwa mebli do stosowania na zewnątrz domu (mebli ogrodowych) i akcesoriów ogrodowych

4. Kontrola prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami

5. Kontrola legalności przedsiębiorców prowadzących punkty skupu złomu

6. Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne

7. Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności 

8. Kontrola produktów notyfikowanych w systemie RAPEX

9. Kontrola jakości paliw ciekłych ( wg odrębnego planu rocznego)

W segmencie artykułów Ŝywnościowych i gastronomii:

1.  Kontrola  jakości  oznakowania  produktów  Ŝywnościowych  oferowanych  w  sklepach  sieci

wielkopowierzchniowych, głównie pod  marką  sieci lub wyprodukowanych dla tych sieci;

� Kontrola  prawidłowości  funkcjonowania  placówek  detalicznych  i  gastronomicznych  oraz  punktów  handlu

detalicznego zlokalizowanych na targowiskach;

�  Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi;

� Kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących  działalność  gospodarczą  praw konsumenta ,

oraz  rekontrole jednostek handlowych

Wyniki kontroli za I półrocze 2008r.,   przedstawiają się następująco:

1. Kontrola bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych  przeprowadzonych w I kwartale 2008 roku przez Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

        
         Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie nr BK/ANU-40-21/07/AK z
dnia 27-12-2007 r.–Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Kielcach, w I kwartale 2008 r. przeprowadził kontrole w 6-ciu placówkach tj. w 5 sklepach prowadzących sprzedaŜ
mebli mieszkaniowych oraz u 1 producenta mebli. Kontrole przeprowadzono w następujących placówkach:

      Na  6 skontrolowanych placówek w 4-ch stwierdzono nieprawidłowości.

         Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:       
                
1.Ogólne bezpieczeństwo mebli mieszkaniowych. 
      
1.1     Ogólne bezpieczeństwo mebli mieszkaniowych  -badania organoleptyczne.  
             
        W  zakresie  bezpieczeństwa  uŜytkowania  w  sześciu  placówkach  sprawdzono  ogółem  60  partii  mebli
mieszkaniowych. Sprawdzeniem objęto stoły,biurka,ławy, meblościanki,  kanapy, sofy,komplety wypoczynkowe, fotele,
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krzesła o łącznej wartości 81113 zł. Przeprowadzone badania organoleptyczne mebli mieszkaniowych  nie wykazały aby
wyroby te mogły stwarzać zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia uŜytkowników.                                            
         
          
1.2 Oznakowanie w zakresie ogólnego bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych.

   Meble demontowane zaopatrzone były w instrukcje montaŜu. Skontrolowani przedsiębiorcy dostarczali klientom meble
uprzednio  zmontowane lub  montowali  je  w  mieszkaniach  klientów.  Podstawowe  wymiary  uŜytkowe  podane były  w
oznaczeniu mebli, na wywieszkach cenowych lub w katalogach. W przypadkach gdy było to niezbędne zamieszczano
stosowne informacje w celu zapewnienia bezpiecznego uŜytkowania mebli.

2. Dodatkowe zagadnienia do kontroli

1. Prawidłowość oznakowania mebli  mieszkaniowych w oparciu o przepisy:
1. ustawy z dnia 2.07.2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173,poz.1807 ze zm.).  

2. ustawy z dnia 7.10.1999r.o języku polskim (Dz.U.Nr 90,poz.999 ze. zm.  ).

   W zakresie prawidłowości oznakowania sprawdzono ogółem 60 partii mebli mieszkaniowych o łącznej wartości 81113
zł. Z uwagi na brak oznakowania nazwą wyrobu oraz nazwą i adresem producenta zakwestionowano 24 partie mebli  o
wartości 24269 zł. Ponadto 2 partie mebli mieszkaniowych o wartości 1580 zł. nie posiadały w oznaczeniu informacji o
adresie producenta.
        
         Nie stwierdzono przypadków naruszenia art. 7 i 7a ustawy z dnia 7-10-1999r. o języku polskim (Dz.U.Nr 90, poz.999
z późn. zm.).

            
         Jeden producent mebli tj. „Pi W” sp. z o.o. Warszawie ul. Chodakowskiej 12(adres do korespondencji :08-410 Wola
Rębkowska,  ul.  Przemysłowa  40)  dołączał  do  produkowanych  mebli   karty  gwarancyjne,  które  nie  zawierały
stwierdzenia, Ŝe gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 
              
2.  Przestrzeganie  przepisów ustawy  z  dnia  5  lipca  2001  r.  o  cenach  (Dz.  U.  nr  97,  poz.1050  z  późn.  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 sprzedaŜy (Dz. U. nr 99, poz. 894 z późn.
zm.),  dotyczących oznaczania  towarów ceną  i  uwidaczniania  cen,  w przypadku prowadzenia przez kontrolowanych
przedsiębiorców sprzedaŜy detalicznej.

       
       W skontrolowanych sklepach meblowych nie stwierdzono przypadków naruszenia w/w przepisów dotyczących
zasad uwidaczniania cen towarów. Producent nie prowadził sprzedaŜy detalicznej mebli.

                                
                

3. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

     Skontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność w oparciu o wpisy o ewidencji działalności gospodarczej. Zakres
faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej przez skontrolowane placówki był zgodny z zakresem zgłoszonym
organowi ewidencyjnemu.

           4.Nie  stwierdzono  przypadków  naruszenia  przepisów ustawy  z  dnia  23  sierpnia  2007  r.  o   przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.  U.  nr  171,  poz.1206)  lub  art.10  ustawy  z  dnia  16-04-1993r.  o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji(tekst jednolity: Dz. U. 2003r.nr 153,poz. 1503 z późn. zm.).
       
      W trakcie kontroli nałoŜono 3 mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 280 zł. z art. 136§2kw . W jednym
przypadku z uwagi na niewielką ilość zakwestionowanych mebli poprzestano na pouczeniu właścicielki sklepu w trybie
art.  41  KW.  W  toku  kontroli  zakwestionowane  meble  zostały  dobrowolnie,  prawidłowo  oznakowane  przez
przedsiębiorców, informacją zawierającą nazwę wyrobu oraz nazwę i adres producenta.   
       Do  producentów  skierowano  11  wystąpień  pokontrolnych  z  wnioskami  o  prawidłowe  oznaczanie  mebli
wprowadzanych do obrotu oraz zamieszczenia w kartach gwarancyjnych stwierdzenia, Ŝe gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wyłącza nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z
umową.  Z nadesłanych przez producentów odpowiedzi wynika, Ŝe stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte a
przyczyną ich powstania było niedopatrzenie ze strony odpowiedzialnych pracowników.  W toku kontroli nie ujawniono
mebli  niebezpiecznych dla  uŜytkowników natomiast  w dalszym ciągu w ofercie  handlowej  stwierdza  się  meble bez
wymaganych oznaczeń handlowych.

    W toku kontroli dokonano sprawdzenia, czy w ofercie sklepu „Meble Styl” w Sandomierzu występują  fotele drewniane
dwupozycyjne,notyfikowane w systemie RAPEX wymienione piśmie Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej BK/Nr-
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431-4/08/MK z 
4-03-2008r(nr produktu 300096358,nr notyfikacji 0176/08). W wyniku sprawdzenia nie stwierdzono w ofercie sklepu w/w
foteli.
                                                          

       
2. Kontrola bezpieczeństwa sprzętu oferowanego w sklepach wędkarskich i myśliwskich, przeprowadzonych w I
kwartale 2008 r. przez Wojewódzki Inspektorat                                        Inspekcji Handlowej w Kielcach. 

        Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług w Kielcach zgodnie z programem

kontroli  BK/ANU–40–22/07/BSZ z   grudnia  2007r.  przeprowadził  kontrolę  w 5 podmiotach  na  terenie województwa

świętokrzyskiego to jest:

         

Kontrolą w tym zakresie objęto ogółem:

� 87 partii produktów o łącznej wartości – 11.620 zł. w  tym:

-11 partii składanych stołków i fotelików wędkarskich o wartości -3.045 zł.

- 6 partii wędek o wartości- 1.130 zł.

-2 partie obuwia o wartości -816 zł.

-9 partii odzieŜowych wyrobów konfekcyjnych o wartości 1.596 zł.

-15 partii przynęt o wartosci-1.374 zł.

-19 partii zanęt o wartości -1.040 zł.

-2 partie preparatów chemicznych o wartości -384 zł.

-23 partie innych produktów wędkarskich o wartości – 2.235 zł.

Z tego w zakresie bezpieczeństwa produktów kontrolą objęto ogółem ; 

14 partii wyrobów wędkarskich o łącznej wartości -2.097 zł. w tym :

-3 partie składanych stołków i fotelików wędkarskich o wartości  278 zł / 9 szt.  Badania tych wyrobów nie wykazało

wadliwej  konstrukcji  .  Meble   posiadały  stabilną  konstrukcję  ,  bez  wad  ,  ostrych  krawędzi,  zadziorów  mogących

spowodować  uszkodzenie ciała przy zwykłym uŜytkowaniu.

- 3 partie wędek o wartości 339 zł /3 szt. Do produktów tych   dołączone były  ostrzeŜenia w formie graficznej , oraz

informacje  o prawidłowym uŜytkowaniu i sposobie konserwacji wraz z  kartami  gwarancyjnymi .

-1 partie obuwia dla wędkarzy o wartości  621 zł./ 6 par. Obuwie objęte kontrolą posiadało oznakowanie informujące o

rodzaju  materiału  z  jakiego  zostały  wykonane  poszczególne  części  obuwia  .Oznakowanie  w  formie  piktogramu

umieszczono trwale na jednej sztuce z kaŜdej pary . Ponadto dołączono informacje o sposobie konserwacji.

 Informacje o znaczeniu piktogramów były umieszczone w miejscach widocznych i dostępnych dla konsumentów.

-4 partie  odzieŜowych wyrobów konfekcyjnych o wartości-531 zł./  4  szt.  OdzieŜ posiadała wszywki  z  informacją o

składzie surowcowym i sposobie  konserwacji. 

-1 partie przynęt sztucznych o wartości- 105 zł./ 30 szt.                                           

-2 partie innych produktów o wartości 223 zł. (1 partia świdrów do lodu o wartości 148 zł./1szt., 1 partia kołowrotków o

wartości 75 zł./1szt.). W wyniku dokonanej oceny organoleptycznej stwierdzono , Ŝe badane wyroby nie wykazywały

cech mogących stwarzać zagroŜenie dla uŜytkowników podczas normalnego uŜycia zgodnie z przeznaczeniem. 

DODATKOWE ZAGADNIENIA WYMAGAJĄCE SPRAWDZENIA

1.Legalność prowadzonej działalności.

Działalność  gospodarcza  w  kontrolowanych  placówkach  prowadzona  była  zgodnie  z  zakresami  ujętymi  w

zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .

2. Oznakowanie produktów nie mające wpływu na bezpieczeństwo ich uŜytkowania.

Kontrolą w tym zakresie objęto ogółem:

� 87 partii produktów o łącznej wartości – 11.620 zł. w  tym:
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-11 partii składanych stołków i fotelików wędkarskich o wartości -3.045 zł./51 szt.

- 6 partii wędek o wartości- 1.130 zł./6 szt.

-2 partie obuwia o wartości -816 zł./12 szt.

-9 partii odzieŜowych wyrobów konfekcyjnych o wartości – 1.596 zł./9 szt.

-15 partii przynęt o wartosci-1.374 zł./205 szt.

-19 partii zanęt o wartości -1.040 zł./105 szt.

-2 partie preparatów chemicznych o wartości -384 zł./25.szt.

-23 partie innych produktów wędkarskich o wartości – 2.235 zł.

Z badanych produktów z powodu nieprawidłowości dotyczących oznakowania nie mających wpływu na bezpieczeństwo

ich uŜytkowania zakwestionowano ogółem 32 partie o wartości            

-5.099 zł. w tym ;

-8 partii składanych stołków i fotelików wędkarskich o wartości 2.767 zł. /42 szt.

-3 partie odzieŜy o wartości 578 zł. /3 szt./t j. kurtka ,spodnie ,komplet przeciwdeszczowy /

-6 partii przynęt sztucznych o wartości 460 zł./60 szt.

- 15 partii innych produktów o wartości 1294 zł. ( tj.8 partii haczyków o wartości 517 zł./80 szt.,1 partia świdrów do lodu o

wartości -148 zł. /1 szt.,4 partie Ŝyłek o wartości 465 zł./27 szt.,1 partia spławików o wartości -50 zł. /10 szt.,1 partia

barwników do zanęt o wartości -115 zł./5 szt.).

 Stwierdzone  nieprawidłowości  w  oznakowaniu  polegały  na  braku  nazwy  wyrobu  ,nazwy  i  adresu  producenta  lub

importera .Nieprawidłowości dotyczące oznakowania towarów stwierdzono u 5 przedsiębiorców t j. wszystkich objętych

kontrolą.

    Zakwestionowane produkty do czasu uzupełnienia oznakowania kontrolowani dobrowolnie wycofali ze sprzedaŜy. 

3. Oznakowanie produktów ceną.     

 

W kontrolowanych  placówkach  prowadzono  sprzedaŜ  hurtową  i  detaliczną.     Oferowane  do  sprzedaŜy  wyroby

oznaczone były cenami w sposób zapewniający prostą      i  nie budzącą wątpliwości  informację o ich wysokości  ,

zgodnie z ustawą o cenach z dnia  5.07..2001 r. i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.06.2002 r. w sprawie

szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług, oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do

sprzedaŜy.

4.Prawidłowośc wystawianych dokumentów gwarancyjnych.

     

W toku  kontroli  sprawdzono  prawidłowość  sporządzania  6  kart  gwarancji  dołączonych   do  sprzętu  wędkarskiego,

wystawionych przez importerów. Ustalono ,Ŝe karty gwarancyjne   zawierają stwierdzenie ,” gwarancja  na sprzedany

sprzęt  wędkarski  nie  wyłącza  ,nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  kupującego  wynikających  z  niezgodności

towaru z  umową ,co jest  zgodne z art.13 ust.4  ustawy z dnia  27.07.2002 r.  o  szczególnych warunkach sprzedaŜy

konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego /Dz.U.nr.141 poz.1176 z późn. zm./ .”

5. Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do uŜycia.

     Kontrolą w tym zakresie objęto te preparaty, na których producent zadeklarował termin  waŜności. Sprawdzeniem

objęto: 20 partii  o wartości – 1.310 zł /184 szt., t j. zanęty, barwniki do zanęt ,olej do konserwacji ,gaz obronny.

     W wyniku powyŜszego zakwestionowano 3 partie o wartości – 88 zł./12 szt.,  z powodu przekroczonego terminu
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waŜności określonego przez producentów. Zakwestionowane wyroby  (tj.2 partie zanęt  o wartości-48 zł./ 8 szt.  i 1 partia

barwnika do zanęt o wartości-40 zł./4 szt.)   na Ŝądanie kontrolujących zostały wycofane ze sprzedaŜy.

6.Przestrzeganie przepisów określonych dla preparatów chemicznych.   

  

     W czasie kontroli w ofercie handlowej stwierdzono 2 partie preparatów chemicznych o wartości 384 zł./25 szt. tj. olej

uniwersalny  do  konserwacji  broni,  oraz  gaz  obronny  Kontrolowane  towary  były  oznaczone  prawidłowo  zgodnie  z

wymogami ustawy z dnia 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych /Dz.U.nr.11 poz.84 ze zm./.

PODSUMOWANIE:

        Ustalenia kontroli dały podstawę do:

-ukarania 4 osób odpowiedzialnych ,  mandatami karnymi kredytowanymi na łączna kwotę 400 zł.  za wykroczenia z

art.136 § 2 KW.

-w jednym przypadku do zastosowano art.41 K W.

-  skierowania  4  wystąpień  pokontrolnych  do  importerów  lub   producentów  w  celu  podjęcia  działań  eliminujących

stwierdzone nieprawidłowości.

    Do chwili obecnej dwóch importerów udzieliło odpowiedzi na wnioski pokontrolne  informując o podjętych działaniach

mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowaniu oznaczeń handlowych  do wymagań

obowiązujących przepisów.

          Oceniając  wyniki  kontroli  naleŜy stwierdzić,  Ŝe  nieprawidłowości  stwierdzono  we  wszystkich  podmiotach

gospodarczych objętych kontrolą , polegały   głównie na niepełnym oznaczeniu handlowym oferowanych do sprzedaŜy

towarów.

           Przeprowadzone kontrole przyczyniły się do wyeliminowania stwierdzonych   nieprawidłowości.          

                          

3. Kontrola  w zakresie prawidłowości oznakowania i  obrotu kosmetykami przeprowadzonych w I kwartale

2008r. przez  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.

  
           Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach

realizując program kontroli Nr BK/ANU – 40 – 19/07/PS

z dnia  04.01.2008 r. w I kwartale bieŜącego roku objął kontrolą:

 1 hurtownię i 5 placówek  detalicznych  na terenie województwa świętokrzyskiego, 

          Celem kontroli  było  sprawdzenie prawidłowości  oznakowania kosmetyków oraz prawidłowości  obrotu tymi

wyrobami.

           Ogółem sprawdzeniem objęto 56 partii wód toaletowych i perfumowanych, o liczności 343 szt., o łącznej wartości

9 522, 41 zł., z czego zakwestionowano 4 partie o liczności  9 szt.,o wartości 158,60  zł.

             Nieprawidłowości w zakresie oznakowania opakowań jednostkowych kosmetyków stwierdzono w dwóch, z wyŜej

wymienionych placówek, tj.:

1. Drogerii Z.H.U. OLA., wł. Moniki  Bartosińskiej,   w Kielcach, ul. Pocieszka 17,

      2. Sklepie AGAT, wł. Andrzeja Krzeszowskiego, w Starachowicach,  ul. Krótka 1.
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USTALENIA KONTROLI

I. Oznakowanie opakowań jednostkowych kosmetyków.

       Prawidłowość oznakowania opakowań jednostkowych kosmetyków sprawdzono 

w oparciu o przepisy:

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

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

-  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie szczegółowych 

    wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760).

          W zakresie prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych kosmetyków sprawdzeniem objęto wszystkie

partie kosmetyków tj.: 56 partii wód toaletowych i perfumowanych o łącznej wartości  

9 522,51  zł./ 343 szt.

Były to produkty następujących producentów i dystrybutorów:

1) COMINDEX J.B.C. Sp. z o.o., ul. Kukawska 8,  07-202 Wyszków

     - 4 parte/6 szt., o wartości 100,70 zł., 

2) CAWA POLAND, ul. Rokicka 83/110 Tczew

     - 1 partia/1 szt.,  o wartości 15,20 zł., 

3) COTY POLSKA  SP. z o.o.,  ul. Domaniewska 41,  02-672 Warszawa

     - 4 partie/16 szt., o wartości 714,04 zł.,

4) PG PRESTIGE PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Kłopotowskiego 22,  03-717 Warszawa

    -  3 partie/5 szt., o wartości 324,60 zł., 

5) BROD JORGENSEN, ul. Chemiczna 3,  Zielona Góra,

     -  1 partia/3 szt.,  o wartości 228,90 zł.,

6) VIVA CORPORATION, ul. Lipowa 7, Kraków

     -  1 partia/4 szt., o wartości 75,20 zł.,

7) J FENZI POLAND, ul. Romanowicza 17a,  30-702 Kraków,

     -  3 partie/8 szt., o wartości 138,60 zł., 

8) SELECTIVE BEAUTY SP. Z O.O. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b,

     -  3 partie/18 szt.,  o wartości 1 389,09 zł., 

9) MIRACULUM SA/ GK SA, ul. Zabłocie 23,  30-960 Kraków,

     -  3 partie/7 szt., o wartości 235 zł.,

10)SYRIUS SP. Z O.O., Pl. Wolności 4,  72-600 Świnoujście, 

     -  1 partia/1 szt., o wartości 45 zł.,

11)P.H. ASCO, ul. Warszawska 404,  Kiełpin,

     -  1 partia/2 szt.,  o wartości 72 zł.,

12) LUXOR TRADE, ul. Malików 150 A,  25-639 Kielce,

     - 1 partia/4 szt., o wartości 76 zł.,

13) PACK PLAST INTERNATIONAL SA, ul. Puławska 42 C,  05-500 Piaseczno,

     - 1 partia/3 szt., o wartości 72 zł.,

14) VENA MAX SP. Z O.O., ul. Wikaryjska 7,  25-255 Kielce,

     - 1 partia/1 szt., o wartości 32,50 zł.,

15) SOFRALUX SP. Z O.O., ul. Czeska 5,  Warszawa

     - 1 partia/1 szt., o wartości 46 zł.,

16) BI-ES COSMETIC, Kamień DuŜy 4D, Iława,
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     - 4 partie/117 szt., o wartości 1 654,79 zł.,

17) LA RIVE, ul. Składowa 2-6, 86-300 Grudziądz,

     - 3 partie/126 szt., o wartości 2 038,89 zł.,

18) ZIP  WIECZOREK SP. Z O.O., ul. Fabryczna 15/4,  20-301 Lublin

     - 7 partii/7 szt., o wartości 1 158,90 zł.,

19) L'OREAL SP. Z O.O., ul. Daniszewska 4,  03-230 Warszawa

     - 1 partia/1 szt., o wartości 159 zł.,

20) ITP. HRYNIAK I SP., ul. Poleska 26,  Katowice

     - 2 partie/2 szt., o wartości 528,80 szt.,

21) OPTIMUM DISTRIBUTION SP. Z O.O., ul. Poleczki 21,  02-822 Warszawa

     - 1 partia/1 szt., o wartości 229,90 zł,

22) SCHWARZKOPF & HENKEL, Düsseldorf,

- 1 partia/1 szt., o wartości 31,90 zł.,

23) CREATION LAMIS PERFUMES, P.O. BOX 9, 2520 Ranst, Belgium,

      - 2 partie/2 szt., o wartości 38,40 zł.,

24) F.P.H. „JOANNA”, ul. Woźniaka,  40-387 Katowice,

       - 2 partie/2 szt., o wartości 21,20 zł.,

25) SARANTIS POLSKA S.A., ul. Puławska 42 C,  05-500 Piaseczno,

      - 1 partia/1 szt.,  o wartości 24,50 zł.,

26) SARANTIS FRANCE S.A.R.L., 6 Place de La Madeleine,  75008 Paris,

     - 1 partia/1 szt., o wartości 31,60 zł.,

27) NEW BRAND PERFUMES, Belgium Dist., 1780 Wemmel, B.P. 1,

     - 1 partia/1 szt., o wartości 19,90 zł.,

28) DIAMOND PARFUMS COLLECTION, 34 Avenue des Champs Elysees,  75008 Pais,

     - 1 partia/1 szt., o wartości 19,80 zł.

            Z uwagi na naruszenie przepisów  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.10.2005r. w sprawie szczegółowych

wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. z 2005r., Nr 211, poz. 1760) zakwestionowano 4

partie wód toaletowych / 9 szt.,  o wartości 158,60 zł.,  w tym: 3 partie/8 szt. wód toaletowych wyprodukowanych przez

firmę J Fenzi Poland,ul. Romanowicza 17a,  30-702 Kraków tj.:1 partia  /3 szt. wody toaletowej „ESCALATION HIT FOR

WOMAN”100ml,1 partia /3 szt. wody toaletowej „SELIENE SUMMER”, 100 ml1 partia /2 szt. wody toaletowej „SEA OF

SUN”, 100 ml;  1 partia / 1 szt. wody toaletowej „CUBA”, 100 ml, wyprodukowanej w Belgii   przez firmę New Brand

Perfumes,  1780 Wemmel (dystrybutor: Vena Max Sp. z o.o., ul. Wikaryjska 7,  25-255  Kielce)   W przypadku w/w wód

toaletowych  stwierdzono,  iŜ  minimalna  wysokość  cyfr  i  liter     w    oznakowaniu  ilości  nominalnej   wymienionych

produktów  była  mniejsza  niŜ  3  mm,    co  jest  niezgodne  z  wymogami  określonymi  w  załączniku   nr  2  do  w/w

rozporządzenia   Rady Ministrów.

          Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości  wystosowano wystąpienie  pokontrolne do producenta wód

toaletowych „ Escalation Hit For Woman”,  „Seliene Summer” i „Sea of Sun”, firmy J Fenzi Poland, ul. Romanowicza 17a,

30-702 Kraków .  Firma J  Fenzi  Poland   udzieliła  odpowiedzi,  w której  zobowiązała się  do jak  najszybszej  zmiany

opakowań  i  dostosowanie  ich  do  wymogów  obowiązujących  przepisów.(w  załączeniu  do  informacji  przesyłamy

odpowiedź od w/w producenta).

           W przypadku  wody toaletowej „Cuba”(której dystrybutorem jest firma Vena Max Sp. z o.o. w Kielcach), właściciel

kontrolowanej  placówki  podjął  dobrowolne  działania  naprawcze,  w  wyniku  których  w/w woda  toaletowa oznaczona

została w toku kontroli dostarczoną przez dystrybutora, dodatkową etykietą,  zawierającą ilość nominalną  o wymaganej
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wielkości cyfr i liter.

  

       W pozostałych przypadkach opakowania jednostkowe kosmetyków oznaczone były prawidłowo, w sposób widoczny

i czytelny uniemoŜliwiający ich łatwe usunięcie.

Zawierały stosowne informacje dotyczące:

-  nazwy handlowej kosmetyku, 

-  imienia i nazwiska lub nazwy, adresu producenta, a takŜe nazwy państwa jeŜeli kosmetyk 

   został wyprodukowany poza terytorium Rzeczypospolitej i państw Unii Europejskiej

-  ilości nominalnej kosmetyku w jednostkach  objętości,

-  numeru partii lub innych danych pozwalających na identyfikację partii kosmetyku,

-  funkcji kosmetyku,

-  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).

Niektórzy producenci  zamieszczali  na opakowaniach jednostkowych znak graficzny oraz podanie czasu, w jakim od

otwarcia opakowania kosmetyk moŜe być stosowany bez stwarzania zagroŜenia dla zdrowia uŜytkownika, pomimo iŜ

ustalenia Państw członkowskich  

Unii Europejskiej stanowią, Ŝe  wymienionego znaku graficznego nie stosuje się m. in. do produktów dla których nie

zachodzi ryzyko pogorszenia się ich jakości zdrowotnej (wyroby ze znaczną zawartością alkoholu).

          W Ŝadnym z kontrolowanych podmiotów nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy    z dnia 7 października

1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.).

           

  II.  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.

Ogółem poddano kontroli  56 partii (343 szt.)  o łącznej wartości  9 522, 41 zł.Sprawdzenia dokonano w odniesieniu do

załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5    cytowanego wyŜej rozporządzenia Ministra Zdrowia.

III. Przestrzeganie terminu trwałości.
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             Realizując przedmiotowy program kontroli w sklepach detalicznych i w hurtowni  sprawdzono terminy trwałości

wód toaletowych, w przypadku gdy producent zamieścił datę waŜności na opakowaniu jednostkowym. Nieprawidłowości

w tym zakresie  nie stwierdzono. Kontroli  u wprowadzającego do obrotu nie przeprowadzono zgodnie z programem

kontroli BK/ANU-40-19/07/PS z dnia 4.01.2008r.

IV. Oznakowanie kosmetyków ceną.

         W oparciu o wymagania ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach  i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10

czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną

towarów przeznaczonych do sprzedaŜy w  5  kontrolowanych sklepach detalicznych sprawdzono, czy przestrzegane

sąprzepisy o uwidacznianiu cen. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. 

W czasie obserwacji poczynionych  we wszystkich kontrolowanych placówkach stwierdzono, Ŝe kasjerzy wprowadzali

ręcznie  ceny do pamięci kas fiskalnych zgodnie z cenami zamieszczonymi na towarach.

       W kontrolowanej hurtowni  „NIKA” w Kielcach  nie prowadzono sprzedaŜy detalicznej.

V. Legalność prowadzonej działalności.

          W Ŝadnej z kontrolowanych placówek nie stwierdzono niezgodności w zakresie wykonywanej działalności z

wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

        

PODSUMOWANIE

  

         Podsumowując wyniki kontroli naleŜy stwierdzić, iŜ w porównaniu z kontrolami przeprowadzonymi w poprzednich

okresach  nastąpiła  znaczna  poprawa  w  przestrzeganiu  prawidłowości  oznakowania  w  świetle  obowiązujących

przepisów.

Firmy będące poprzednio przedmiotem kontroli zastosowały się do wniosków pokontrolnych

i na produkowanych obecnie kosmetykach stosują prawidłowe oznakowanie.

      Na 56 partii skontrolowanych produktów zakwestionowano tylko 4 partie wód toaletowych (7,14 %) z uwagi na

naruszenie  przepisów   rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  11.10.2005r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań

dotyczących  oznakowań towarów paczkowanych  (Dz.  U.  z  2005r.,  Nr  211,  poz.  1760).  NaleŜy  więc  stwierdzić,  Ŝe

zarówno producenci jak i importerzy wód toaletowych posiadają duŜą wiedzą w zakresie obowiązującego oznakowania.

Zestawienia liczbowe wyników kontroli ilustrują tabele nr 1,2,3 do niniejszej informacji.

       Jednocześnie informujemy, Ŝe stosownie do wytycznych BPO – 024 – 92/07 z dnia  21.01.2008 r. sprawdzono

równieŜ w kontrolach tematycznych czy w ofercie handlowej znajdują się produkty notyfikowane w systemie RAPEX,

mogące stwarzać zagroŜenie dla zdrowia  i Ŝycia konsumentów,  wymienione w piśmie nr BK/NR-431-3/08/MK z dnia

19.02.2008 r.

          Sprawdzenia dokonano w 1 placówce (sklep AGAT w Starachowicach), nie stwierdzając produktów wymienionych

w w/w piśmie.

4.Kontrola przedsiębiorstw świadczących usługi  dla ludności   przeprowadzonych w I  kwartale 2008 r.  przez

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach .

        
       
                 Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie zawartych w programie

kontroli   BK/  ANU-40-21/07/AJ  z  dnia  21  grudnia  2007r.,  Wydział  Kontroli  Artykułów  Przemysłowych  i  Usług

Wojewódzkiego  Inspektoratu  Inspekcji  Handlowej   w  Kielcach  w  I  kwartale  2008  r.  przeprowadził  kontrolę  7

przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności w następujących branŜach:
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          Celem kontroli  było zdiagnozowanie rynku usług świadczonych dla ludności  , a takŜe ocena rzetelności i

legalności prowadzonej działalności przez przedsiębiorców w tym zakresie.

           Ogółem skontrolowano 7 zakładów usługowych  nieprawidłowości stwierdzono w 4 placówkach . Sprawdzeniem

objęto 24 usługi o wartości 448 zł. 

            Wyniki z przeprowadzonych kontroli przedstawiają się następująco:

 1.-Legalność prowadzonej działalności.

         Wszyscy   kontrolowani przedsiębiorcy przedłoŜyli zaświadczenia o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej.

Nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono . 

2.-Ewidencja i zakres zleconych usług 
  
         Badając to zagadnienie stwierdzono ,Ŝe  wśród skontrolowanych przedsiębiorców dwóch sporządzało dokumenty

związane  z  przyjęciem  usług  do  wykonania  o  nazwach:  DOWÓD PRZYJĘCIA –  UMOWA i  DOWÓD WPŁATY –

POKWITOWANIE .  Dokumenty zawierane pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą sporządzano w 2 egzemplarzach.

W dokumentach podane były następujące informacje: dane klienta, zakres wykonywanej usługi, data przyjęcia usługi,

termin wykonania, numer telefonu, nazwa rzeczy,  wartość usługi  .  Pozostali  skontrolowani przedsiębiorcy prowadzili

ewidencję  usług  w  zeszytach  lub  na  kartkach  dołączonych  do  pozostawionej  rzeczy,  gdzie  zamieszczano  takie

informacje  jak  :  rodzaj  usługi,  dane  klienta,  wartość  pobranej  opłaty  .   Nie  stwierdzono  nieuzasadnionej  odmowy

przyjęcia i wykonywania jakichkolwiek usługi.

          W sporządzanych dokumentach jak i obowiązującym regulaminie w pralni nie stwierdzono  zapisów, które w

świetle Kodeksu Cywilnego mogłyby stanowić niedozwolone klauzule umowne .  

3.-Terminowość świadczonych usług.

        Sprawdzenie przestrzegania terminów wykonania usług nie było moŜliwe z uwagi na fakt, iŜ klienci nie potwierdzali

pisemnie odbioru gotowych wyrobów .  

4.-Jakość świadczonych usług oraz prawidłowość przyjmowania i załatwiania reklamacji.

          Podczas czynności kontrolnych nie zlecano usług kontrolnych .

Ogółem ocenie   jakości  świadczonych  usług  poddano 24  usługi  o  wartości  448  zł  .  Sprawdzono jakość  15  usług

krawieckich i pralniczych gotowych do odbioru o wartości  275zł.  oraz jakość 9 usług kosmetycznych i fryzjerskich o

wartości 173 zł. - na podstawie dokonanej oceny  wykonanych usług w trakcie kontroli  i rozmów z klientami. Jakości

świadczonych usług nie kwestionowano .   

W kontrolowanych jednostkach nie prowadzono rejestrów reklamacyjnych.  Wg oświadczeń przedsiębiorców ,reklamacje

klientowskie występują sporadycznie . Właściciele zakładów usługowych w przypadku ewentualnych reklamacji (uwag co

do sposobu wykonania usługi) poprawki załatwiają nieodpłatnie  ,zgodnie z wolą klientów „od ręki”.

5.- Uwidacznianie cenników oferowanych usług.
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          Przestrzeganie postanowień art.12 ust.2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach(Dz. U nr.97 poz.1050 z późń. zm)

zbadano u wszystkich przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyŜszym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy , gdzie

w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów brak było uwidocznionego cennika lub zestawienia cen wykonywanych

usług. W trakcie czynności kontrolnych cennik został opracowany i umieszczony  w miejscu dostępnym dla klientów.

U pozostałych przedsiębiorców w miejscach dostępnych i widocznych dla klientów uwidocznione były cenniki ,które

zawierały pełne i istotne pozycje świadczonych usług.

6.-Prawidłowość naliczania i pobrania opłat za świadczone usługi. 

           

            Prawidłowość naliczania i pobierania opłat za świadczone usługi sprawdzono w 2 placówkach na podstawie

okazanych kopii dowodów wpłat w ilości 30 szt. na wartość 1263 zł ( w 3 brak było dokumentów na podstawie, których

moŜna było dokonać oceny zgodności stosowanych cen z    obowiązującym cennikiem ). W pozostałych 2 zakładach tj.

kosmetycznym i fryzjerskim dokonano obserwacji pobierania opłat od klientów, którzy     korzystali z usług w trakcie

kontroli  .  Nie  stwierdzono  przypadków  naliczania  cen  wyŜszych  niŜ  uwidocznione  w  cennikach  .  W  niektórych

przypadkach zauwaŜono , Ŝe ceny pobierane za usługi były niŜsze niŜ w cenniku .   

7. Oznakowanie wyrobów oferowanych do sprzedaŜy dla konsumentów.

            W wyniku przeprowadzonych kontroli ,stwierdzono w 2 jednostkach obok świadczenia usług, sprzedaŜ wyrobów

gotowych  własnej  produkcji,  a  takŜe  sprzedaŜ  artykułów przemysłowych  związanych  z  prowadzoną działalnością  .

Sprawdzono oznakowanie wyrobów stanowiących ofertę handlową w oparciu o następujące przepisy:

- ustawy z dn.2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U nr.173 poz.1807 z późn. zm.);

- rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 6.04.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

(Dz. U nr.81 poz.743 ze zm.);

-  ustawy  z  dnia  27  lipca  2002  r.  o  szczególnych  warunkach  sprzedaŜy  konsumenckiej  oraz  o  zmianie  Kodeksu

Cywilnego ( Dz. U nr 141 poz. 1176 ze zm. ).

Ogółem  sprawdzono  16  partii  artykułów  o  łącznej  wartości  1040  zł.  ,  które  posiadały  oznaczenia  zgodne  z

obowiązującymi przepisami .

           Sprawdzono równieŜ przestrzeganie przepisów 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 sprzedaŜy ( Dz. U. nr 99

poz.  894  ze  zm.  ).  W  jednym  zakładzie  prowadzącym  sprzedaŜ  stwierdzono  brak  informacji  o  wysokościach

stosowanych cen. Na Ŝądanie inspektorów w czasie  kontroli brakujące ceny zostały uwidocznione .

          Ponadto  w  jednym  zakładzie  fryzjerskim  znajdowały  się  przeterminowane  kosmetyki  przeznaczone  do

wykonywania usług . Na Ŝądanie inspektorów kosmetyki zostały wycofane .   

 

8. Inne zagadnienia.
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- w  pralni w stanie gotowości do uŜycia znajdowała  się waga elektroniczna bez cechy legalizacji co jest wykroczeniem z

ustawy prawo o miarach z dnia 11.05.2001 r. (Dz. U. nr 243 poz. 2441 ze zm.). Na Ŝądanie waga została wycofana ;

-  w  trakcie  kontroli  nie  stwierdzono  działań  przedsiębiorców  mogących  posiadać  znamiona  czynów  nieuczciwej

konkurencji.

9.-Wykorzystanie ustaleń.

Przedstawione ustalenia dały podstawę do nałoŜenia 3 mandatów karnych na kwotę 280 zł.  z art.137§1 KW i

art. 26 ust. 1 pkt. 2 cytowanej powyŜej ustawy o miarach . 

W trakcie kontroli  postawiono 4 Ŝądania porządkowe, które jeszcze w trakcie trwania czynności kontrolnych

zostało wykonane.

   PODSUMOWANIE.

Wyniki przeprowadzonych kontroli dają podstawę do twierdzenia, Ŝe w tej sferze rynku występują róŜne

nieprawidłowości , aczkolwiek wzrost konkurencji na rynku spowodował poprawę jakości świadczonych  przez

przedsiębiorców usług . Klienci nie wnosili zastrzeŜeń do jakości i terminowości wykonywanych usług . 

5. Kontrola wprowadzonych do obrotu wybranych urządzeń spalających paliwa gazowe pod kątem spełniania

zasadniczych  wymagań,  przeprowadzonych  w  I  kwartale  2008r.    przez  Wojewódzki   Inspektorat  Inspekcji

Handlowej w Kielcach. 

                

                         Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach informuje, Ŝe w okresie I-go kwartału 2008r.

zgodnie z wytycznymi BK/NR-040-21/07/JM z dn. 28.12.2007r.  przeprowadził kontrole  urządzeń spalających paliwa

gazowe na terenie województwa świętokrzyskiego. 

                       Kontrolę wprowadzonych do obrotu wybranych urządzeń spalających paliwa gazowe pod kątem

spełniania zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe ( Dz. U. Nr155 ,

poz. 1089),  przeprowadzono w  5 sklepach wielkopowierzchniowych, 

1 hurtowni , i  1 sklepie detalicznym. Ponadto wyroby gazowo-elektryczne sprawdzono pod kątem spełniania wymagań

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

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

           

       

        Sprawdzeniem objęto 42 partie  sprzętu spalającego paliwa gazowe  ogólnej wartości  41420  zł ,  w

tym 28 partii pochodzenia polskiego, 2 partie pochodzące z innych krajów unijnych, 7 partii wyprodukowanych  w krajach

trzecich , w 5 przypadkach nie podano kraju pochodzenia. Były to następujące  wyroby : 

3. kuchnie gazowo-elektryczne ,( 22 partie, w tym 17 pochodzenia polskiego, 5 partii nie ustalono pochodzenia)

4. kuchnie gazowe ,( 6 partii, w tym, 3 partie pochodzenia polskiego , 3 z krajów trzecich  )
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5. przepływowe gazowe ogrzewacze wody ( 5 partii, w tym 3 partie pochodzenia polskiego, 

 2 z innych krajów unijnych)

6. promienniki gazowe ( 5 partii, w tym  2 partie pochodzenia polskiego, 3 z krajów trzecich )

7. taboret gazowy, (1 partia z krajów trzecich)

8. turystyczna gazowa kuchnia ( 3 partie pochodzenia polskiego)

                 Dokonana ocena wyrobu nie wykazała trwałych uszkodzeń mogących stwarzać zagroŜenia oraz wad

technicznych. Zamocowanie przewodów elektrycznych w sprzęcie   gazowo- elektrycznym nie budziło zastrzeŜeń. 

    Sprawdzając prawidłowość oznaczania wyrobów znakiem CE potwierdzającym ich zgodność  z

zasadniczymi  wymaganiami  stwierdzono, Ŝe na wszystkich urządzeniach oznaczenie to zostało naniesione prawidłowo.

Oznakowanie to było widoczne, łatwo czytelne i nie usuwalne. 

Po prawej stronie znaku CE zamieszczono numer jednostki notyfikowanej uczestniczącej w kontroli produkcji. 

                           Na kontrolowanym sprzęcie   lub tabliczce znamionowej zgodnie z wymaganiami §30 ust. 1

rozporządzenia MG   z dnia 21 .12. 2005r.  cytowanego wcześniej,     podano nazwę lub znak producenta ,  nazwę

handlową  oraz kategorię urządzenia. W przypadku kuchenek gazowo-elektrycznych podano rodzaj  zastosowanego

zasilania elektrycznego. Zamieszczono równieŜ dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznakowania CE. 

                            Sprawdzając spełnienie wymagań określonych w  § 6,7, 8,  ww. rozporządzenia 

stwierdzono , Ŝe  na urządzeniach podane były ostrzeŜenia dotyczące rodzaju stosowanego paliwa gazowego, ciśnienia

zasilania paliwem gazowym  oraz ograniczenia w stosunku do sprzętu ,którego miejsce instalowania musi znajdować się

wyłącznie w miejscu z odpowiednią wentylacją . 

                               Do urządzeń dołączono instrukcje techniczną dla instalującego urządzenie oraz uŜytkowania i

konserwacji dla uŜytkownika . Instrukcje te sporządzono w języku polskim. 

   Na kontrolowanym sprzęcie gazowo-elektrycznym zgodnie z wymogami §5 rozporządzenia MG z

dnia  21  sierpnia  2005r  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  sprzętu  elektrycznego  ww.  zamieszczone  były

podstawowe informacje warunkujące bezpieczne uŜytkowanie dotyczące m. in. napięcia, mocy, częstotliwości, nazwy

producenta bądź znaku towarowego, klasy ochronności, modelu wyrobu .

                              W związku z brakiem podejrzenia w stosunku do objętych kontrolą  wyrobów  o niespełnianiu

zasadniczych wymagań  oraz niewystępowaniu ich  w systemie RAPEX,  deklaracje zgodności sprawdzono jedynie w

odniesieniu do wyrywkowo  wybranych wyrobów.  Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.                     

                            Badań laboratoryjnych kontrolowanego  sprzętu nie zlecano.  

         W czasie kontroli  w odniesieniu do sprawdzanych wyrobów nie stwierdzono naruszenia przepisów

zawartych w art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim.

  W  toku  kontroli  sprawdzono  ofertę  handlową  sprzętu  AGD  pod  kątem  występowania  wyrobów

notyfikowanych w systemie RAPEX, ujętych w pismach BK/NR-431-24/07/JM z dnia  października 2007r.; BK/NR-431-

26/07 z  dnia 13.11.2007r.;BK/NR -431-27/07 z dnia 09.01.2007r. W  wyniku sprawdzenia nie stwierdzono występowania

wyrobów wymienionych w ww. pismach.

                         W okresie I kw. 2008r. Urząd Celny w Kielcach nie występował do tut. Inspektoratu z wnioskiem o opinie

dotyczącą sprzętu objętego kontrolą.

6. Kontrola produktów oferowanych przez internet podlegających przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. oproduktów oferowanych przez internet podlegających przepisom ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o

systemie  oceny  zgodności,  przeprowadzonych  w  okresie  I  kwartału  2008r.  przez  Wojewódzki   Inspektoratsystemie  oceny  zgodności,  przeprowadzonych  w  okresie  I  kwartału  2008r.  przez  Wojewódzki   Inspektorat

Inspekcji Handlowej w Kielcach.Inspekcji Handlowej w Kielcach.
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Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w  Warszawie  zawartych w programie

BK/NR-040-20/07/JM  z  dnia  27-12-2007r.  –  Wydział  Kontroli  Artykułów   Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej  w Kielcach  w I kwartale 2008r. przeprowadził  kontrole  w 4 firmach prowadzących

sprzedaŜ produktów przez internet, mających siedziby na terenie województwa świętokrzyskiego. 

  

Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

Sprawdzeniem objęto 20 partii wyrobów z grup towarowych – AGD, RTV, sprzęt komputerowy, o liczebności

386 szt. i łącznej wartości 79 879,17zł, tj.:

W podziale na grupy towarowe są to:

9. Wyroby AGD : golarka elektryczna BRAUN, przycinarka do brody BRAUN, mikser ręczny BRAUN, ekspres do

kawy SAECO (2 partie),  maszynka do mięsa MESKO-AGD (2 partie), sokowirówka MESKO-AGD (3 partie),

odkurzacz ZELMER, robot kuchenny ZELMER.

10. Wyroby RTV : kino domowe MANTA.

11. Sprzęt komputerowy : monitor kolorowy SAMSUNG i LG (2 partie), drukarka laserowa HP, punkt dostępowy

OVISLINK,  urządzenie  zasilające  UPS  ACTON,  zestaw  głośników  komputerowych  CREATIVE,  drukarka

atramentowa HP.

W podziale wg kraju pochodzenia:

9. 6 partii – Polska (MESKO-AGD,  BRAUN),

10. 3 partie – pozostałe kraje UE (SAECO, CREATIVE),

11. 8 partii – kraje trzecie (BRAUN, MANTA, SAMSUNG, HP, OVISLINK, LG),

12. 3 partie – nie ustalono (ZELMER, ACTION).

Skontrolowane wyroby podlegały  rozporządzeniu Ministra  Gospodarki  z  dnia  21 sierpnia 2007r.  w sprawie

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) – dyrektywa 2006/95/WE.

OZNAKOWANIE WYROBÓW

Skontrolowane wyroby zgodnie z §11 w/w rozporządzenia posiadały oznakowanie CE.  Pozostałe oznaczenia

nie powodowały ograniczenia widoczności i czytelności tego oznakowania.

Ponadto na tabliczkach znamionowych urządzeń zamieszczono podstawowe informacje, których znajomość i

przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas uŜytkowania tego sprzętu. Bezpośrednio na sprzęcie naniesiona

była nazwa producenta lub znak towarowy.

Wyroby  posiadały  równieŜ  znak  graficzny  „przekreślony  kontener”  wskazujący  postępowanie  ze  zuŜytym

sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Wszystkie oznaczenia były widoczne, czytelne i nieusuwalne oraz umieszczone bezpośrednio na wyrobach.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Do wszystkich urządzeń dołączone były instrukcje w języku polskim, zawierające informacje dotyczące sposobu

uruchomienia,  uŜytkowania,  konserwacji  wyrobu.  Ponadto  producenci  poinformowali  konsumentów o  ewentualnych

zagroŜeniach w formie ostrzeŜeń. Instrukcje obsługi urządzeń zawierały równieŜ informacje o postępowaniu ze zuŜytym

sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

OCENA ZGODNOŚCI
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W  toku  kontroli  pozyskano  deklaracje  zgodności  wystawione  przez  wprowadzających  do  obrotu

przedsiębiorców.  W  deklaracjach  zgodności  producenci  na  podstawie  zastosowanych  norm  zharmonizowanych

potwierdzali  zgodność  z  dyrektywami  LVD  i  EMC.  Uzyskane  deklaracje  zgodności  zawierały  wszystkie  informacje

wymagane §10.2. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla

sprzętu elektrycznego.

Skontrolowane urządzenia nie posiadały uszkodzeń mechanicznych. Przewody elektryczne jak i obudowy były
trwale zamocowane.

Nie stwierdzono w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie przepisów zawartych w art. 7 ust. 1 i 3 oraz 7a

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

W toku kontroli  dokonano sprawdzenia, czy w ofercie sklepu internetowego naleŜącego do firmy „NETKOM”

S.C., występują wyroby niespełniające zasadniczych wymagań, notyfikowane w systemie RAPEX wymienione w piśmie

nr BK/NR-431-4/08/MK, tj: DVD – nr not. 0217/08, mikser - nr not. 0231/08, czajnik – nr not. 0179/08, młot De Walt- nr

not. 0181/08. W wyniku sprawdzenia nie stwierdzono w ofercie sklepu w/w wyrobów.

7.  Kontrola   legalności legalności działania  przedsiębiorców  prowadzących  sprzedaŜ  produktów  przez  internet  oraz działania  przedsiębiorców  prowadzących  sprzedaŜ  produktów  przez  internet  oraz

oferowanych produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa i szczegółowych wymagań,oferowanych produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa i szczegółowych wymagań,

przeprowadzonych w okresie I kwartału 2008r. przez Wojewódzki  Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.przeprowadzonych w okresie I kwartału 2008r. przez Wojewódzki  Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w  Warszawie  zawartych w programie

BK/ANU-040-24/07/AB  z  dnia  27-12-2007r.  –  Wydział  Kontroli  Artykułów   Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej  w Kielcach  w I kwartale 2008r. przeprowadził  kontrole  w 7 firmach prowadzących

sprzedaŜ produktów przez internet, mających siedziby na terenie województwa świętokrzyskiego. Kontrolą objęto:

Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

Wszyscy skontrolowani  przedsiębiorcy posiadali  zgłoszoną działalność gospodarczą do Krajowego Rejestru

Sądowego  lub  ewidencji  działalności  gospodarczej.  

   W  jednym  przypadku,  inspektorzy  na  podstawie  okazanych  przez  właścicieli  firmy  „NETKOM”  S.C.

zaświadczeń  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  ustalili  brak   dokonania  zmiany  miejsca

prowadzonej  działalności  gospodarczej.  W związku  z  popełnionymi  wykroczeniami  właściciele  firmy  zostali

ukarani mandatami karnymi kredytowanymi w wysokości po 100zł.

  Zakresy prowadzonej działalności gospodarczej wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców były zgodne z

zakresami zgłoszonymi do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

• Sprawdzeniem objęto  strony sklepów internetowych,  prowadzonych  przez w/w przedsiębiorców w zakresie

udostępnianych  informacji  korespondujących  z  zapisami  art.  9  ust.1  ustawy  z  dnia  2.03.2000r.  o  ochronie

niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz.U. Nr 22, poz. 271).

   Zakwestionowano braki niektórych informacji u wszystkich przedsiębiorców. Nieprawidłowości te polegały na

braku  następujących  informacji  dla  konsumentów:  o  organie,  który  zarejestrował  działalność  gospodarczą

przedsiębiorcy,  a  takŜe  numerze,  pod  którym  przedsiębiorca  został  zarejestrowany  (6  przedsiębiorców);  o
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miejscu i sposobie składania reklamacji (5 przedsiębiorców); o terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie

mają charakter wiąŜący (4 przedsiębiorców); o kosztach dostawy (2 przedsiębiorców); o terminie i sposobie

dostawy (1 przedsiębiorca).

        Pozostałe wymagane informacje:

 o  imieniu  i  nazwisku  (nazwie),  adresie  zamieszkania  (siedziby)  przedsiębiorcy,o  istotnych  właściwościach

świadczenia lub jego przedmiotu; o cenie obejmującej wszystkie jej składniki, a w szczególności cła i podatki; o

zasadach zapłaty ceny; o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze wskazaniem wyjątków, o których

mowa   art.10  ust.3  (wyjątki  były  wskazane,  gdy  sklep  oferował  towar  objęty  tymi  wyjątkami)  –   były

sformułowane  w  sposób  jednoznaczny,  zrozumiały  i  łatwy  do  odczytania  na  stronach  wszystkich

skontrolowanych sklepów internetowych.

      Braki w/w informacji wynikały najczęściej z niedopatrzenia przedsiębiorców bądź z nieznajomości przepisu,

który  reguluje  te  zagadnienia.  Często  przedsiębiorcy  oświadczali,  iŜ  udostępniając  informacje  o  firmie,

zasadach kupna wyrobów, prawach konsumenta, wzorowali się na stronach innych sklepów internetowych, nie

zagłębiając się w przepisy prawne dotyczące umów zawieranych na odległość. Przedsiębiorcy, brak moŜliwości

określenia terminu, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiąŜący, tłumaczą specyfiką handlu

internetowego. Ceny zmieniane są prawie codziennie w zaleŜności od sytuacji na rynku. Klienta i sklep wiąŜe

moment, kiedy klient decyduje się na zakup, co potwierdza poprzez wysłanie formularza zamówienia, którego

przyjęcie do realizacji potwierdza sklep.

           Wszyscy przedsiębiorcy uzupełnili brakujące informacje na stronach swoich sklepów internetowych w

trakcie kontroli.

      Skontrolowani przedsiębiorcy zgodnie z art.21 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności

gospodarczej (Dz. U. 2007r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) oprócz danych przedsiębiorcy podali numer identyfikacji

podatkowej  (NIP).  Ponadto  podali  oni  równieŜ  uŜyteczne  informacje  dla  konsumentów,  takie  jak:  numery

telefonów, email, instrukcje składania zamówień, numery kont bankowych do wpłat, REGON, sposób realizacji

zamówień, gwarancje producentów, odbioru przesyłek i ewentualnych ich reklamacji, kanały płatności, ochronie

danych osobowych kupujących, wymiana i zwrot towaru.

Do przedsiębiorców konsumenci nie kierowali zgłoszeń dotyczących rozbieŜności pomiędzy ceną podaną na

stronie  internetowej,  a  ceną  rzeczywistą  oferowanego  wyrobu.  Ceny  wyrobów  zamieszczone  na  stronie

internetowej są cenami brutto ustalanymi na bieŜąco na podstawie cen zakupu z doliczeniem marŜy. Ta cena

jest wiąŜąca dla przedsiębiorcy i konsumenta w momencie złoŜenia i potwierdzenia zamówienia na towar.

Tylko dwóch przedsiębiorców podawało na stronie sklepu internetowego informację o dostępności wyrobów.

Firma „ADA-MAR” wł.Teresa Cecuła, Ewa śurowska podaje te informacje w 3 formach: „stale dostępny”, „do 30

dni”  oraz  „sprawdź  telefonicznie”.  Towary  stale  dostępne  znajdowały  się  na  stanie  magazynowym

przedsiębiorcy. W przypadku pozostałych form klient jest informowany na bieŜąco za pośrednictwem poczty

elektronicznej lub telefonicznie o realizacji zamówienia.

Drugi przedsiębiorca „NETKOM S.C. wł. Andrzej Nawrot, Michał Graczak korzysta z formy: „Jest w magazynie”.

Korzysta on wyrobów będących w posiadaniu sklepu stacjonarnego oraz magazynów zewnętrznej hurtowni, z

którą współpracuje przy obsłudze sprzedaŜy internetowej.

Natomiast firmy: „MODNY-WIESZAK” wł. Anna Duliban, PRESTIGE S.C. wł. Paweł PoŜoga, Łukasz Janus oraz

„MESKO-AGD” Sp. z o.o.  oferują  na stronach sklepów internetowych tylko te wyroby,  które w danej  chwili

posiadają na stanie.
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Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy na stronach internetowych sklepów umieścili  w sposób dostępny dla

konsumenta regulaminy sklepów zawierające informacje opisane w punkcie 2. Regulaminy te, nie zawierały

niedozwolonych klauzul umownych zawartych w Kodeksie Cywilnym lub innych treści ograniczających prawa

konsumenta. 

Sprawdzenie spełniania przez produkty wymagań określonych w odrębnych przepisach. 

Wyroby objęte tymi przepisami sprawdzono u 4 przedsiębiorców spośród wymienionych na wstępie informacji -

„ADA-MAR” wł.Teresa Cecuła, Ewa śurowska ; Centrum Zaopatrzenia Narzędziowego „HIT” IMPORT-EXPORT

wł. Andrzej Pałka ; PRESTIGE S.C. wł. Paweł PoŜoga, Łukasz Janus ; sklep internetowy „MODNY-WIESZAK”

wł. Anna Duliban.

Sprawdzeniem objęto 15 partii wyrobów, dla których nie określono szczegółowych wymagań bezpieczeństwa, o

liczebności  2452 szt.  i  łącznej wartości  19 103zł.  Wyroby poddane kontroli  to:  garnek nierdzewny,  patelnia

aluminiowa, patelnia stalowa, młynek do soli/pieprzu (2 partie), klucze płasko-oczkowe (2 partie), frez do muru,

szczypce zatrzaskowe, zszywki, młotek ślusarski (2 partie), młotek gumowo-metalowy, młotek murarski, młotek

gumowy.

       Zakwestionowano 5 partii wyrobów o liczebności 192 szt. i wartości 2098zł ze względu na brak nazwy

wyrobu lub/i firmy przedsiębiorcy i jego adresu (szczegóły w zał.2), co jest niezgodne z art. 20 ustawy z dnia 2

lipca 2004r.  o swobodzie działalności  gospodarczej  (Dz.U. Nr  155, poz.  1095 ze zm.).  Na kontrolowanego

przedsiębiorcę  nałoŜono  mandat  karny  kredytowany  w  wysokości  150zł  za  przeznaczenie  do  sprzedaŜy

towarów  niewłaściwie  oznaczonych.  Ponadto  tut.  Inspektorat  wystosował  do  importera  3  partii  wyrobów

wystąpienie  pokontrolne z wnioskiem o dostosowanie oznaczeń handlowych do przepisów prawa. Importer

zobowiązał  się  do  poprawy  oznakowania  handlowego  towarów.  Oznakowanie  pozostałych  2  partii

zakwestionowanych wyrobów, zaimportowanych przez kontrolowanego przedsiębiorcę  zostało uzupełnione.

  Skontrolowane  wyroby  nie  posiadały  cech  mogących  stwarzać  zagroŜenie  dla  uŜytkowników  podczas

normalnego uŜycia, zgodnego z przeznaczeniem. Do wyrobów, które tego wymagały dołączone były informacje

o parametrach technicznych oraz stosowne ostrzeŜenia o zagroŜeniach związanych z uŜytkowaniem produktu i

instrukcje obsługi-konserwacji.

Sprawdzeniem objęto 22 partie wyrobów, dla których określono szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, o

liczebności 83szt. i łącznej wartości 14 630,46zł. Wyroby poddane kontroli to: koszula męska (4 partie), spodnie

jeans (3 partie), bluza męska (2 partie), kurtka zimowa (2 partie), sweter męski (2 partie), bluzka damska (3

partie), golf damski (1 partia), biustonosz (2 partie), komplet bielizny (2 partie), tunika (1 partia).

   Zakwestionowano 20 partii wyrobów o liczebności 81szt. i wartości 14 530,68zł ze względu na brak nazwy

wyrobu lub/i firmy przedsiębiorcy i jego adresu, co jest niezgodne z art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o

swobodzie  działalności  gospodarczej  (Dz.U.  Nr  155,  poz.  1095  ze  zm.)  oraz  z  uwagi  na  brak  składu

surowcowego  produktu  lub  sposobu  konserwacji  produktu,  co  jest  niezgodne  z  §6  Rozporządzenia  Rady

Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz.U. Nr

81, poz. 743 ze zm.). Szczegółowo opisane nieprawidłowości znajdują się w zał.2. 

      Na kontrolowanych przedsiębiorców nałoŜono mandaty karne kredytowane w wysokości łącznej 200zł za

przeznaczenie  do  sprzedaŜy  towarów  niewłaściwie  oznaczonych.  Kontrolowany  przedsiębiorca,  firma

PRESTIGE  S.C.,  będąca  równocześnie  importerem  zakwestionowanych  wyrobów,  oznaczyła  je  nowymi

etykietami zawierającymi wszystkie wymagane informacje. W pozostałych przypadkach, wyroby włókiennicze

zostały wycofane z obrotu do czasu poprawy oznaczeń handlowych.
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• Nie stwierdzono działań kontrolowanych przedsiębiorców, które mogą stanowić nieuczciwą praktykę rynkową

w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  23  sierpnia  2007r.  o  przeciwdziałaniu  nieuczciwym  praktykom

rynkowym  lub  mogących  posiadać  znamiona  czynów  nieuczciwej  konkurencji  naruszających  zbiorowe

interesy konsumentów.

     Nie stwierdzono w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie przepisów zawartych w art. 7 ust. 1 i 3 oraz

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

      W toku kontroli dokonano równieŜ sprawdzenia, czy w ofercie sklepu internetowego „MODNY-WIESZAK”, występują

wyroby notyfikowane w systemie  RAPEX (grupa  towarowa podlegające dyrektywie GPSD),  załączone do pisma nr

BK/NR-431-5/08/MK z dnia 19.03.2008r. W ofercie sklepu nie było tych wyrobów.

8.  Kontrola  bezpieczeństwa  mebli  do  stosowania  na  zewnątrz  domu  (mebli  ogrodowych)  i  akcesoriów

ogrodowych  przeprowadzonych w II kwartale 2008 roku przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w

Kielcach.

        
          Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie nr BK/ANU-40-4/08/PS z dnia

26-03-2008r. –Wydział Kontroli  Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w

Kielcach, w II  kwartale 2008 r.  przeprowadził kontrole w 4 placówkach prowadzących sprzedaŜ mebli  i  akcesoriów

ogrodowych . Kontrole przeprowadzono w następujących placówkach:

     Na cztery skontrolowane placówki w dwóch stwierdzono nieprawidłowości.

     Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:       
                

1. Ogólne bezpieczeństwo mebli do stosowania na zewnątrz domu i             akcesoriów ogrodowych.  
      
1.1 Ogólne bezpieczeństwo -badania organoleptyczne.
             

     W zakresie bezpieczeństwa uŜytkowania w czterech placówkach sprawdzono ogółem 12 partii mebli i akcesoriów

ogrodowych.  Sprawdzeniem objęto stoły,  fotele,  krzesła,fotele,  altany,  pochodnie ogrodowe bambusowe,huśtawki  o

łącznej wartości 11666 zł. w tym:

� 7 partii mebli ogrodowych o wartości 6368 zł.;

� 5 partii akcesoriów ogrodowych o wartości 5298 zł

   Przeprowadzone badania organoleptyczne mebli   i  akcesoriów ogrodowych nie wykazały aby wyroby te mogły

stwarzać  zagroŜenie  dla  Ŝycia  lub  zdrowia  uŜytkowników  podczas  normalnego  uŜytkowania  zgodnego  z

przeznaczeniem.                                            

         
1.2 Oznakowanie w zakresie ogólnego bezpieczeństwa mebli ogrodowych, akcesoriów i niezmechanizowanych narzędzi

ogrodowych.

  Sprawdzeniem objęto 12 partii mebli   i akcesoriów ogrodowych o wartości 11666 zł. Zakwestionowano 1 partię

wyrobów o wartości  96 zł,  oferowanych w  Centrum Materiałów Budowlanych i  Usług „BUDOPAR”  w Końskich   tj.

pochodnie bambusowe barwione 120 cm , ze względu na brak informacji i ostrzeŜeń umoŜliwiających uŜytkownikowi

prawidłowe i bezpieczne korzystanie z produktu . Importerem tych wyrobów jest  C&L „BAMBO” sp. z o.o.  Lazy Al.

Krakowska 227.  W czasie kontroli w wyniku dobrowolnych działań przedsiębiorcy nieprawidłowość ta została usunięta

poprzez zamieszczenie na pochodniach właściwej informacji o następujących treściach:   
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„ I.  INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA POCHODNI BAMBUSOWEJ

ZASTOSWANIE

pochodnie bambusowe słuŜą jako ozdobne źródło światła na zewnątrz pomieszczeń. Ze względów bezpieczeństwa

moŜna jej uŜywać wyłącznie na otwartej przestrzeni, np. w ogródkach. Przed uŜyciem pochodnię wbić w ziemię.

UWAGA NIE UśYWAĆ W RUCHU .POCHODNIA NIE SŁUśY DO ZABAWY إ

WSKAZÓWKI DO UśYWANIA.

1. Wszelkie czynności przy pochodni mogą wykonywać tylko osoby dorosłe 2. Przed uŜyciem wbić pochodnię trzonem w

ziemię 3. UŜywać i przechowywać tylko w pozycji pionowej4.Napełniać tylko naftą lub olejem parafinowym do lamp 5.

Zapalić po upewnieniu się, Ŝe w pobliŜu nie materiałów ani substancji łatwopalnych. Przestrzegać bezpiecznej odległości

od twarzy, włosów i ubrań.6.W pobliŜu palącej się pochodni nigdy nie pozostawiać bez opieki dzieci ani  zwierząt 7.W

przypadku konieczności zgaszenia przed wypaleniem się nafty lub oliwy stosować wygaszacz w postaci niepalnego

materiału np. Puszki. Naczynie to naleŜy nałoŜyć do góry dnem na palący się knot tak aby ograniczyć dostęp powietrza.

 II. OSTRZEśENIA 1.Chronić przed dziećmi 2.Nie napełniać spirytusem, benzyną, rozpuszczalnikami itp. substancjami

łatwopalnymi 3.nie uŜywać podczas opadów, ani silnego wiatru.

 III. UWAGA Z OGNIEM.

nieostroŜne obchodzenie się z pochodnią grozi oparzeniem,kalectwem lub poŜarem.”

2. Dodatkowe zagadnienia do kontroli

1. Prawidłowość oznakowania wyrobów  w oparciu o przepisy:

-ustawy z dnia 2.07.2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr173,poz.1807 ze zm.).

-ustawy z dnia 7.10.1999r.o języku polskim (Dz.U.Nr 90,poz.999 ze. zm.).

  W zakresie prawidłowości oznakowania sprawdzono ogółem 44 partie  mebli  i akcesoriów ogrodowych o łącznej

wartości  38824 zł. Z uwagi na brak w oznakowaniu informacji o adresie przedsiębiorcy wprowadzającego produkt do

obrotu na terytorium Polski zakwestionowano 3 partie mebli i  akcesoriów ogrodowych o wartości 5054 zł.  tj.:

� 1 partię mebli ogrodowych o wartości 1198 zł.; 

� 2 partie akcesoriów ogrodowych o wartości 3856 zł.

   Przedsiębiorcy dobrowolnie  usunęli powyŜsze braki w trakcie kontroli.

       
        Nie stwierdzono przypadków naruszenia art. 7 i 7a ustawy z dnia 7-10-1999r. o języku polskim (Dz.U.Nr 90,

poz.999 z późn. zm.).

       Producenci nie dołączali kart gwarancyjnych do badanych wyrobów.
              
2.  Przestrzeganie  przepisów ustawy  z  dnia  5  lipca  2001  r.  o  cenach  (Dz.  U.  nr  97,  poz.1050  z  późn.  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 sprzedaŜy (Dz. U. nr 99, poz. 894 z późn.
zm.),  dotyczących oznaczania  towarów ceną  i  uwidaczniania  cen,  w przypadku prowadzenia przez kontrolowanych
przedsiębiorców sprzedaŜy detalicznej.

       W  skontrolowanych  sklepach  nie  stwierdzono  przypadków naruszenia  w/w  przepisów dotyczących  zasad

uwidaczniania cen towarów. 

         
3. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

                Skontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność w oparciu o wpisy o ewidencji działalności gospodarczej. Zakres

faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej przez skontrolowane placówki był zgodny z zakresem zgłoszonym

organowi ewidencyjnemu.
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              4.Nie stwierdzono przypadków naruszenia przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o  przeciwdziałaniu nieuczciwym

praktykom  rynkowym  (Dz.  U.  nr  171,  poz.1206)  lub  art.10  ustawy  z  dnia  16-04-1993r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej

konkurencji(tekst jednolity: Dz. U. 2003r.nr 153,poz. 1503 z późn. zm.).

      W wyniku przeprowadzonych kontroli  z uwagi na niewielką ilość zakwestionowanych wyrobów  dwóch właścicieli

sklepów w trybie art. 41 Kw pouczono o obowiązku wprowadzania do sprzedaŜy produktów prawidłowo oznakowanych.

   W toku kontroli ujawnione nieprawidłowości zostały dobrowolnie, usunięte przez  skontrolowanych przedsiębiorców. 

       W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych stwierdzono, Ŝe kontrolowane wyroby nie wykazywały cech

mogących stwarzać realne zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia uŜytkowników. Kwestionowano jedynie brak oznakowania

dotyczącego bezpiecznego uŜytkowania pochodni oraz nieliczne przypadki braku w oznakowaniu informacji o adresie

przedsiębiorcy wprowadzającego wyrób do obrotu, które wystąpiły w wyniku niedopatrzenia ze strony przedsiębiorców.

        Badaniem objęto wyroby następujących producentów i importerów:

1) „DAJAR” sp. z o.o.  75-072 Koszalin, ul. Połtawska 6 ;

2) „JARDIN”  PO BOX 224 5220 AE Rijen ;

3) C&L „BAMBO” sp. z o.o.  Lazy  Al. Krakowska     05-552  Wólka Kosowska;

4) C&L „BAMBO”  sp. z o.o   Al. Krakowska  7   05-555 Tarczyn;

5)   B&D sp. z. o.o.58-321  Bukowice, ul. Pszczela 7 ;

6) POH „OŁER”  52-131 Wrocław ul. Buforowa 91 ;

7) Zakłady Tworzyw Sztucznych „KATEX” sp. z o.o. -  44-195  Knurów ul. Zwycięstwa 28;

8) „Idea Group”  Ceska s.r.o. Otrokowice Czechy, dystrybutor Makro and Carry 02-183 Warszawa al.

Krakowska 61 ;

„MEDIPLAST”  61-361 Poznań ul. Starołęcka 31 .

9.  Kontrola  jakości  i  oznakowania  produktów  Ŝywnościowych  oferowanych  w  sklepach  sieci

wielkopowierzchniowych, głównie pod marką sieci lub wyprodukowanych dla tych sieci.

Świętokrzyski  Wojewódzki  Inspektorat  Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w
programie  BK/Aś- 40- 1/08/RS/AL  Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w  Warszawie , w II kwartale 2008r.
przeprowadził  kontrole w  6 sklepach jednej z sieci handlowych prowadzących   sprzedaŜ  wyrobów własnej marki.

Ustalenia kontroli wg zagadnień tematycznych  przedstawiają się  następująco:

1. Ocena jakości handlowej. 

Pod względem jakości zbadano 30 partii artykułów spoŜywczych  znajdujących się w ofercie handlowej sieci
sklepów „Biedronka”, o łącznej wartości  7317 zł, z których   23 partie wartości 4509 zł były to wyroby wyprodukowane
dla  „Biedronki”,  w wymienionych poniŜej grupach towarowych:

10. przetwory mięsne, 5 partii wartości 586 zł, w tym 3 partie wartości 362zł,
11. ryby mroŜone glazurowane, 4 partie wartości 1870 zł, w tym2 partie wartości 402 zł,  
12. sery dojrzewające 5 partii wartości 1134 zł, w tym  3 partie wartości 618 zł,
13. masło i tłuszcz mleczny do smarowania, 2  partie wartości 394 zł, w tym marki  1 partia tłuszczu mlecznego

wartości 125 zł,
14. miód pszczeli, 5 partii wartości 1033 zł,  
15. oliwa z oliwek, marki 1 partia wartości 672 zł,
16. przetwory owocowo-warzywne (bez koncentratu pomidorowego) 3 partie wartości 334 zł,
17. koncentrat pomidorowy 2 partie wartości 263 zł, 
18. kawa naturalna mielona 2 partie wartości 737 zł,
19. ekstrakty kawy marki 1 partia wartości 294 zł.

    
Uzyskane  wyniki badań , w odniesieniu  do  przedłoŜonych przez producentów zakładowych  dokumentów

normalizacyjnych  , dały podstawę do zakwestionowania 6 partii produktów  wartości 1053 zł.
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Wskaźnik  wadliwości wyniósł  20% w odniesieniu do ilości partii zbadanych. 

Do producentów  zakwestionowanych wyrobów wystąpiono z wnioskami o poprawę ich jakości i wzmoŜenie
nadzoru  nad  produkcją,  przekazując  wystąpienia  do  wiadomości   właściwych  ze  względu  na  miejsce  produkcji
Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno- SpoŜywczych .

W  przypadku  miodów,  wystąpiono  do  firmy  „Jeronimo  Martins  Dystrybucja”  S.A.,  właściciela  sieci  sklepów
„BIEDRONKA” o rozpatrzenie celowości dalszej współpracy z ich producentem, ze względu na powtarzającą od lat niską
jakość  szczególnie  miodu  wielokwiatowego,  gdyŜ  podobne  wady  jakościowe  stwierdzano  w  poprzednich  okresach
sprawozdawczych. 

Nie stwierdzono w ofercie handlowej kontrolowanych sklepów, produktów wskazanych w pismach: BK/Aś-41-
13/08/JS BK/Aś/-41-9/08KG i BK/Aś-41-12/08/AL tj. miodów z pomarańczy i „Manuka”, masła produkcji „Olmlek” Sp. z
o.o w Olsztynie jak i cukru niewiadomego pochodzenia. Oferowane  do sprzedaŜy w sieci sklepów „Biedronka” 4 partie
cukru wartości  4976 zł. pochodziły z Cukrowni Ropczyce i Dobrzelin i ich sposób oznakowania nie budził podejrzeń, w
związku z powyŜszym nie pobierano prób do badań laboratoryjnych. 

2.   Stosowanie substancji dodatkowych

Zgodność zastosowanych substancji dodatkowych, w odniesieniu do wymagań  zawartych  w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia  23.04.2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w
przetwarzaniu,  sprawdzono dla 36 partii   wartości 5 081zł. 
Z oznaczeń na etykietach wynika, Ŝe  wykazane  w składzie  substancje  dodatkowe zastosowane zostały  wg wymagań
zawartych  w obowiązujących  przepisach .

3.  Prawidłowość  oznakowania.

Ogółem  sprawdzono 77 partii  artykułów spoŜywczych wartości 15 007 zł, kwestionując oznakowanie jednej
partii kiełbasy produkowanej pod marką własną producenta, według przepisów ustaw:
- z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225),
- z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spoŜywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 187,
poz. 1577, ze zm.),

ze względu na nieczytelny sposób podania informacji dotyczącej adresu producenta tj. na adresie naniesiono
napis „NaleŜy spoŜyć do…”

Opakowania wszystkich  wyroby paczkowanych w liczbie 72 partie wartości 
14 555 zł., oznakowane były zgodnie z przepisami o towarach paczkowanych.

           Znajdujące się w sprzedaŜy 5 partii wartości 1543 zł środków spoŜywczych pochodzenia zagranicznego (wędliny i
ryby mroŜone glazurowane) pod względem oznakowania, spełniały wymagania zawarte w ustawie z dnia 07. 10. 1999 r.
o języku polskim ( Dz. U. Nr 90, poz.  999 ze zm.).

4. Prawidłowość oznakowania ceną  towarów oferowanych  do sprzedaŜy

Nie stwierdzono w toku kontroli naruszenia wymagań zawartych  w ustawie  z dnia 5.07.2001r.  o cenach i
rozporządzeniu Ministra Finansów  z dnia  10.06.2002r. w sprawie  szczegółowych zasad uwidaczniania cen  towarów i
usług, poza pojedynczymi przypadkami braku na wywieszce ceny jednostkowej (dla miodu wielokwiatowego a' 500 g) i
podania niewłaściwej gramatury (dla sałatki z selera).

5.  Oznakowanie ceną przy towarze i w kasie

W kaŜdym skontrolowanym sklepie,  dla  losowo  wybranych   produktów  Ŝywnościowych  w  tym  wszystkich
poddanych ocenie w zakresie prawidłowości oznakowania i pobranych do badań jakościowych,  sprawdzono zgodność
cen uwidocznionych przy towarze z pobieranymi w kasach fiskalnych, nie stwierdzając rozbieŜności.

6. Aktualność terminu przydatności do spoŜycia lub daty minimalnej trwałości  

Sprawdzone  77  partie środków spoŜywczych (w wytypowanych grupach towarowych),  o łącznej  wartości
15 007 zł, posiadały zachowane daty minimalnej trwałości i terminy przydatności do spoŜycia. 

7. Warunki przechowywania 
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W skontrolowanych sklepach  artykuły spoŜywcze przechowywane były z zachowaniem warunków określonych
przez producentów,  w przypadku produktów nietrwałych mikrobiologiczni  w sprawnych urządzeniach chłodniczych z
zachowaniem wymaganych temperatur.

     Stan  opakowań jednostkowych nie budził zastrzeŜeń.

8.  Legalność prowadzonej działalności

Z przedłoŜonych dokumentów  wynika , Ŝe  objęte  kontrolą podmioty  gospodarcze prowadzone są zgodnie z
wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zatrudniony personel posiadał aktualne  orzeczenia  lekarskie  do celów  sanitarno epidemiologicznych.

Kontrolowane sklepy  na  zewnątrz, oznakowane były, logo  firmy BIEDRONKA i informacją o godzinach pracy.

Nie stwierdzono stosowania  przyrządów pomiarowych  z nieaktualnymi bądź nieczytelnymi cechami legalizacji.

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

Materiały z kontroli dały podstawę do :

- skierowania 3 wystąpień  pokontrolnych  do jednostki nadrzędnej  oraz 6 do producentów  zakwestionowanych za
niewłaściwą jakość bądź oznakowanie wyrobów,
- 5 pism do Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno- SpoŜywczych,

Kierownictwo sklepów dba  o przestrzeganie obowiązujących przepisów w obrocie towarowym.

10.Kontrola  jakości i prawidłowości oznakowania mroŜonych wyrobów kulinarnych

                 Wydział Kontroli Artykułów śywnościowych i Gastronomii Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w
Kielcach zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie BK/Aś – 40 – 15/07/RS  przeprowadził kontrolę w 9-ciu
jednostkach w tym:

- 2 hurtowniach
- 2 sklepach wielkopowierzchniowych
- 5 innych placówkach detalicznych

                 Ustalenia kontroli wg zagadnień tematycznych przedstawiają się następująco:

I. OCENA JAKOŚCI MROśONYCH WYROBÓW KULINARNYCH W STOSUNKU DO DEKLARACJI PRODUCENTÓW

               Badaniem laboratoryjnym objęto 20 partii mroŜonych wyrobów kulinarnych wartości 6384 zł w tym:
• 4 partie półproduktów ziemniaczanych,
• 11 partii półproduktów mącznych,
• 2 partie potraw mięsnych,
• 3 partie potraw mieszanych.

             Uzyskane wyniki badań, w odniesieniu do przedłoŜonych przez producentów zakładowych dokumentów
normalizacyjnych  lub zadeklarowanej normy PN – A –82201:1996 „MroŜone wyroby kulinarne. Półprodukty i potrawy”,
dały podstawę  do zakwestionowania 5 partii wyrobów wartości 563 zł.

Wskaźnik wadliwości wyniósł 25 % w odniesieniu do zbadanych partii.

           Do zakwestionowanych wyrobów naleŜało:
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I. 2 partie produkcji P.P.S. LEWIL – IGLOKRAK Sp. z o.o. Tarnów (wyprodukowanych dla Biedronka), tj.
1. pierogi z nadzieniem truskawkowym a’1kg ze względu na:

1. niewłaściwe cechy organoleptyczne po ugotowaniu, tj. obecność pierogów rozklejonych w ilości 15%, a wg
deklaracji jest to niedopuszczalne.
2. pierogi z mięsem a’1kg  ze względu na:
11. niewłaściwe cechy organoleptyczne po ugotowaniu tj. smak lekko tłuszczowy, mało mięsny z wyraźnie

wyczuwalnym posmakiem bułki tartej, cebuli
12. zaniŜoną zawartość białka, (tj. wyniki  kształtowały się w granicach 7,4 %,  a wg wymagań 8,7 %)
13. zawyŜoną zawartość tłuszczu, (tj. wyniki kształtowały się w granicach 5,9 %, a wg wymagań 3,8 %)
14. obecność pierogów rozklejonych po ugotowaniu z wyciekiem farszu (niedopuszczalne). 

II. 2 partie produkcji ABEL Sp. J, Brąszewice, tj.

20. bigos wiejski a’350g, ze względu na:
15. zaniŜony udział składników mięsnych, (tj. wyniki kształtowały się w granicach 9,7 %, a wg wymagań 14 %)

21. fasola po bretońsku a’350g, ze względu na:
16. zaniŜony udział fasoli (wyniki kształtowały się w granicach 35 %, a wg wymagań 45 %) oraz zawyŜony udział

składnika mięsnego (wyniki kształtowały się w granicach 25 %, a wg wymagań 8 %)

      III. 1 partię produkcji P.P.Ch. i P.R.-S. „ANITA” Grzegorz Mordalski Działoszyn, tj.
 

12. pierogi z kapustą i grzybami a’500g, ze względu na:
- niewłaściwe cechy organoleptyczne tj. osłabiony zapach oraz mało wyczuwalny smak i zapach grzybów

                Do producentów zakwestionowanych mroŜonych wyrobów kulinarnych wystąpiono z wnioskami o poprawę
jakości  i wzmoŜenie nadzoru nad produkcją.        
               

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

II. ZASTOSOWANIE SUBSTANCJI DODATKOWYCH

        W zakresie stosowania substancji dodatkowych dozwolonych określonych przepisami
 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23. 04. 2004r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji
pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. Nr 94, poz. 933 ze zm.) sprawdzono 12 partii mroŜonych wyrobów kulinarnych
wartości 191 zł, nie wnosząc zastrzeŜeń.

III. OCENA  PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA  W  ODNIESIENIU DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW

            W tym zakresie sprawdzono 87 partii o wartości 18426 zł, z których  zakwestionowano 8 partii wartości 3207 zł,
co stanowi 9 % badanych partii.

Przyczyną kwestionowania było:
17. brak podania % udziału składników  występujących w nazwie, uwidocznionych w składzie surowcowym
 Dotyczyło to:
18. pierogów ruskich a’500g, produkcji Grzegorz Mordalski, Działoszyn 
19. 3 partii wyprodukowanych przez Chłodnia w Częstochowie tj.(pierogi z kapustą i grzybami leśnymi, pierogi z

mięsem, pyzy ziemniaczane z mięsem),
20. hamburgerów a’300g, produkcji Swiss Pol w Dąbrowie Tarnowskiej,
21. pierogów domowych ruskich a’0,4 kg oraz kołdunów domowych a’0,25 kg wyprodukowanych przez „BRAWO”

Kielce
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22. zbyt niska wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej (podano czcionką 3 mm zamiast 4 mm) dla pyz
z nadzieniem mięsnym a’500g produkcji SWISS POL  w Dąbrowie Tarnowskiej

          Do  producentów kwestionowanych wyrobów wystąpiono z wnioskami o dostosowanie sposobu oznaczeń do
obowiązujących przepisów i w przyszłości wprowadzanie na opakowaniu % udziału głównych składników uŜytych do
produkcji.

IV. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O TOWARACH PACZKOWANYCH

          Z ocenianych 77 partii mroŜonych wyrobów kulinarnych zakwestionowano 1 partię na wartość 906 zł, z uwagi na
zastosowanie zbyt niskiej wysokości cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej (tj. 3mm zamiast 4mm).

V. PRZESTRZEGANIE DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA  

            
            W 9 placówkach objętych kontrolą mroŜone wyroby kulinarne posiadały zachowane daty minimalnej trwałości
oraz przechowywano je w  warunkach deklarowanych przez producentów. Łącznie skontrolowano 87 partii wyrobów o
wartości 18426 zł.

VI. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA TOWARÓW CENAMI 

            
            W 7 kontrolowanych placówkach detalicznych sprawdzono przestrzeganie ustawy o cenach z dnia 05.07.01r (Dz.
U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.)  i rozporządzenia Ministra Finansów  z  dnia 10.06.2002r. w sprawie szczegółowych zasad
uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaŜy (Dz. U. Nr
99, poz. 894 ze zm.)
Nieprawidłowości stwierdzono w 2-ch placówkach, które polegały na:

1. nieuwidocznieniu wywieszek cenowych,
2. określeniu na wywieszkach tylko nazwy towaru, ilości nominalnej i wysokości zastosowanej ceny, bez podania

cen jednostkowych,
3. braku cen na kaŜdym opakowaniu jednostkowym w cenie powyŜej 4zł.

VI. 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 Ŝywności i Ŝywienia (Dz.
U.  Nr  171,  poz.  1225),  dotyczącego  udostępniania  i  przechowywania  przez  przedsiębiorców  orzeczeń  lekarskich
wydawanych do celów sanitarno – epidemiologicznych wszystkich osób bezpośrednio stykających się z Ŝywnością.
          
         Wszystkie podmioty gospodarcze objęte kontrolą przed rozpoczęciem działalności handlowej uzyskały decyzje
sanitarne  o  spełnieniu  wymagań  koniecznych  do  zapewnienia  właściwej  jakości  zdrowotnej  w  obrocie  środkami
spoŜywczymi.

       Będące w uŜyciu przyrządy pomiarowe posiadały aktualne cechy legalizacji.

Materiały  z kontroli dały podstawę do:

1. Wystąpienia  z  14  wnioskami  pokontrolnymi  do  jednostek  nadrzędnych  i  producentów zakwestionowanych
wyrobów,  w  tym  6  wniosków do  wiadomości  przekazano  Wojewódzkim  Inspektoratom  Jakości  Handlowej
Artykułów Rolno – SpoŜywczych właściwym miejscowo.

2. Wycofania z obrotu handlowego pozostałości 2 –ch partii pierogów (z nadzieniem truskawkowym i z mięsem).
3. NałoŜenia jednego mandatu karnego.
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Podsumowanie:

           Dokonując podsumowania ustaleń z przeprowadzonych kontroli naleŜy stwierdzić iŜ nastąpiła znacząca poprawa
w zakresie  prawidłowości oznaczeń mroŜonych wyrobów kulinarnych.
          Wyroby te są niezwykle cenione przez konsumentów z uwagi na szybkość i łatwość ich przygotowania, jednakŜe
jakość ich nadal pozostawia wiele do Ŝyczenia.        
         Dotyczy to przede wszystkim mroŜonek  z nadzieniem mięsnym, produkowanych często pod tzw. „własną marką”.
        Stwierdzane wady jakościowe są skutkiem uŜycia nie najlepszej jakości surowców, dosyć mocno wysłuŜonym
parkiem maszynowym i jednocześnie niedostatecznym nadzorem nad przestrzeganiem receptur.
         Nieprawidłowości w sferze oznakowań mroŜonych wyrobów kulinarnych  wynikają przede wszystkim ze względów
ekonomicznych.
Producenci nadal wykorzystują zapasy starych opakowań, niemniej jednak podejmują jednocześnie wszelkie działania
zmierzające do dostosowania sposobu oznaczeń do obowiązujących przepisów.

 
11.  Kontrola  prawidłowości  funkcjonowania  placówek  handlu  detalicznego  i  usług  gastronomicznych

zlokalizowanych na targowiskach

Wydział  Kontroli  Artykułów  śywnościowych  i  Gastronomii  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Inspekcji
Handlowej w Kielcach przeprowadził w II kwartale 2008 r. kontrole w 10 placówkach detalicznych i gastronomicznych
zlokalizowanych na targowiskach.

Ustalenia kontroli w/g zagadnień tematycznych przedstawiają się następująco 
Przestrzeganie  przepisów w zakresie  legalności  prowadzonej  działalności  gospodarczej  i  innych  wymagań
związanych z działalnością.

Wszystkie  kontrolowane  podmioty  gospodarcze  prowadziły  działalność  zgodnie  z  wpisem  do  ewidencji
działalności gospodarczej. Stwierdzono w jednym przypadku brak oznaczenia placówki na zewnątrz. 

      Przedsiębiorcy okazali aktualne orzeczenia lekarskie wydawane do celów sanitarno-epidemiologicznych dla
wszystkich pracowników stykających się bezpośrednio z Ŝywnością. 

      W  jednej  placówce  gastronomicznej  stwierdzono  niezachowanie  warunków  sanitarnych  w  obrocie
artykułami Ŝywnościowymi polegające na : brudnej posadzce, brudnych urządzeniach chłodniczych i szafkach z
artykułami spoŜywczymi.

      W siedmiu placówkach stosowano przyrządy pomiarowe ( wagi,  odwaŜniki ) o nieaktualnych cechach
legalizacji, a w jednej stwierdzono ich brak.

       Stosowane  materiały  i  wyroby  do  kontaktu  z  Ŝywnością  odpowiadały  wymaganiom  określonym w
obowiązujących przepisach.

       SprzedaŜ napojów alkoholowych prowadzono w trzech placówkach zgodnie z posiadanymi zezwoleniami.
Nie  stwierdzono  przypadku  naruszenia  przepisów  ustawy  z  26  X  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

       W jednej placówce nie wyodrębniono miejsca, gdzie moŜna palić wyroby tytoniowe.

2. Rzetelność obsługi.

      Nieprawidłowości w uwidacznianiu informacji o cenie stwierdzono w siedmiu placówkach, które dotyczyły :
całkowitego braku cen, braku ilości nominalnych, cen jednostkowych i daty wystawienia cennika.

3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie obrotu detalicznego środkami spoŜywczymi.

      W zakresie oznakowania towarów sprawdzono 301 partii, a zakwestionowano 26. 
Nieprawidłowości w oznakowaniu dotyczyły :
:
● 19 partii wyrobów cukierniczych luzem ( cukierki ), ze względu na całkowity brak
   oznaczeń handlowych,
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      ●  2 partii cukierków paczkowanych, ze względu na uŜycie niewłaściwych określeń przed :
                - deklarowaną zawartością tj. „waga 400g” zamiast „masa netto 400g” bądź
                  „zawartość netto 400g”,

- datą minimalnej trwałości tj. „spoŜyć przed” zamiast „najlepiej spoŜyć przed”
            ● 5 partii mroŜonych wyrobów kulinarnych ze względu na całkowity brak oznaczeń.

Zgodność zastosowanych substancji dodatkowych w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 23.04.2004 r. sprawdzono dla 156 partii. Z oznaczeń na etykietach wynika, Ŝe wyliczane w
składzie substancje dodatkowe zastosowane zostały w/g wymagań zawartych w obowiązujących przepisach.

W zakresie przestrzegania terminów przydatności do spoŜycia i dat minimalnej trwałości sprawdzono 280 partii,
z czego zakwestionowano 6 partii ze względu na przekroczone daty minimalnej trwałości.

Dotyczy to takich artykułów jak bułka tarta,paluszki solone,delicje,kawa naturalna,gdzie przekroczenie daty minimalnej
trwałości wynosiło od 28 dni do 4 miesięcy.

W skontrolowanych placówkach artykuły spoŜywcze przechowywane były w prawidłowych warunkach
chłodniczych z zachowaniem temperatury wymaganej przez producentów.

                   Pod względem świeŜości surowców uŜywanych do produkcji i oferowanych potraw zbadano 18  partii,do
których nie wniesiono zastrzeŜeń.

Podsumowanie
Z ustaleń kontroli wynika,Ŝe w kaŜdej skontrolowanej placówce stwierdzono nieprawidłowści,które polegały głównie na:

                  
− nieprzestrzeganie przepisów dotyczących oznakowania ceną oferowanych do sprzedaŜy wyrobów  i  towarów ( w

70% placówek),

  
− stosowaniu przyrządów pomiarowych o nieaktualnych cechach legalizacji ( w 70% placówek

− oferowaniu do sprzedaŜy środków spoŜywczych nieprawidłowo oznakowanych ( w 40% placówek).

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było ignorowanie przez przedsiębiorców obowiązujących przepisów.

12  .  Kontrola  bezpieczeństwa  ,  prawidłowości   oznakowania   i  jakości   wyrobów    pończoszniczych  ,

przeprowadzonych  w  II    kwartale 2008r. przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  w Kielcach. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, stosownie do programu Nr BK/ANU-40-3/08/
MK , przeprowadził w II kwartale  2008r. kontrolę wyrobów pończoszniczych produkcji krajowej.

Kontrolę  przeprowadzono   w  3  placówkach   prowadzących  działalność   produkcyjną   oraz  w  1
sprzedaŜ hurtową.

       Celem kontroli było dokonanie oceny bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania oraz jakości wyrobów
pończoszniczych, w tym zgodności składu surowcowego z deklaracją producenta, zbadanie wskaźników uŜytkowych i
technologicznych,  a  takŜe  zachowanie  przez  produkty  dopuszczalnego  poziomu  wolnego  lub  uwalniającego  się
formaldehydu oraz amin.

.            Kontrolą objęto wyroby pończosznicze przeznaczone  dla wszystkich grup wiekowych  (rajstopy,  rajtuzy
,skarpetki   i podkolanówki).

Skontrolowano ogółem  33 partie wyrobów pończoszniczych o wartości  10 603 zł -. produkcji krajowej
t.j:
       - 20 partii skarpet o wartości 4288 zł.,
       - 2 partie rajtuz  o wartości 118 zł.,
       - 6 partii rajstop o wartości 3853 zł.,
       - 5 partii podkolanówek o wartości 2344 zł.
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                    Zakwestionowano ogółem  19 partii  wyrobów wartości 5600 zł.-
 produkcji krajowej t.j.:
        - 17  partii skarpet o wartości 4246 zł.
        -   1  partia rajstop o wartości 794 zł.
        -   1 partia podkolanówek o wartości 560 zł.

      W zakresie ogólnego bezpieczeństwa nie kwestionowano Ŝadnej partii badanych wyrobów.

Bezpieczeństwo wyrobów pończoszniczych.

Oceny   bezpieczeństwa  wyrobów   pończoszniczych,  dokonano  w  odniesieniu  do  wymagań
określonych w  § 40 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i
znakowania  produktów włókienniczych   (  Dz.  U.  Nr   81 poz.  743 z  późn.  zm. )   dotyczących  dopuszczalnej
zawartości  wolnego lub uwalniającego  się  formaldehydu  oraz amin.

                     
Dokonując  oceny  bezpieczeństwa  wyrobów pończoszniczych , do  badań laboratoryjnych pobrano

wyroby  z 10 partii  o wartości 3140 zł.
 

Badania  przeprowadzono  w  Specjalistycznym  Laboratorium  Produktów  Włókienniczych   i  Analizy
Instrumentalnej w Łodzi .
- w zakresie  dopuszczalnej  zawartości  amin zbadano  2 partie skarpet o wartości  196 zł,
- w zakresie  wolnego i uwalniającego  się  formaldehydu zbadano 4 partie o wartości  1554 zł :

           
Zawartość wolnego lub uwalniającego się  formaldehydu zbadano dla 10 partii  wyrobów  o wartości

3140 zł. pończoszniczych , z czego : 

 - 6 partii  wyrobów o wartość 1586 zł. -  zbadała Pracownia  Produktów  Włókienniczych. Zakwestionowano 3
partie skarpet  o wartości  277 zł.

 - 4 partie wyrobów o wartości 1554 zł. - zbadała  Pracownia  Analizy Instrumentalnej.
                     Pracownia Produktów Włókienniczych przeprowadziła badania w zakresie zgodności deklarowanego

składu surowcowego, zawartości wolnego lub uwalniającego się formaldehydu oraz wskaźników technologicznych :
wielkości.

                     Przeprowadzone badania nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie  bezpieczeństwa , stwierdzona
zawartość   formaldehydu   nie  przekraczała   wartości   dopuszczalnej   określonej   w  załączniku   nr  9  w/w
rozporządzenia  tj. 150 mg / kg .Nie  stwierdzono równieŜ zawartości amin..

                   W kontrolowanych placówkach nie stwierdzono wyrobów pończoszniczych  przeznaczonych dla dzieci do lat
3  (  skarpetki,  rajtuzy)  posiadających  dołączonych  ozdób (doklejone lub doszyte),  które  mogłyby  zostać  łatwo
oderwane i połknięte przez dzieci stanowiąc tym samym zagroŜenie.

Prawidłowość oznakowania .

Prawidłowość   oznakowania wyrobów pończoszniczych  sprawdzono  zgodnie  z wymaganiami :
- rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia  6 kwietnia  2004r. w sprawie  

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

- ustawy z dnia  2 lipca  2004r. o swobodzie  działalności  gospodarczej
          ( tekst  jednolity: Dz.U.2007r. Nr.155 poz 1095 ze zm),

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

Badaniu prawidłowości oznakowania  poddano wszystkie  partie wyrobów  pończoszniczych  objęte
kontrolą  tj.  33 partie  o wartości  10 603 zł.

 .
Nieprawidłowości w oznakowaniu ujawniono  w 19 partiach wyrobów  o wartości 5600 zł.

      Wyroby pończosznicze kwestionowano ze względu na :

niepełne oznakowanie, polegające na braku :
               -  nazwy firmy przedsiębiorcy ( imienia i nazwiska)
              > niezgodność składu surowcowego deklarowanego na etykiecie                  jednostkowej, a faktycznie
ustalonym laboratoryjnie.

      Inne stwierdzone nieprawidłowości :
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niewłaściwe nazewnictwo włókien niezgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.04.2004r. w sprawie
bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych np.:  polyamid, gumitex, acryl, poliamide 
zastosowanie przez wytwórcę w nazewnictwie wyrobu słowa „skarpety bawełniane”, podczas  gdy wyrób nie
składa się wyłącznie z jednego rodzaju włókna tekstylnego lecz z mieszanki ( 39% bawełna, 47% poliamid,
14% akryl). 

  
Nie  stwierdzono nieprawidłowości   w zakresie  przestrzegania  wymagań  określonych  w  ustawie  z  dnia   7
października 1999r. o języku polskim.
Informacje o wyrobach podane były  w sposób  przejrzysty  i czytelny.

                
                  Producenci kwestionowanych wyrobów pończoszniczych zobowiązali się do zamieszczenia brakujących i

prawidłowych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  informacji  na  nowo  wyprodukowanych  etykietach
jednostkowych, bądź naklejkach.

Jakość wyrobów pończoszniczych 

Oceny  jakości   wyrobów   pończoszniczych   dokonano  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 2001r.

      Badanie jakości wyrobów pończoszniczych przeprowadzono:

metodą organoleptyczną – oceniając  wygląd ogólny wyrobu,  prawidłowość zakwalifikowania do  określonej
jakości na podstawie stwierdzonych błędów konfekcjonowania.
metodą laboratoryjną – badając zgodność z deklaracjami dotyczącymi:
        - składu surowcowego,
        - wskaźników technologicznych : wielokości.

Ogółem badaniem jakości w ocenie  organoleptycznej  i laboratoryjnej  objęto  43 partie  wyrobów pończoszniczych
o wartości  13 743. zł. 

      Badaniom  organoleptycznym  (  na  miejscu  w  kontrolowanych  placówkach)  poddano   33  partie  wyrobów
pończoszniczych o wartości 10 603 zł .Laboratoryjnie sprawdzono 10 partii wyrobów o wartości 3140 zł.
  Organoleptyczna ocena jakości ze szczególnym  zwróceniem  uwagi na  ogólny  wygląd  wyrobu tj.
dziury , staranność wykończenia , spuszczone oczka , plamy i zabrudzenia  - nie wykazała nieprawidłowości.

Ze względu na  brak warunków technicznych w kontrolowanych placówkach,  pomiarów w odniesieniu
do  deklarowanych  wielkości nie przeprowadzono.

Badaniem laboratoryjnym w celu  oceny zgodności  parametrów deklarowanych  przez  producentów
co do  składu  surowcowego   objęto  6 partii wyrobów o wartości 1586  zł.

  
                     Zakwestionowano 3 partie o wartości 277 zł. skarpet  w zakresie deklarowanego składu surowcowego

przez producenta na etykiecie jednostkowej.
     Laboratorium przeprowadziło  równieŜ wymiarowanie  4 partii  o  wartości  286  zł.  skarpet  w celu  określenia  ich

faktycznej  wielkości.  Zakwestionowano 2 partie   o  wartości  127  zł.  ze  względu  na  stwierdzoną  wielkość   nie
odpowiadającą wielkości deklarowanej na etykietach jednostkowych.

      Natomiast wśród rajstop i podkolanówek zastrzeŜenia wniesiono tylko do prawidłowego oznakowania.

      Wskaźników uŜytkowych w laboratorium  nie badano z uwagi na brak  deklaracji  zgodności   wydanych przez
producentów i wprowadzających  wyroby do obrotu.

     Legalność prowadzonej  działalności gospodarczej.

Przeprowadzone  kontrole  w  tym  zakresie  nie  wykazały   nieprawidłowości  .  Zakres  prowadzonej
działalności gospodarczej we wszystkich kontrolowanych placówkach  był zgodny z treścią  wpisów  do ewidencji
działalności  gospodarczej.

   Rzetelność prowadzonej  działalności  gospodarczej.

W kontrolowanych placówkach prowadzona były tylko i wyłącznie sprzedaŜ hurtowa.

   Inne ustalenia kontroli.
Podczas kontroli nie stwierdzono przypadku naruszenia  art. 10 ustawy  z dnia  16 kwietnia  1993r. o

zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji.
        
                    Z uwagi na mały stopień stwierdzonych nieprawidłowości  w oznakowaniu  w  jednym przypadku

zastosowano w stosunku do kontrolowanego  producenta   połuczenie z art. 41 KW. 
      W  dwóch przypadkach skierowano  do kontrolowanych producentów wystąpienia
      pokontrolne, w jednym przypadku równieŜ do producenta kwestionowanego wyrobu oraz do wprowadzającego
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wyroby do obrotu, celem podjęcia działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości oraz podawania rzetelnych
informacji.

      Inspektorzy w toku kontroli informowali przedsiębiorców o obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów
      NaleŜy podkreślić,  iŜ wszystkie partie produktów badanych laboratoryjnie spełniały wymagania bezpieczeństwa

dotyczące zawartości wolnego lub uwalniającego się formaldehydu oraz amin.
      Występujące  nieprawidłowości  dotyczą  deklarowanego  składu  surowcowego,  a  faktycznym   ustalonym

laboratoryjnie. Wynika to z braku rzetelnie  podawanej informacji ze strony  producentów co do ich składu, bądź ich
błędne oznaczanie wynikające z nieznajomości przepisów.

13.Kontrola bezpieczeństwa grilli i podpałek do grilli przeprowadzonych  w II kwartale 2008 r. przez Wojewódzki

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.

     Wydział Kontroli  Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach

realizując program kontroli Nr BK/ANU – 40 – 1/08/PS z  dnia 20 marca  2008r. w II  kwartale bieŜącego roku objął

kontrolą 6 placówek handlowych na terenie województwa świętokrzyskiego. 

        Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa grilli oraz podpałek płynnych do grilli na podstawie przepisów ustawy z

dnia 12 grudnia 2003 r.o ogólnym bezpieczeństwie produktów(Dz. U nr225 poz.2275 ze zm .) oraz eliminowanie z obrotu

tych produktów, które mogą stanowić zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia uŜytkowników. 

            Ogółem sprawdzeniem objęto 26 partii wyrobów o wartości 18.238 zł w tym:

13. 21 partii grilli o wartości 16.598 zł;

14. 5 partii podpałek w płynie do grilli o wartości 1.690 zł.

                                                                                                                          

                                                                                                                        

         Do badań laboratoryjnych pobrano próby z 5 partii  płynnych podpałek do grilli o wartości 1.690 zł.

USTALENIA

I - OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO GRILLI - BADANIA ORGANOLEPTYCZNE

      Kontrolą w  zakresie  bezpieczeństwa objęto 26  partii  grilli o wartości 18.238 zł.  W toku badania organoleptycznego
oceniano: stabilność  grilli , konstrukcję, sposób  ich wykończeni,montaŜ,demontaŜ oraz wyposaŜenie.
     W wyniku powyŜszych czynności stwierdzono iŜ  przedmiotowe grille nie posiadały cech ,które mogłyby stwarzać
zagroŜenie  dla  konsumentów podczas  ich  uŜytkowania,  a  więc:  ostrych  krawędzi  i  naroŜy  mogących  powodować
skaleczenie,  przycięcie  ,uszczypnięcie  lub  ogólne  uszkodzenie  ciała.  Tak  wiec  spełniały  one  wymagania  co  do
bezpieczeństwa  produktu.  Elementy  ocenianych  grilli   zostały  wykonane  w  sposób  zapewniający  bezpieczne
uŜytkowanie oraz łatwe czyszczenie.Ponadto były wyposaŜone w odpowiednie uchwyty pozwalajace na bezpieczne ich
przemieszczanie.
Kontrolowane grille posiadały opakowania w postaci pudełek tekturowych na których znajdowała się : nazwa towaru,
nazwa i  adres producenta  bądź importera,  instrukcja  montaŜu  i  obsługi  oraz ostrzeŜenia zapewniające bezpieczne
korzystanie z wyrobu. Badań laboratoryjnych grilli nie zlecano.

II –OCENA BEZPIECZEŃSTWA PŁYNNYCH PODPAŁEK
      W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych  5 partii płynnych podpałek do grilla wartości 1.690 zł nie
stwierdzono występowania w wyrobach substancji lub preparatów klasyfikowanych jako: toksyczne, bardzo toksyczne,
korozyjne ,wybuchowe ,utleniające, uczulające lub kancerogenne w klasie 1 lub 2.

                                                                                                                        
 Opakowanie stanowiły butelki  z tworzywa typu pet, które posiadały zamknięcie uniemoŜliwiające otwarcie ich przez
dzieci oraz zabezpieczały produkt przed zanieczyszczeniem środowiska.
W celu ustalenia czy podpałki płynne do grilli spełniają wymagania bezpieczeństwa w zakresie temperatury zapłonu oraz
ustalenia  rzeczywistej  zawartości  masy netto, pobrano i  przekazano  do badań laboratoryjnych w Specjalistycznym
Laboratorium Badania Paliw Płynnych i Chemii Gospodarczej w Bydgoszczy próbki 5 partii produktów wartości 1.690 zł.
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W wyniku przeprowadzonych badań  zakwestionowano 3 partie produktów o wartości  254,10 zł.  wszystkie ze względu
na:

-zaniŜoną  temperaturę  zapłonu  poniŜej  55ºC,  co  nie  odpowiada  wymaganiom jakościowym normy PN-EN
1860-3:2005 oraz kart charakterystyki produktu niebezpiecznego.

nieprawidłowe zamocowanie dozownika ,które moŜe spowodować wydostanie się na zewnątrz preparatu –  w 2
partiach.

Były to:
-  rozpałka do grilla  i  kominka alkoholowa a'0,5l-producent:Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo- Usługowe-
Czesław Rydełkiewicz,Gola Górowska 20,56-200 Góra;
- rozpałka do grilla  „Ecolux”  a'500ml-producent:  Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „Ecolux”- Marek Kaszubski  ul.
Sosnowa 29,18-300 Zambrów;
-   podpałka  do  grilla  alkoholowa  a'500ml-producent:  Petro  -Oil  Lubelskie  Centrum  SprzedaŜy  sp.  z  o  .o  ,
ul.Zemborzycka 116b , 20-445 Lublin.

Dla zakwestionowanych partii próbek sporządzono karty szacowania i oceny ryzyka ustalając ogólny stopień ryzyka jako
wysoki.  Równocześnie  pobrano  i   zabezpieczono  próbki  kontrolne  i  rozjemcze,  pozostawiając  pod  nadzorem  w
jednostkach kontrolowanych.
W celu potwierdzenia negatywnych wyników badań laboratoryjnych,  zgodnie z programem kontroli  próbki  kontrolne
kwestionowanych rozpałek przekazano do Laboratorium Lotos Lab Sp. z o.o w Gdańsku.
                                                                                                                      
 Wykonane badania  wszystkich próbek potwierdziły, Ŝe temperatury zapłonu rozpałek wynosiły mniej niŜ 55ºC, tj: 15°C
do 34º C . Materiały z kontroli  zostaną przekazane do organu sprawującego nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem
produktów ,celem przeprowadzenia dalszego postępowania.

III- OCENA OZNAKOWANIA GRILLLI I PODPAŁEK
                                                                                                             

         W zakresie oznakowanie wynikającego z ogólnego bezpieczeństwa  grilli oraz podpałki do grilli ocenie poddano
wszystkie wytypowane do kontroli produkty obejmujące 26 partii. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. 
 Wyroby te na opakowaniu zawierały informacje dotyczące opisu produktu, nazwy i adresu poducenta,informacje o
zagroŜeniach oraz warunkach bezpieczeństwa, symbole i ostrzeŜenia.
      Podpałki do grilla posiadały informacje o konieczności przechowywania ich poza zasięgiem dzieci a takŜe o
postępowaniu po sporządzeniu potraw odnośnie całkowitego spalenia podpałki Sprawdzając oznakowanie wyrobów
stwierdzono,Ŝe wszystkie wymagane informacje podane były w języku polskim.

  IV - DODATKOWE ZAGADNIENIENIA DO KONTROLI
W toku realizowanych kontroli :

3. Sprawdzając prawidłowość oznakowania wyrobów (grilli) nie stwierdzono nieprawidłowości.
4. Oznakowania opakowań jednostkowych płynnych podpałek do grilli nie kwestionowano.
5. Przestrzeganie przepisów dotyczących oznaczania towarów ceną sprawdzono we wszystkich  6 podmiotach

,zagadnienia tego nie kwestionowano.
6. Do objętych kontrolą grilli przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu nie wystawiali kart gwarancyjnych.

                                                                                                                       
7. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność legalnie ,zgodnie z wpisami do ewidencji

działalności gospodarczej lub rejestrem  sądowym.
8. Nie ujawniono działań przedsiębiorców mogacych posiadać znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

                                                                                                               

      
        WYKORZYSTANIE USTALEŃ.
Na podstawie  art.18  ust.5  ustawy  o  ogólnym bezpieczeństwie  produktów  w związku  ze  stwierdzeniem  znacznego
prawdopodobieństwa, Ŝe 3 produkty (rozpałki) nie są bezpieczne  akta kontroli 3 spraw  zostaną przekazane Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
 
Podsumowując wyniki kontroli naleŜy stwierdzić ,Ŝe objęte sprawdzeniem  grille nie wykazały cech mogących stwarzać
zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia uŜytkownika. Natomiast podpałki i rozpałki do grilli nie spełniały wymagań w badaniach
laboratoryjnych ,co wykazało znaczne prawdopodobieństwo,Ŝe produkty te są niebezpieczne.
Wyniki kontroli  wskazują na konieczność kontynuowania działań mających na celu  eliminowanie takich produktów z

rynku.

14. Kontrola wybranych maszyn pod kątem spełniania zasadniczych wymagań, przeprowadzonych w okresie II wybranych maszyn pod kątem spełniania zasadniczych wymagań, przeprowadzonych w okresie II

kwartału 2008r. przez Wojewódzki  Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.kwartału 2008r. przez Wojewódzki  Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.
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Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w  Warszawie  zawartych w programie

BK/NR-040-3/08/MS z dnia .04.2008r. – Wydział Kontroli Artykułów  Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu

Inspekcji Handlowej  w Kielcach  w II kwartale 2008r. przeprowadził  kontrole  w 7 placówkach handlowych na terenie

województwa świętokrzyskiego.

  

Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

Sprawdzeniem objęto 23 partie maszyn ogrodniczych o liczebności 61 szt. i łącznej wartości 56688 zł, tj.:

9. Kosiarka spalinowa do trawy AGROMA, typ WB454HB, której producentem jest Yangzhou Weibang Garden
Machine Plant, Yinbo Road, Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City, Jiangsu Province, 225127, P.R. CHINA,

10. Kosiarka spalinowa do trawy AGROMA, typ WB506SB, której producentem jest Yangzhou Weibang Garden
Machine Plant, Yinbo Road, Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City, Jiangsu Province, 225127, P.R. CHINA,

11. Kosiarka spalinowa do trawy OLEO-MAC, typ G53PBX, której producentem jest EMAK spa via Fermi, 4 –
42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY,

12. Kosa spalinowa OLEO-MAC, typ SPARTA 25, której producentem jest EMAK spa via Fermi, 4 – 42011
Bagnolo in Piano (RE) ITALY,

13. Kosa spalinowa SHINDAIWA, typ B530/EC1, której producentem jest SHINDAIWA KOGYO Co.,Ltd., 6-2-11,
Ozuka-Nishi, Asaminami-Ku, Hiroshima, 731-3167 JAPAN,

14. NoŜyce elektryczne do Ŝywopłotu MAKITA, typ UH 5550, których producentem jest DOLMAR GmbH,
Jenfelder Str. 38, D-22045 Hamburg NIEMCY,

15. NoŜyce elektryczne do Ŝywopłotu OLEO-MAC, typ HTE 450, których producentem jest EMAK spa via Fermi,
4 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY,

16. Kosiarka spalinowa do trawy VIKING, typ MB 443.0 X, której producentem jest VIKING GmbH, Hans-Peter-
Stihl-Straβe 5, A-6336 Langkampfen/Kufstein – AUSTRIA,

17. Kosa spalinowa STIHL, typ FS 38, której producentem jest  ANDREAS STIHL AG&Co. KG, Badstr.115, D-
71336 Waiblingen – NIEMCY,

18. Kosa spalinowa STIHL, typ FS 85, której producentem jest  ANDREAS STIHL AG&Co. KG, Badstr.115, D-
71336 Waiblingen – NIEMCY,

19. Kosa spalinowa STIHL, typ FS 100, której producentem jest  ANDREAS STIHL AG&Co. KG, Badstr.115, D-
71336 Waiblingen – NIEMCY,

20. Glebogryzarka spalinowa STIGA, typ SILEX 360-G, której producentem jest GGP Italia spa – Via del lavoro,
6-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY,

21. Kosiarka  elektryczna  JAKMET,  typ  1000  MINI,  której  producentem  jest  P.P.H.  „JAK-MET”  Eugeniusz
Jakóbczyk – 23-200 Kraśnik, ul.Oboźna 12,

22. Kosiarka spalinowa TORO, typ 20655-22”, której producentem jest  THE TORO COMPANY, 8111 Lyndale
Avenue South, Bloomington MN 55420-1196 USA,

23. Kosiarka spalinowa ETESIA, typ PBTS,  której  producentem jest  ETESIA – 13, rue de I'industrie,  67160
WISSEMBOURG CEDEX,

24. Elektrotrymer VIKING, typ TE 310, którego producentem jest VIKING GmbH Hans Peter Stihl-Straβe 5, A-
6336 Langkampfen/Kufstein-Austria,

25. Kosiarka elektryczna VICTUS, typ E1000, której producentem jest Ningbo Da Ye Power Mechanics Co.,Ltd.
No.328 Beibinjiang Road Yuyao Zhejiang – China, a upowaŜnionym przedstawicielem VICTUS-EMAK Sp. z
o.o., ul.Naramowicka 150, 61-619 Poznań,

26. Elektryczny trymer do trawy HUSQVARNA EIT 250,  którego producentem jest HUSQVARNA OUTDOOR
PRODUCTS, Aycliffe Industrial Park, Newton Aycliffe, Co. Durham DL5 6UP,

27. Glebogryzarka  silnikowa PARTNER PFT5554RB typ  POLO 50R,  której  producentem  jest  HUSQVARNA
OUTDOOR PRODUCTS ITALIA S.p.A., Via S.Veccchia 15 Valmadrera (Lc),

28. Glebogryzarka  silnikowa Husqvarna  CRT51 nr  960910002 04,  której  producentem jest  HUSQVARNA –
Huskvarna SWEDEN, 172 Old Elloree Road, Orangeburg South Carolina 29115-USA,

29. Kosiarka spalinowa HONDA IZY HRG 415C3 SDE, której producentem jest Honda Europe Power Equipment
S.A., Rue des Chataigniers-Pole 45, 45140 Ormes – FRANCE,

30. Kosiarka spalinowa STIGA 23-7286-57 TURBO 475 Combi B, której producentem jest GGP ITALY, SPA, Via
del Lavoro, 6 31033 Castelfranco V.to (TV) Italy,
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31. Glebogryzarka spalinowa VIKING VH 540, której producentem jest VIKING GmbH Hans Peter Stihl-Straβe 5,
A-6336 Langkampfen/Kufstein-Austria.

Skontrolowane maszyny ogrodnicze podlegały następującym rozporządzeniom:

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

bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170),

16. Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.

U. Nr 155, poz. 1089) – w przypadku maszyn zasilanych energią elektryczną. 

W podziale wg krajów wprowadzających do obrotu wygląda to następująco:

4. Polska – 4 partie,

5. Pozostałe kraje UE (Włochy, Austria, Niemcy, Francja, Anglia) – 16 partii,

6. Kraje trzecie (USA, Japonia) – 3 partie.

W podziale wg krajów pochodzenia wyrobów wygląda to następująco:

1. Polska – 1 partia,

2. Pozostałe kraje UE (Niemcy) – 3 partie,

3. Kraje trzecie (Meksyk, USA, Chiny, Japonia) – 8 partii,

4. Nie ustalono – 11 partii.

Ogólnie zakwestionowano 10 partii maszyn ogrodniczych o liczebności 27 szt. i łącznej wartości 23225 zł.

W podziale wg krajów wprowadzających do obrotu wygląda to następująco:

1. Polska – 2 partie,

2. Pozostałe kraje UE (Włochy, Francja) – 6 partii,

3. Kraje trzecie (USA, Japonia) – 2 partie.

W podziale wg krajów pochodzenia wyrobów wygląda to następująco:

1. Polska – 1 partia,

2. Pozostałe kraje UE – 0 partii,

3. Kraje trzecie (Meksyk, USA, Chiny) – 3 partie,

4. Nie ustalono – 6 partii.

OZNAKOWANIE MASZYN OGRODNICZYCH

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 seryjny/fabryczny i rok budowy

maszyny. 

 Sprawdzając zgodność oznakowania z §49.1. oraz §83.1. w/w rozporządzenia na skontrolowanych maszynach

ogrodniczych, stwierdzono następujące niezgodności:

• brak instrukcji umieszczonej obok otworu wyrzutowego na kosiarce oraz na pojemniku na trawę, iŜ nie naleŜy

pracować  z  kosiarką  jeŜeli  kompletny pojemnik  na  trawę lub osłona  nie  są  na  swoim miejscu.  Brak tego

ostrzeŜenia jest niezgodne z §49.1. rozporządzenia oraz pkt. 5.2.2. normy zharmonizowanej PN-EN 836:2001
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„Maszyny ogrodnicze.  Kosiarki  trawnikowe silnikowe.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa”,  powoływanej

przez  producentów  w  deklaracjach  zgodności  (kosiarka  spalinowa  OLEO-MAC  typ  G53PBX  ;  kosiarka

elektryczna JAKMET typ 1000 MINI ;  kosiarka spalinowa ETESIA typ PBTS ;  kosiarka elektryczna VICTUS typ

E1000 ; kosiarka spalinowa STIGA 23-7286-57 TURBO 475 Combi B),

• brak w/w instrukcji w wersji polskojęzycznej (kosiarka spalinowa HONDA IZY HRG 415C3 SDE),

• brak zamieszczonej na sprzęcie  informacji  o mocy nominalnej  w kW oraz o masie maszyny w kg, co jest

niezgodne z §83.1. rozporządzenia (kosiarka spalinowa TORO typ 20655-22”),

• w  przypadku  ostrzeŜeń  w  formie  piktogramów  na  kosiarce  elektrycznej  JAKMET,  typ  1000  MINI,  uŜyto

niewłaściwego piktogramu do ostrzeŜenia - „Utrzymywać przewód zasilający z dala od narzędzi tnących” (pkt.

7.1 normy PN-EN 60335-2-77:2008 zastosowanej przez producenta kosiarki),

• brak na kosiarce elektrycznej VICTUS typ E1000 naniesionej  liczby IP (stopień ochrony),  co najmniej  IPX4

(§49.1. rozporządzenia, pkt. 7.1. normy PN-EN 60335-1:2004 oraz pkt. 6.2. normy PN-EN 60335-2-77:2008).

Pozostałe oznaczenia na maszynach objętych kontrolą były zgodne z wymaganiami rozporządzenia oraz norm

zharmonizowanych mających zastosowanie do danego urządzenia.

Na skontrolowanym sprzęcie znajdowały się ostrzeŜenia (stosownie do rodzaju urządzenia) w formie symboli

graficznych, których znaczenie podane było w instrukcjach obsługi.

Wszystkie oznaczenia i ostrzeŜenia 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  stwierdzono  następujące

niezgodności:

• brak  w  instrukcji  informacji  dot.  wartości  przyspieszeń  drgań  działających  na  kończyny  górne  operatora
(kosiarka spalinowa TORO typ 20655-22” ;  kosiarka elektryczna JAKMET typ 1000 MINI ;  glebogryzarka
spalinowa STIGA typ SILEX 360-G ;  kosiarka elektryczna VICTUS typ E1000)

• brak w instrukcji  roku budowy maszyny (kosiarka spalinowa ETESIA typ PBTS ; glebogryzarka spalinowa
STIGA typ SILEX 360-G ; glebogryzarka spalinowa PARTNER PFT5554RB typ POLO 50R ; glebogryzarka
spalinowa CRT51 nr 960910002 04).

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI

Producenci  wymienionych  na  wstępie  maszyn  ogrodniczych  wystawili  dla  urządzeń  deklaracje  zgodności

zgodnie z §116.ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań

dla maszyn i elementów bezpieczeństwa oraz w przypadku maszyn zasilanych energią elektryczną zgodnie z §10.ust.1

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

elektrycznego.

Za wyjątkiem kosiarki  spalinowej  HONDA IZY HRG 415C3 SDE wszystkie  deklaracje  zgodności  posiadały

polską wersję językowa, zgodnie z §119.ust.3 w/w rozporządzenia.

Wszyscy producenci za wyjątkiem firmy HUSQVARNA, która wprowadziła do obrotu glebogryzarkę silnikową

PARTNER PFT5554RB typ POLO 50R załączyli do urządzeń, zgodnie z §116.ust.10 w/w rozporządzenia deklaracje

zgodności.

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

elektrycznego, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

4. w przypadku deklaracji zgodności wystawionej dla kosiarki elektrycznej JAKMET typ 1000 MINI brak powołanej

w  deklaracji  dyrektywy  maszynowej  wdroŜonej  do  polskiego  prawodawstwa   rozporządzeniem  Ministra

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

bezpieczeństwa, pomimo powołania w deklaracji normy PN-EN 60335-2-77:2002 +Apl:2004 zharmonizowanej

właśnie z dyrektywą 98/37/WE,

5. w przypadku deklaracji zgodności wystawionej dla kosiarki spalinowej ETESIA typ PBTS brak w polskiej wersji

językowej deklaracji: adresu producenta oraz imienia i nazwiska osoby upowaŜnionej do składania podpisu w

imieniu producenta.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLNYCH

Wojewódzki  Inspektorat  Inspekcji  Handlowej  w Kielcach na podstawie ustaleń z przeprowadzonych kontroli

wystosował do producentów / upowaŜnionych przedstawicieli / pierwszych dystrybutorów w Polsce zakwestionowanych

maszyn ogrodniczych, pisma informujące o moŜliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do

usunięcia  stwierdzonych niezgodności.

Z  otrzymanych  odpowiedzi  wynika,  iŜ  podmioty  odpowiedzialne  za  wprowadzenie  do  obrotu  lub  polscy

dystrybutorzy zakwestionowanych maszyn poczynili kroki w kierunku usunięcia wszystkich stwierdzonych niezgodności.

W  opinii  tut.  Inspektoratu  działania  podjęte  przez  te  podmioty  są  wystarczające.  Jeden  z  dystrybutorów

zakwestionowanego sprzętu, firma GGP Polska Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 87, Baranowo, nie udzieliła dotychczas

odpowiedzi na wystąpienie tut. Inspektoratu.

Ustalenia kontrolne dały podstawę do skierowania do organów ścigania trzech zawiadomień o stwierdzonym

stanie faktycznym, który wypełnia znamiona przestępstwa z ustawy o systemie oceny zgodności z zaznaczeniem, iŜ

wystąpiono do wprowadzającego do obrotu o podjęcie działań naprawczych, co doprowadziło do usunięcia niezgodności

na zasadzie dobrowolności.

Importem  oraz  dystrybucją  maszyn  ogrodniczych  zajmują  się  głównie  firmy  reprezentujące  duŜe  koncerny
światowe np. HUSQVARNA, STIHL, GGP, VIKING, HONDA, EMAK. Polska firma VICTUS-EMAK ma w swojej ofercie
róŜne marki: VICTUS, OLEO-MAC, TORO, gdzie przy marce VICTUS jest upowaŜnionym przedstawicielem, przy OLEO-
MAC dystrybutorem, a przy TORO importerem. Jedynym polskim producentem jest firma P.P.H. „JAK-MET” Eugeniusz
Jakóbczyk z Kraśnika.

Oferta  maszyn  ogrodniczych  na  terenie  województwa  świętokrzyskiego  jest  zróŜnicowana  zarówno  pod

względem  marek  sprzętu  jak  i  cen.  W  trakcie  kontroli  objęto  sprawdzeniem  14  marek  (AGROMA,  OLEO-MAC,

SHINDAIWA,  MAKITA,  VIKING,  STIHL,  STIGA,  JAKMET,  TORO,  ETESIA,  VICTUS,  HUSQVARNA,  PARTNER,

HONDA). Jeśli chodzi o rozpiętość cen to dla przykładu widełki cenowe dla kosiarek spalinowych są od 790 zł do 3450

zł.

Skontrolowane placówki detaliczne prowadzą działalność w zakresie sprzedaŜy maszyn od kilku lat. Zmiany w

ofertach obejmują jedynie typy urządzeń.

W  trakcie  kontroli  w  centrum  ogrodniczym  „FLORENA”  Piotr  Werenowski  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim,

inspektorzy  znaleźli  w  ofercie  handlowej  przedsiębiorcy  2  quady  podlegające  dyrektywie  maszynowej.  Jednak  po

ustaleniu modelu/typu tych quadów i porównaniu ich z listą skontrolowanych quadów rozsyłaną przez WIIH Gdańsk w

ramach koordynacji działań inspekcyjnych okazało się iŜ maszyny te zostały juŜ sprawdzone przez inne inspektoraty.

Wobec powyŜszego odstąpiono od kontroli tych urządzeń.

WIIH w Kielcach skontrolował równieŜ agencję handlu, reklamy i consultingu „SCAN DUO” Michał Trafiałek w

Kielcach będącej dystrybutorem quadów. W toku kontroli ustalono, iŜ w ofercie firmy znajdowało się 11 typów quadów –

YAMAHA,  KAWASAKI,  SUZUKI,  HONDA  i  BOMBARDIER.  Wszystkie  quady  przeznaczone  były  do  rajdów

przeprawowych  oraz  rajdów  sportowych.  Quady  BOMBARDIER  posiadały  na  pojazdach  numery  homologacyjne.
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Skontrolowane pojazdy po przeprowadzeniu procedury dostosowawczej, przy uwzględnieniu importu jednostkowego na

niektóre typy oraz badań technicznych przeprowadzonych przez uprawnionego diagnostę mogą być zarejestrowane i

wykorzystywane do poruszania się po drogach publicznych.

W okresie II kwartału 2008r. Urząd Celny w Kielcach nie występował do tut. Inspektoratu z wnioskiem o wydanie

opinii dot. maszyn.

Nie stwierdzono w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie przepisów zawartych w art. 7 ust. 1 i 3 oraz 7a

ustawy s dnia 7 października 1999r. o języku polskim 

 ( Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

15. Kontrola przedsiębiorstw świadczących usługi dla ludności  przeprowadzonych w II kwartale 2008 r. przez

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach .

        
       
                 Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie zawartych w programie

kontroli BK/ ANU-40-8/08/MK z dnia 27 marca 2008r., Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego

Inspektoratu  Inspekcji  Handlowej   w  Kielcach  w  II  kwartale  2008  r.  przeprowadził  kontrolę  6  przedsiębiorców

świadczących usługi dla ludności.

                Celem kontroli było zdiagnozowanie rynku usług świadczonych dla ludności , a takŜe ocena rzetelności i

legalności prowadzonej działalności przez przedsiębiorców w tym zakresie.

           Ogółem skontrolowano 6 zakładów usługowych  nieprawidłowości stwierdzono w 5 placówkach . Sprawdzeniem

objęto 25  usługi o wartości  1080zł. 

            Wyniki z przeprowadzonych kontroli przedstawiają się następująco:

 1.Legalność prowadzonej działalności.

          Wszyscy   kontrolowani przedsiębiorcy przedłoŜyli zaświadczenia o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej

lub wpisy do KRS. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w jednym przypadku gdzie przedsiębiorca  nie zgłosił

zmiany nowego miejsca prowadzonej działalności.  

2.Ewidencja i zakres zleconych usług 

         Badając to zagadnienie stwierdzono ,Ŝe  wśród skontrolowanych przedsiębiorców dwóch sporządzało dokumenty

związane  z  przyjęciem  usług  do  wykonania  .   Dokumenty  zawierane  pomiędzy  zleceniodawcą,  a  zleceniobiorcą

sporządzano  w  2  egzemplarzach.  W  dokumentach  podane  były  następujące  informacje:  dane  klienta,  zakres

wykonywanej usługi, data przyjęcia usługi, termin wykonania, numer telefonu, nazwa rzeczy, wartość usługi . Pozostali

skontrolowani przedsiębiorcy prowadzili  ewidencję usług w zeszytach lub na kartkach dołączonych do pozostawionej

rzeczy, gdzie zamieszczano takie informacje jak : rodzaj usługi, dane klienta, wartość pobranej opłaty .  Nie stwierdzono

nieuzasadnionej odmowy przyjęcia i wykonywania jakichkolwiek usługi.

          W sporządzanych dokumentach jak i obowiązującym regulaminie w pralni nie stwierdzono  zapisów, które w

świetle Kodeksu Cywilnego mogłyby stanowić niedozwolone klauzule umowne .  

3.Terminowość świadczonych usług.
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        Sprawdzenie przestrzegania terminów wykonania usług nie było moŜliwe z uwagi na fakt, iŜ klienci nie potwierdzali

pisemnie odbioru gotowych wyrobów .  

4.Jakość świadczonych usług oraz prawidłowość przyjmowania i załatwiania reklamacji.

          Podczas czynności kontrolnych nie zlecano usług kontrolnych .

Ogółem ocenie  jakości  świadczonych usług poddano 25  usługi  o wartości  1080  zł  .  Sprawdzono jakość 5 usług

krawieckich, 10 szewskich i 10  pralniczych gotowych do odbioru.  Jakości świadczonych usług nie kwestionowano .   

     W  kontrolowanych  jednostkach  nie  prowadzono  rejestrów  reklamacyjnych.   Wg oświadczeń  przedsiębiorców

,reklamacje  klientowskie  występują  sporadycznie  .  Właściciele  zakładów  usługowych  w  przypadku  ewentualnych

reklamacji (uwag co do sposobu wykonania usługi) poprawki załatwiają nieodpłatnie  ,zgodnie z wolą klientów „od ręki”.

5.Uwidacznianie cenników oferowanych usług.

          Przestrzeganie postanowień art.12 ust.2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach(Dz. U nr.97 poz.1050 z późń. zm.)

zbadano  u  wszystkich  przedsiębiorców.  Nieprawidłowości  w powyŜszym zakresie  stwierdzono  u  2  przedsiębiorców

(zakład usługowy FINEZJA w Końskich i zakład krawiecki w Busku- Zdroju) , gdzie w miejscu widocznym i dostępnym

dla klientów brak było uwidocznionego cennika lub zestawienia cen typowych usług. W trakcie czynności kontrolnych

cenniki zostały opracowane i umieszczone  w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów.

     U pozostałych przedsiębiorców w miejscach dostępnych i widocznych dla klientów uwidocznione były cenniki ,które

zawierały pełne i istotne pozycje świadczonych usług.

6.Prawidłowość naliczania i pobrania opłat za świadczone usługi.         

            Prawidłowość naliczania i pobierania opłat za świadczone usługi sprawdzono w 4 placówkach na podstawie

okazanych kopii dowodów wpłat w ilości 21szt na wartość 5102zł. ( w 2 brak było dokumentów na podstawie, których

moŜna było dokonać oceny zgodności stosowanych cen z obowiązującym cennikiem ). Nie stwierdzono przypadków

naliczania cen wyŜszych niŜ uwidocznione w cennikach . W niektórych przypadkach zauwaŜono , Ŝe ceny pobierane za

usługi były niŜsze niŜ w cenniku . 

  

7.Oznakowanie wyrobów oferowanych do sprzedaŜy dla konsumentów.

            W wyniku przeprowadzonych kontroli ,stwierdzono w 4 jednostkach obok świadczenia usług,  takŜe sprzedaŜ

artykułów przemysłowych związanych z prowadzoną działalnością . Sprawdzono oznakowanie wyrobów stanowiących

ofertę handlową w oparciu o następujące przepisy:

ustawy z dn. 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U nr.173 poz.1807 z późn. zm.);

- rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 6.04.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów

włókienniczych (Dz. U nr.81 poz.743 ze zm.);ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach

sprzedaŜy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U nr 141 poz. 1176 ze zm. ).

    Ogółem sprawdzono 43 partii artykułów tj. akcesoria obuwnicze, materiały na firanki i zasłon, tkaniny dekoracyjne,

karnisze,  o łącznej wartości 10.048 zł. z czego zakwestionowano 13 partii o wartości 1.808  zł. z uwagi na brak

oznaczeń handlowych co do nazwy wyrobu, nazwy i adresu producenta lub importera, składu surowcowego i sposobu

konserwacji lub niepełne oznaczenia handlowe .
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           Sprawdzono równieŜ przestrzeganie przepisów 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 sprzedaŜy ( Dz. U. nr 99

poz. 894 ze zm. ). W jednym zakładzie prowadzącym sprzedaŜ towarów (zakład artystycznego szycia firan i sprzedaŜ L-

DAR w Końskich), stwierdzono brak informacji o wysokościach stosowanych cen.  W czasie  kontroli brakujące ceny

zostały uwidocznione .           

8. Inne zagadnienia.

5. w trakcie kontroli nie stwierdzono działań przedsiębiorców mogących posiadać znamiona czynów nieuczciwej

konkurencji.

9.Wykorzystanie ustaleń.

Przedstawione ustalenia dały podstawę do nałoŜenia 4 mandatów karnych na kwotę 450 zł.  z art.137§1 KW , art.136§

KW, art. 60'§ 2 KW oraz zastosowania art. 41 KW – jako pouczenie.  

W trakcie kontroli postawiono 5 Ŝądań porządkowych dot. m. in. uzupełnienia brakujących cen, oznaczeń handlowych,

uwidocznieni cenników  oraz niezwłocznego zgłoszenia zmian do organu ewidencyjnego. Kontrolowani przedsiębiorcy

usunęli juŜ w trakcie trwania kontroli większość stwierdzonych nieprawidłowości .

PODSUMOWANIE.

Wyniki  przeprowadzonych  kontroli  dają  podstawę  do  twierdzenia,  Ŝe  w  tej  sferze  rynku  występują  róŜne

nieprawidłowości  ,  aczkolwiek  wzrost  konkurencji  na  rynku  spowodował  poprawę  jakości  świadczonych   przez

przedsiębiorców usług .Stwierdzone  nieprawidłowości  nie  miały wpływu na jakość wykonywanych usług.  Klienci  nie

wnosili  zastrzeŜeń do jakości  i  terminowości   usług .  Podjęte działania kontrolne przyczyniły się do wyeliminowania

ujawnionych nieprawidłowości .  

16. Kontrola sprzętu AGD i RTV pod kątem spełniania zasadniczych wymagań, przeprowadzonych w II kwartale

2008r.   przez Wojewódzki  Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.            

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach informuje, Ŝe w okresie II-go kwartału 2008r. zgodnie z

wytycznymi BK/NR-040-2/08/MK z dn. 31.03.2008r.  przeprowadził kontrole  sprzętu RTV  w 11 placówkach na terenie

województwa świętokrzyskiego.

      Kontrolę sprzętu RTV, ładowarek do telefonów i akumulatorów  pod kątem spełniania zasadniczych wymagań

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

sprzętu elektrycznego ( Dz. U. Nr155 , poz. 1089),  przeprowadzono w  1 sklepie wielkopowierzchniowym i 10 sklepach

detalicznych. 

        

Sprawdzeniem objęto 63 odbiorniki  telewizyjne i  ładowarki    ogólnej  wartości   83845 zł  ,   w tym 11 partii

pochodzenia polskiego, 24 partie pochodzące z innych krajów unijnych, 28 partii wyprodukowanych  w krajach trzecich.

Były to następujące  wyroby : 

− odbiorniki telewizyjne, ( 39 partii, w tym  10 partii  pochodzenia polskiego,  24 partii z innych krajów unii i 5 partii z

krajów trzecich),

− ładowarki do telefonów , ( 5 partii,  pochodzących z  krajów trzecich),
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− ładowarki do akumulatorów , (19 partii, w tym 1 partia prod.  polskiej , 18 partii pochodzących z   trzecich krajów ).

Zakwestionowano 8 partii tj. 5 odbiorników TV pochodzących  z innych krajów unijnych i  2 partie ładowarek

produkcji  chińskiej ze względu na niezgodność z  zasadniczymi wymaganiami  oraz  1 partię ładowarek chińskich i

telewizor - niezgodność z innymi wymaganiami .

Sprawdzając prawidłowość oznaczania wyrobów znakiem CE potwierdzającym ich zgodność z zasadniczymi

wymaganiami  stwierdzono, Ŝe na 1 partii ładowarek do akumulatorów FOREVER  FR 101B (kraj  pochodzenia-Chiny)  i

telewizorze  NORDMENDE model  N2001LB  (  kraj  pochodzenia  inne  kraje  Unii)  zamieszczono    oznakowanie  CE,

którego  rozmiar wynosił 

3 mm, podczas gdy zgodnie z wymogami §11.3 rozporządzenia Ministra  Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie

wymagań zasadniczych winno wynosić niemniej niŜ 5mm.

Na  pozostałym  sprzęcie  wielkość  oznaczenia  i  prawidłowość  jego   naniesienia  nie  budziły  zastrzeŜeń.

Oznakowanie to było widoczne, łatwo czytelne i nieusuwalne. 

Sprawdzając prawidłowość zamieszczania  podstawowych informacji wymaganych 

§5  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  grudnia  2007r.  stwierdzono  nieprawidłowości  w  oznakowaniu  i

instrukcjach obsługi  :  

- ładowarek  do telefonu V- energy i SINO-Sky  Sk-2( kraj pochodzenia Chiny) gdzie na tabliczkach znamionowych nie

podano symbolu  klasy II  urządzenia , wymaganego pkt.7 .1 normy EN 603335-1: 2002+A11;2004 zharmonizowanej z

dyrektywą niskonapięciową . Na   ładowarkach  V-energy zamieszczono  parametry  techniczne, których wielkości były

rozbieŜne z podanymi w instrukcji zamieszczonej na pudełku. 

- telewizorów Samsung 37"LE762B (3 partie) i CW21257SN ,( kraj pochodzenia - inne kraje unijne) na urządzeniach

podano  w  języku  angielskim  ostrzeŜenia  o  niezdejmowaniu  pokrywy  tylnej  ze  względu  na  wysokie  napięcie  .W

załączonych obcojęzycznych  instrukcjach bezpieczeństwa brak było polskiej wersji językowej .

-  telewizora NORDMENDE 20"model  N2001 LB (  kraj  pochodzenia -  inne kraje  unijne),  na  tabliczce znamionowej

podano symbol urządzenia dla II klasy, podczas gdy do kabla zasilającego zamontowano wtyczkę wymaganą dla klasy I.

W załączonej instrukcji obsługi podano zalecenia o włączaniu do gniazda z uziemieniem ( uwaga wymagana dla sprzętu

I klasy).

Pozostały  sprzęt  posiadał  na  tabliczkach  znamionowych  podstawowe  dane   techniczne  warunkujące

bezpieczne uŜytkowanie dotyczące m. in. napięcia, mocy, częstotliwości, nazwy producenta bądź znaku towarowego,

klasy ochronności, modelu wyrobu . 

Do  importerów   i  dystrybutorów  powyŜszego  sprzętu  wystąpiono  o  podjęcie  dobrowolnych  działań

naprawczych . Do chwili obecnej w ustalonym terminie firmy  Samsung  Electronics  Polska  sp.  z o. o.  ul. Szturmowa 2,

02-687 Warszawa i TDP Sp.  z  o. o. ul. Okulickiego 7/9 , 05-500 Piaseczno (dystrybutor telewizorów NORDMENDE)

poinformowały o podjętych dobrowolnych działaniach poprzez poprawę oznakowania na bieŜąco wprowadzanym do

obrotu sprzęcie, jak równieŜ dostarczenie  do kontrolowanych placówek nowych poprawionych etykiet oraz instrukcji.

Wzory  etykiet  oraz  polskojęzyczną  wersję  instrukcji  bezpieczeństwa  przesłano  wraz  z  odpowiedzią  do  tutejszego

Inspektoratu. 

Podjęte działania naprawcze przez dystrybutorów uznano za wystarczające.

Termin udzielenia odpowiedzi na wykonanie dobrowolnych działań naprawczych przez firmę POHUA Sp. z  o. o. ul.

Grota Roweckiego 89, będącej importerem ładowarek został, ustalony na dzień  25.07.2008r.

W związku z nieprawidłowościami w oznakowaniu ładowarek V-energy, ich niską  ceną,  
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i  pochodzeniem  (Chiny),  pobrano  próbkę  do  badań  laboratoryjnych  oraz  próbkę  kontrolną.  Na  podstawie

przeprowadzonych  badań  przez  laboratorium  OBR  PREDOM  w  Warszawie  ustalono,  Ŝe  ładowarki  V-energy  nie

spełniają wymagań zasadniczych  określonych  :

- w § 5.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie zasadniczych wymagań dla

sprzętu elektrycznego ( Dz. U. Nr 155, poz. 1089), gdyŜ tabliczka znamionowa zawiera błędną informację dot. wielkości

napięcia zasilania 100-220V, niezgodną z obowiązującymi przepisami . Na tabliczce znamionowej nie zamieszczono

oznaczenia ochrony przeciwpoŜarowej odpowiadającej II klasie, zgodnie z konstrukcją ładowarki . Załączona instrukcja

obsługi podaje wielkości parametrów elektrycznych nie odpowiadające parametrom tabliczki znamionowej . Niepełne

informacje o wyrobie podane na tabliczce znamionowej i róŜniące się informacje z tabliczki znamionowej  i informacji z

instrukcji obsługi, mogą spowodować ryzyko podłączenia ładowarki do niewłaściwej instalacji  elektrycznej , co moŜe

doprowadzić do przegrzania i przeciąŜenia ładowarki lub odbiornika uszkadzając ich izolacje ochronną , stwarzając tym

samym zagroŜenie zapalenia i poraŜenia prądem elektrycznym .

-   w  § 6.2 i  §7.2.3.  w/w rozporządzenia  gdyŜ wykonanie przyłączenia zasilania  do płytki  drukowanej  przy

pomocy lutowania , jedynego środka utrzymującego przewody  w odpowiedniej pozycji , moŜe w przypadku przeciąŜenia

spowodować  wytopienie  masy  lutowniczej  ,  co  z  kolei  moŜe  przyczynić  sie  do  powstania  łuku  elektrycznego  i

przepalenia izolacji , co moŜe stwarzać ryzyko zapalenia i poraŜenia prądem elektrycznym.

- w § 7.2.2. w/w rozporządzenia ze względu na wykonanie obudowy ładowarki z materiału nieodpornego na

ogień   i  w razie kontaktu z ogniem - łukiem elektrycznym ulegnie zapaleniu i  będzie podtrzymywać źródło ognia i

stwarzać zagroŜenie wywołania poŜaru. 

W związku ze stwierdzeniem   niezgodności  z  wymaganiami  zasadniczymi ładowarek   

V-energy  BTRE0406055  ,   Świętokrzyski  Wojewódzki  Inspektor  Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach    w  dniu  07.07.

2008r.wydał  decyzję   zakazującą  dalszego  przekazywania  konsumentowi  205  szt.   ładowarek  ,  na  okres  60  dni.

Kontrolowany nie wnosił  o przebadanie próbki  kontrolnej.   Po upływie terminu na wniesienie odwołania materiały z

kontroli  zostaną przesłane do Głównego Inspektoratu  celem podjęcia  decyzji  o  wszczęciu postępowania w sprawie

wprowadzenia do obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami . 

Na zakwestionowany sprzęt zaŜądano okazania  deklaracji zgodności . Deklarację przesłane przez importera

ładowarek  firmę  POHUA  wystawione  były  przez  jednostkę  badawczą  "TOBY"  zamiast  producenta  lub  jego

upowaŜnionego przedstawiciela. Ponadto deklaracji przedłoŜonej jako dotyczącej ładowarek V-energy nie uznano za

właściwą ze względu na brak moŜliwości utoŜsamienia z tymi ładowarkami. 

Deklaracje dotyczące telewizorów SAMSUNG i NORDMENDE zostały wystawione zgodnie z wymogami §10

ww. rozporządzenia .

 Ponadto  zostaną skierowane  do organów ścigania 3 informacje 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.  Dotyczy  7

produktów tj. telewizorów Samsung i Nordmende oraz ładowarek Sino- Sky i V-energy.

Sprawdzając przestrzeganie przepisów zawartych w art. 41pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180, poz. 1495) , ustalono Ŝe:  

-  informację  o  punktach  zbierania  zuŜytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  umieszczone  były  tylko  w  3

punktach.

- DOMGOSS S.A. ul. Chęcińska 14 Kielce

- F.H. DOMATOR ul. Warszawska 26 Końskie

- PHU Mistral  Pl. Wolności 18 Pińczów

- na 8 partiach ładowarek do telefonów i akumulatorów nie umieszczono oznakowania w formie symbolu wskazującego
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na selektywną zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Brak oznaczeń i informacji o selektywnej zbiórce sprzętu

zuŜytego stwierdzono na :

- ładowarka do akumulatorów  FOREVER FR 8168GS (Chiny)

- ładowarka do akumulatorów  VIPOW CR 866( Chiny)

- ładowarka do akumulatorów  VIVANCO ACS-4 ( kraj pochodzenia Polska )

- ładowarka do akumulatorów  POWERhaus PC22V-1( Chiny)

- ładowarka do telefonów  V-ENERGY ( SIE C55, T-28, SAG 501X ) ( Chiny)

- ładowarka do telefonów   SINO   Sky- Sk-/2A( Chiny)

- ładowarka do telefonów   FOREVER TC-01 FR (Chiny)

- ładowarka do telefonów TF1 TC-02-FR ( Chiny)

Nadmienić naleŜy , Ŝe sklepy, w których uwidocznione były informacje o punktach zbierania zuŜytego sprzętu ,

były  kontrolowane  w  latach  poprzednich  i  wówczas  stawiane  były  wnioski  o  uzupełnienie  tych  informacji.  Z

przeprowadzonych rozmów z właścicielami placówek wynika Ŝe znajomość ustawy o zuŜytym sprzęcie elektrycznym jest

bardzo słaba. Mimo kontroli przeprowadzanych w tym zakresie poprawa   znajomości tego zagadnienia jest nieznaczna.

W trakcie kontroli właściciele  sklepów uzupełnili brakujące informacje o punktach zbiórki zuŜytego sprzętu. 

W  związku  ze  stwierdzonymi  nieprawidłowościami  w  przestrzeganiu   obowiązków  sprzedawcy  i

wprowadzającego do obrotu wynikających z przepisów zawartych w art. 41 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o

zuŜytym  sprzęcie  elektrycznym  i  elektronicznym  (  Dz.  U.  Nr  180,  poz.  1495),  powiadomiono  właściwy  terenowo

Inspektorat Ochrony Środowiska .

Wystąpiono  z  wnioskami  pokontrolnymi  o  poprawę  oznakowania    do   4  importerów  i   1   producenta

ładowarek .

Ponadto zostaną skierowane  do organów ścigania 3 informacje 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  (dotyczy  7

produktów).

          Naruszenie przepisów zawartych w art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim stwierdzono

jedynie w przypadku oznaczeń i instrukcji bezpieczeństwa telewizorów SAMSUNG.

  W toku  kontroli  sprawdzono  ofertę  handlową  sprzętu  AGD  pod  kątem  występowania  wyrobów

notyfikowanych w systemie RAPEX, ujętych w pismach BK/NR-431-5/08/JM z dnia 19.03.2008r.  ; BK/NR-431-7/08 z

dnia 14.04.2008r.; BK/NR -431-9/08 z dnia 13.05.2008r.: BK/NR-431-11/08. W  wyniku sprawdzenia nie stwierdzono

występowania wyrobów wymienionych w ww. pismach.

                         W okresie II kw. 2008r. Urząd Celny w Kielcach nie występował do tut. Inspektoratu z wnioskiem o opinie

dotyczącą sprzętu objętego kontrolą.

17.  Kontrola  wprowadzonych  do  obrotu  zabawek  pod   kątem    spełnienia  zasadniczych  wymagań   ,

przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach w II kwartale 2008r.

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej zawartych w programie kontroli
nr BK/NR-40-1/08/EC  z  31 marca 2008r. -  Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w II kwartale 2008r. przeprowadził kontrole w 8  podmiotach gospodarczych
posiadających w obrocie zabawki.
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Ogółem skontrolowano 52 partie  zabawek , w tym  :
-    7 produkcji krajowej, 

17. 45 importowanych  z Chin przez podmioty polskie . 

Skontrolowane zabawki naleŜały do kategorii:
13. zabawki tematyczne,
14. lalki i zabawki wypchane miękkie ,
15. pojazdy napędzane mechanicznie i/lub elektrycznie,
16. zabawki – sprzęt do zabaw sportowych i piłki ,
17. zabawki dla niemowląt do oglądania , chwytania i/lub ściskania ,
18. zabawki funkcjonalne,
19. zabawki imitujące kosmetyki .
20. zabawki – instrumenty muzyczne,
21. zabawki pociskowe ,
22. zabawki konstrukcyjne i układanki,
23. zabawki przedstawiające róŜne sceny i gotowe modele,
24. zabawki aktywizujące przeznaczone do uŜytkowania rodzinnego w warunkach domowych ,
25. zestawy gier,
26. kostiumy , przebrania i maski ,
27. zabawki rozwijające umiejętności ,
28. zabawki do zabawy w piasku i wodzie .

RóŜnego rodzaju nieprawidłowości wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14-11-2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U.nr 210 poz.2045) stwierdzono w
14 partiach zabawek , co stanowi  27 % ogółu skontrolowanych  ,  w tym  :

32.  2 produkcji krajowej ,
33. 12  pochodzących  z importu .

    
W  ośmiu  zabawkach  z importu   nieprawidłowości dotyczyły niezgodności z wymaganiami

zasadniczymi . Zabawki  kwestionowane pod tym względem naleŜały do  kategorii pociskowych , tematycznych ,
funkcjonalnych , imitujących kosmetyki i do zabaw sportowych .

Z kolei w 10 zabawkach (8 z importu i 2 krajowe) wystąpiły  inne niezgodności z rozporządzeniem .
Zabawki kwestionowane w tym zakresie naleŜały do  tematycznych , lalek i kostiumów. 

Stwierdzone nieprawidłowości odnotowano w 6 skontrolowanych placówkach .

                                      
Szczegółowe ustalenia z przeprowadzonych kontroli przedstawiają się następująco :

  

OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLONYMI W §  32 rozporządzenia  MGPiPS z dnia
14-11-2003r.

Kontrolowane zabawki oznakowane były znakiem CE , potwierdzającym zgodność zabawki z
zasadniczymi wymaganiami .  Znak CE  posiadał  właściwe kształty  i wymiary.

Sześć zabawek nie posiadało informacji o nazwie i adresie przedsiębiorcy  wprowadzającego wyrób do
obrotu handlowego (danych importera) , co stanowi naruszenie § 32 ust.1 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14-11-2003r. 
Na opakowaniach jednostkowych tych zabawek podane były dane dystrybutora tj.  nazwa i jego adres .

Postępowanie wyjaśniające umoŜliwiło ustalenie importera  - Trex sp. z o.o.  80-283 Gdańsk ul.
Myśliwska 48C/6 , do którego skierowano pismo o usunięcie tego uchybienia . Importer  poinformował o podjęciu działań
naprawczych . 

Na pozostałych skontrolowanych zabawkach widniały informacje o producencie lub importerze .

W  oznakowaniu czterech   zabawek   stwierdzono naruszenie  postanowień  § 32.4 rozporządzenia
MGPiPS -   brak zapisu o celowości zachowania etykiety lub opakowania z zamieszczonymi informacjami . 

Niezgodność ta została usunięta  w czasie trwania kontroli .
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   PRAWIDŁOWOŚĆ DOŁĄCZONYCH DO ZABAWEK INFORMACJI  I OSTRZEśEŃ  określonych  w § 33 ust.1 pkt 1
i pkt 5 oraz  ust.2  rozporządzenia MGPiPS z dnia 14-11-2003r. 

Zabawki objęte kontrolą w swoim oznakowaniu posiadały informacje o przeznaczeniu dla określonej
grupy wiekowej dziecka . Gdy wymagały tego względy bezpieczeństwa  , zamieszczone było  ostrzeŜenie „Uwaga ,
nieodpowiednie dla dzieci poniŜej 3 roku Ŝycia” w formie opisowej lub graficznej . Przy ostrzeŜeniu widniała informacja o
ryzyku związanym z ograniczeniem wiekowym , z wyjątkiem dwóch zabawek . Informacji tej nie było na :

• „grających chipsach” firmy Ceramic Studio sp.j.  Radom ,

• „szpadzie metalizowanej” firmy MAG Pilawa .

Do wwym. firm zostały skierowane pisma informujące o stwierdzonych niezgodnościach z
rozporządzeniem i umoŜliwiono im podjęcie działań naprawczych 

INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYNIKAJĄCE Z NORM ZHARMONIZOWANYCH 

W jednym przypadku ,   dotyczącym wcześniej podanej   szpady  metalizowanej  ,  znak graficzny
ostrzegawczy dotyczący wieku był  niezgodny ze wzorem określonym w normie PN EN 71-6:1998  - za mała średnica i
brak elementów w kolorze czerwonym .

W dwóch zabawkach bateryjnych firmy Trex sp. z o.o. Gdańsk (zestaw do robienia baniek
mydlanych i skakanka) stwierdzono niepełne oznaczenie komory  na baterie – brak napięcia nominalnego baterii i
biegunowości , co narusza postanowienia normy PN EN 62115:2005 „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”.

TakŜe w tych przypadkach  przedsiębiorcy byli informowani o stwierdzonych uchybieniach   i
umoŜliwiono im podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie tych nieprawidłowości . 

   

             
ZGODNOŚĆ WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI  OKREŚLONYMI  W  rozporządzeniu MGPiPS z dnia 14-
11-2003r.
a/ sprawdzenie informacji warunkujących bezpieczne uŜytkowanie 

W zaleŜności od rodzaju kontrolowanej zabawki sprawdzono , czy producenci i importerzy dołączyli
stosowne informacje, instrukcje i ostrzeŜenia warunkujące bezpieczne uŜytkowanie zabawki. 

Zakwestionowano  5 zabawek pochodzących z importu ze względu na :

34.  brak instrukcji dla zabawek bateryjnych, co narusza zasadnicze wymagania określone w §  21 ust.1
rozporządzenia i pkt 7.4 normy zharmonizowanej PN-EN 62115:2005 „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”
. Dotyczyło to dwóch zabawek (NGZ 3983454 – zestaw do robienia baniek mydlanych i  NGZ 4248531 –
skakanka). Ustalono , Ŝe ich importerem jest Trex sp. z o.o. Gdańsk ul. Myśliwska 48C/6 ;

35. niepełną instrukcję dla zabawek bateryjnych , niezgodność z §  21 rozporządzenia  i z pkt 7.4 normy dot.
bezpieczeństwa zabawek elektrycznych (m.in. brak informacji o treści „nie mieszać ze sobą róŜnych typów
baterii lub nowych i uŜywanych”, „wyczerpane baterie naleŜy wyjąć z zabawki”). Niezgodność tę stwierdzono
dla:

1/ zabawki NGZ 3983517 (zestaw do robienia baniek mydlanych) firmy Trex sp. z o.o. Gdańsk ,
2/ „grających chipsów nr CS 10411 ” firmy Ceramic Studio sp.j. Radom ,
3/ „maszyna do szycia no 2003” firmy Artyk sp. z o.o. Łódź ;

-    brak instrukcji uŜywania dla zabawek funkcjonalnych , w której umieszcza się    ostrzeŜenie o potrzebie
zachowania środków ostroŜności wraz z pouczeniem o następstwach ich niezachowania , a takŜe informacji o
konieczności przechowywania zabawek w miejscu niedostępnym dla dzieci do lat 3. Brak równieŜ napisu
ostrzegawczego , Ŝe zabawka moŜe być uŜywana wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych .  Narusza to
wymagania zasadnicze określone w § 23 pkt 1 i  pkt 2  rozporządzenia oraz pkt 7.5  i 7.6 normy zharmonizowanej
PN-EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” . Brak tej instrukcji
stwierdzono dla zabawki maszyna do szycia no 2003 firmy Artyk sp. z o.o. Łódź . 

  
We wszystkich opisanych powyŜej niezgodnościach , Wojewodzki Inspektorat kierował pisma  do

przedsiębiorców  - importerów , informując ich o stwierdzonych niezgodnościach z jednoczesnym umoŜliwieniem
podjęcia działań naprawczych .  Działania takie zostały wykonane  przez przedsiębiorców .  
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b/zasadnicze wymagania w zakresie projektowania i wytwarzania zabawek  / w tym badania laboratoryjne/

W  celu sprawdzenia zgodności   z wymaganiami zasadniczymi do badań  w  Specjalistycznym
Laboratorium Badania Zabawek  GIIH w Lublinie  przekazano  próbki 5 zabawek pochodzących z importu (Chiny).

 Na podstawie wyników badań stwierdzono , Ŝe :

6. zestaw pistoletów no 2025 , kod 5900733012361 ,  Firmy Handlowej „Midex” sp.j. 30-798 Kraków ul. Christo
Botewa 2a ,  nie jest zgodny z  pkt 4.17.1d   normy PN EN 71-1:2006 „Bezpieczeństwo zabawek . Część 1.
Właściwości mechaniczne i fizyczne” z uwagi na zaniŜoną długość strzałek z przyssawką  . W ten sposób
zestaw ten nie spełnia wymagań zasadniczych określonych w § 9.2 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14-11-
2003r. w sprawie zasadniczych  wymagań dla  zabawek ;

7. kosmetyki dla lalki DZ-219 (40265) , kod 5907791539861 , firmy Brimarex sp. z o.o. 60-319 Poznań ul. Ptasia
28a – nie są zgodne z pkt 4 normy PN EN 71-3:1998 „Bezpieczeństwo zabawek . Migracja określonych
pierwiastków” , a tym samym z § 17.4 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14-11-2003r. z uwagi na zawyŜony
poziom migracji ołowiu z materiału zabawki (zielony cień wynik 100,4 mg/kg , wg normy do 90 mg/kg) ;

8. zabawka „Gra Rybak”no 369D , kod 3016343528047 , importowana przez  TMC s.c. 05-872 Grodzisk
Mazowiecki  ul. Rusałki 10/27 – nie jest zgodna z pkt 4.7 normy PN EN 71-1:2006 z uwagi na obecność
zadziorów , przez co nie spełnia wymagań zasadniczych określonych w § 8.2 rozporządzenia MGPiPS z dnia
14-11-2003r ( obecność zadziorów stwierdzono  w  ocenie organoleptycznej laboratorium i  wojewódzkiego
inspektoratu ) ; 

            

9.   konik „My Horse” , kod 5900360873755 , importer PHU Merk-Pol sp. z o.o. Warszawa ul. Perkuna 85 bud.
108  - w zakresie wykonanych badań laboratoryjnych jest zgodny z normą PN-EN 71-1:2006 ;

10. ksiąŜeczka do kąpieli , kod 5907704017264 , importer Alexis 02-484 Warszawa ul. Badylarska 21 – w
zakresie wykonanych badań laboratoryjnych jest zgodna z normami PN EN 71-1:2006 i PN EN 71-3:1998 ;

W związku ze stwierdzeniem istotnych niezgodności z  zasadniczymi wymaganiami  w zabawkach :
6. zestaw pistoletów
7. gra rybak ,

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach na podstawie art. 40k  ust.1 ustawy o systemie
oceny zgodności  z dnia 30-08-2002r.  (Dz.U. Nr 204 poz. 2087 z 2004r. z późn.zm.) wydał decyzje  kontrolowanym
przedsiębiorcom   zakazującą dalszego  przekazywania konsumentom tych zabawek , na okres 60 dni . 

        W odniesieniu do kolejnej  zabawki niezgodnej z zasadniczymi wymaganiami  -  kosmetyki dla lalki  ,  nie
wydano decyzji (sklep dysponował tylko dwoma  sztukami tej zabawki , które zostały objęte badaniami) .
 

W celu sprawdzenia zawartości ftalanów do badań w  Specjalistycznym Laboratorium Produktów
Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi  przekazano próbki 2 zabawek produkcji chińskiej  :

•    zabawka Dinozaury (piszczki) , kod 5900700021518 ,  firmy Pierot sp. z o.o. 71-417 Szczecin ul. Felczaka
14  ,

•    zabawka Figurka (zwierzątka piszczki) , nr ref. 1720019981 , kod 5900851199814 , firmy Madej sp. z o.o.
05-500 Piaseczno ul. Puławska 48  .

W zbadanych zabawkach nie wykryto obecności ftalanów .

Inne działania

W trakcie kontroli nie zachodziła potrzeba pozyskiwania  dokumentów zastosowanych w procesie
oceny zgodności  , od podmiotów wprowadzających do obrotu zabawki  .

 W bieŜącym kwartale Urzędy Celne nie zgłaszały wniosków  o wydanie opinii  odnośnie  zabawek
wprowadzanych  na  rynek krajowy.
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Wykorzystanie ustaleń kontroli :

Do Prokuratur Rejonowych   skierowano  6  zawiadomień  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z
art. 45 ustawy z dnia 30-08-2002r. o systemie oceny zgodności przez podmioty wprowadzające do obrotu zabawki
niezgodne z zasadniczymi wymaganiami (dotyczy 8 zabawek)  . 

W trzech przypadkach przekazano do Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej  akta kontroli
dotyczące zabawek , w których stwierdzono  istotne niezgodności z wymaganiami zasadniczymi  , celem wszczęcia
postępowania administracyjnego . 

Podsumowując wyniki kontroli stwierdzić naleŜy , Ŝe   niezgodności  zabawek z wymaganiami
zasadniczymi i nieprawidłowości w  ich oznakowaniu   występują w dalszym ciągu . Odsetek kwestionowanych zabawek
wynosił 27% . 
                   W związku z  tym  niezbędnym jest  stałe nadzorowanie rynku w tym segmencie produktów .

Z naszych obserwacji  wynika , Ŝe na terenie województwa świętokrzyskiego  od lat działają   te same
podmioty zajmujące się obrotem zabawkami  . Głównie są to sklepy i w niewielkiej liczbie  hurtownie . Oferują one do
sprzedaŜy szeroką gamę zabawek , uzupełnianą  okresowo o nowe , modne wzory .

 
W ramach prowadzonych  w tym kwartale kontroli  zabawek  sprawdzono takŜe ofertę handlową pod kątem

występowania zabawek notyfikowanych w systemie RAPEX ,  wymienionych w pismach Głównego Inspektora IH  o
numerach :  

1/  BK/NR-431-5/08/JM z dnia 19 marca 2008r.
2/  BK/NR-431-6/08/JM  z 02-04-2008r,
3/  BK/NR-431-7/08/JM z 14-04-2008r, 
4/  BK/NR-431-8/08/MK z 23-04-2008r,
5/  BK/NR-431-9/08/MK z 13-05-2008r. i 28 -05-2008r,
6/  BK/NR-431-10/08/MK z 5
7/  BK/NR-431-11/08/MK z 10-06-2008r. 

Przeprowadzone  kontrole  nie wykazały oferowania  do sprzedaŜy   zabawek wymienionych w podanych pismach  .  

18.  Kontrola   wprowadzonych  do  obrotu  zabawek  pod   kątem    spełnienia  zasadniczych  wymagań   ,
przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach w I kwartale 2008r.

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej zawartych w programie kontroli
nr BK/NR-040-18/07/EC  z 28 grudnia 2007r. -  Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w I kwartale 2008r. przeprowadził kontrole w 6  podmiotach gospodarczych
posiadających w obrocie zabawki.

Ogółem skontrolowano 38 partii  zabawek, w tym :
-    11 produkcji krajowej, 

18. 27 importowanych  z Chin przez podmioty polskie . 

Skontrolowane zabawki naleŜały do kategorii:
29. zabawki tematyczne,
30. zabawki funkcjonalne,
31. zabawki konstrukcyjne i układanki,
32. zabawki – sprzęt do zabaw sportowych i piłki ,
33. lalki i zabawki wypchane miękkie,
34. zabawki przedstawiające róŜne sceny i gotowe modele,
35. pojazdy napędzane mechanicznie i/lub elektrycznie,
36. zestawy gier,
37. zabawki – instrumenty muzyczne,
38. zabawki pociskowe ,
39. zabawki aktywizujące przeznaczone do uŜytkowania rodzinnego w warunkach domowych ,
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40. zabawki dla niemowląt do oglądania , chwytania i/lub ściskania ,
41. zabawki , sprzęt do zabaw sportowych i piłki ,
42. zabawki imitujące kosmetyki .

RóŜnego rodzaju nieprawidłowości wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14-11-2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U.nr 210 poz.2045) stwierdzono w 4
partiach zabawek   , co stanowi  10 % ogółu skontrolowanych  ,    w tym  :

36. 3  pochodzących  z importu ,
37. 1   produkcji  krajowej .

W   dwóch  zabawkach   z  importu   nieprawidłowości  dotyczyły  niezgodności  z  wymaganiami
zasadniczymi , w pozostałych dwóch – innych niezgodności z rozporządzeniem . 

 Wadliwe zabawki naleŜały do kategorii zabawek  tematycznych (wózek dla lalki i magiczna buteleczka)
, zabawek imitujących kosmetyki i pojazdów napędzanych mechanicznie , występowały w sprzedaŜy w 3 jednostkach
handlowych. 

  
                                             
Szczegółowe ustalenia z przeprowadzonych kontroli przedstawiają się następująco :

  

OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLONYMI W §  32 rozporządzenia  MGPiPS z dnia
14-11-2003r.

Kontrolowane  zabawki  oznakowane  były  znakiem  CE  ,  potwierdzającym  zgodność  zabawki  z
zasadniczymi  wymaganiami   oraz danymi  identyfikującymi  podmiot  wprowadzający wyrób  do  obrotu  (producent  lub
importer). Informacje te  zamieszczone były na opakowaniach jednostkowych , etykietach lub bezpośrednio na zabawce
w sposób wyraźny , czytelny i trwały . Ponadto znak CE  posiadał  właściwe kształty  i wymiary.

W  oznakowaniu jednej partii zabawki – samochód nr 2007 A   importera Max Impex Piaseczno ul.
Kineskopowa  1    stwierdzono   brak  zapisu  o  celowości  zachowania  etykiety  lub  opakowania  z  zamieszczonymi
informacjami . Narusza to postanowienia  § 32.4 rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14-11-2003r. 

Niezgodność ta została usunięta przez importera .
                                                            
PRAWIDŁOWOŚĆ DOŁĄCZONYCH DO ZABAWEK INFORMACJI  I OSTRZEśEŃ  określonych  w § 33 ust.1 pkt 1 i
pkt 5 oraz  ust.2  rozporządzenia MGPiPS z dnia 14-11-2003r. 

Zabawki objęte kontrolą w swoim oznakowaniu posiadały informacje o przeznaczeniu dla określonej
grupy wiekowej dziecka . Gdy wymagały tego względy bezpieczeństwa  , zamieszczone było  ostrzeŜenie „Uwaga ,
nieodpowiednie dla dzieci poniŜej 3 roku Ŝycia” w formie opisowej lub graficznej .

 W jednym przypadku ,   znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku był  niezgodny ze wzorem
określonym w normie PN EN 71-6:1998 .  Znak ten posiadał zaniŜoną średnicę  ,  zamieszczony był na opakowaniu
„Lalki Canlier” importowanej z Chin przez firmę Adaś Radom ul. Domagalskiego 7 . 
O stwierdzonym uchybieniu powiadomiono przedsiębiorcę zwracając uwagę na znakowanie zabawek  właściwym
znakiem  graficznym .

W większości  zabawki    oznaczone  były  krótką  informacją    o ryzyku związanym z ograniczeniem
wieku dziecka  . Dwie zabawki nie posiadały tej informacji  :

11. „magiczna buteleczka” wyprodukowana przez  PPHU  E. Wesołek Warszawa ul. Pustułeczki 17 ,

12. „samochodzik 2007A” (Chiny)   importowany  przez  Max Impex Piaseczno ul. Kineskopowa 1.

W obu  przypadkach  , w wyniku wystąpień skierowanych do  przedsiębiorców ,  niezgodności  zostały
usunięte   w ramach dobrowolnie podjętych działań naprawczych. 
  

             
ZGODNOŚĆ WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI  OKREŚLONYMI  W § 21 – 27 rozporządzenia MGPiPS
z dnia 14-11-2003r.

W zaleŜności od rodzaju kontrolowanej zabawki sprawdzono , czy producenci – importerzy dołączyli
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stosowne informacje, instrukcje i ostrzeŜenia warunkujące bezpieczne uŜytkowanie zabawki.
 

W jednym przypadku stwierdzono  niezgodność , polegającą na nie podaniu ostrzeŜenia o
konieczności  nadzoru osoby dorosłej podczas uŜytkowania zabawki,  wymaganego § 22 rozporządzenia MGPiPS z dnia
14-11-2003r.   Brak tego ostrzeŜenia wystąpił w   zestawie  kosmetyków z paznokciami „Happy Hour” no 21639
pochodzenia chińskiego  , importowanym  przez HIPO  sp.j. Bronisze ul. Poznańska 81 .  

Do firmy Hipo skierowano pismo informujące o stwierdzonej niezgodności i umoŜliwiono mu podjęcie
działań zmierzających do jej  usunięcia.  Importer podjął działania naprawcze poprzez dostarczenie do kontrolowanej
placówki dodatkowych  etykiet z wymaganym ostrzeŜeniem . Poinformował  równieŜ o przekazaniu tych  etykiet do
pozostałych swoich odbiorców , którzy posiadali w dyspozycji przedmiotową zabawkę .  

BADANIA LABORATORYJNE 

W  celu sprawdzenia zgodności   z wymaganiami zasadniczymi do badań  w  Specjalistycznym
Laboratorium Badania Zabawek  GIIH w Lublinie  przekazano  próbki 4 zabawek pochodzących z importu (Chiny).

 Na podstawie wyników badań stwierdzono , Ŝe :

• „wózek dla lalki” firmy FH Midex Kraków ul. Christo Botewa 2a , nie jest zgodny z  normą PN EN 71-1:2006
„Bezpieczeństwo zabawek. Cześć 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne” i rozporządzeniem MGPiPS z dnia
14-11-2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek z uwagi na :
- załamanie się zabawki w wyniku badania  (pkt 4.10.1.b  normy  i §  8.1 rozporządzenia) ,
- zaniŜoną grubość folii opakowania (pkt 6 normy i § 9.2 rozporządzenia) ,

• „zestaw kosmetyków z paznokciami  Happy Hour no 21639” firmy  Hipo sp.j. Bronisze ul. Poznańska 81A,
nie  jest zgodny z pkt 7.1 normy PN EN  71-1:2006   , a tym samym  z § 22 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14-
11-2003r.   z uwagi na brak ostrzeŜenia o konieczności nadzoru osoby dorosłej podczas uŜytkowania zabawki  ;

• „lalka Canlier MK 2612457 , NO AB03” firmy Adaś s.c. Radom ul. Domagalskiego 7 , nie jest zgodna z normą
PN-EN 71-6:1998  z uwagi na umieszczenie na opakowaniu znaku graficznego ostrzegawczego dotyczącego
wieku o zaniŜonej średnicy ( średnica 8,2 mm , wymagana nie mniejsza niŜ 10 mm) . Oznaczenia wykonane w
zakresie wymagań zasadniczych zgodne z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 14-11-2003r;

• „zestaw literek magnetycznych 330M”  firmy PIR Holding sp. z o.o. Bielsko Biała ul. Konwaliowa 21 ,  jest
zgodny w zakresie wykonanych oznaczeń z normą PN EN 71-1:2006 i rozporządzeniem MGPiPS z dnia 14-11-
2003r.;

W związku ze stwierdzeniem istotnych niezgodności z  zasadniczymi wymaganiami  w zabawce „wózek dla
lalki”  firmy Midex , Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach na podstawie art. 40k  ust.1 
ustawy o systemie oceny zgodności wydał decyzję  kontrolowanemu podmiotowi (hurtownia zabawek PPHU „Danda”
Śliwińscy sp.j. Kielce ul. śniwna 15)  zakazującą dalszego  przekazywania konsumentowi tej zabawki , na okres 60 dni . 

Akta kontroli wraz z wydaną decyzją przekazano Głównemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej celem
wszczęcia postępowania administracyjnego.
 

W celu sprawdzenia zawartości ftalanów do badań w  Specjalistycznym Laboratorium Produktów
Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi  przekazano próbki 2 zabawek  :

•    zabawka do kąpieli art.044a  produkcji firmy AM Zabawki Łódź ul.            Olechowska 83 ,

•    zabawka piszczek art.006  produkcji MAP Łódź ul. Morcinka 11/38 .

W zbadanych zabawkach nie wykryto obecności ftalanów .
Inne działania

W trakcie kontroli nie zachodziła potrzeba pozyskiwania od podmiotów wprowadzających do obrotu
zabawki ,  dokumentów zastosowanych w procesie  oceny zgodności.

 W bieŜącym kwartale Urzędy Celne nie zgłaszały wniosków  o wydanie opinii  odnośnie  zabawek
wprowadzanych  na  rynek krajowy.

Wykorzystanie ustaleń kontroli :
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Do Prokuratur Rejonowych   skierowano 2 zawiadomienia  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z
art. 45 ustawy z dnia 30-08-2002r. o systemie oceny zgodności przez podmioty wprowadzające do obrotu zabawki
niezgodne z zasadniczymi wymaganiami („wózek dla lalki” firmy Midex i „zestaw kosmetyków z paznokciami” firmy
Hipo) . 

W jednym przypadku przekazano do Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej  akta kontroli
dotyczące zabawki „wózek dla lalki ”    celem wszczęcia postępowania administracyjnego . 

Podsumowując wyniki kontroli stwierdzić naleŜy , Ŝe nieprawidłowości w oznakowaniu i i niezgodności z
wymaganiami zasadniczymi   występują w dalszym ciągu .  Jednak w bieŜącym kwartale odnotowano ich mniej niŜ w
poprzednich okresach . Wpływ na to ma  wzrost znajomości przepisów regulujących prawidłowość wprowadzania do
obrotu zabawek przez przedsiębiorców i sprzedawców ,  jak równieŜ nasze działania prowadzone w ramach nadzoru
rynku . 

Z naszych obserwacji  wynika , Ŝe na terenie województwa świętokrzyskiego  od lat działają   te same
podmioty zajmujące się obrotem zabawkami , nowych nie przybywa . Podmioty te oferują do sprzedaŜy szeroką gamę
zabawek , uzupełnianą  okresowo o nowe , modne wzory .

W ramach prowadzonych  w tym kwartale kontroli  zabawek  sprawdzono takŜe ofertę handlową pod kątem
występowania zabawek notyfikowanych w systemie RAPEX ,  wymienionych w pismach Głównego Inspektora IH  o
numerach :  

1/  BK/NR-431-28/07/JM z dnia 18 grudnia 2007r,
2/  BK/NR-431-1/08/JM  z m-ca stycznia 2008r,
3/  BK/NR-431-2/08/JM z dnia 30 stycznia 2008r, 
4/  BK/NR-431-3/08/MK z dnia 19 lutego 2008r,
5/  BK/NR-431-4/08/MK z dnia 4 marca 2008r.

BieŜące kontrole  nie wykazały oferowania  do sprzedaŜy   zabawek wymienionych w podanych pismach  .  

19. Kontrol jakosci pakiw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz gazu płynnego LPG.

Ogółem skontrolowano 67 stacji paliw w tym pod kątem jakości paliw ciekłych 32 stacje oraz pod kątem jakości gazu 35
stacji.

W wyniku kontroli stwierdzono:
5 przypadków oferowania do sprzedaŜy paliw niewłaściwej jakości
3 przypadki oferowania do sprzedaŜny gazu niewłaściwej jakości

W przypadku paliw najczęściej kwestionowanymi parametrami były temperatura zapłonu, gęstość w temp 15ºC oraz
lepkość w temp 15ºC  - dla oleju napędowego takŜe zawŜona pręŜność par  - dla benzyny.

W przypadku gazu najczęściej kwestionowanymi parametrami były zawartość siarki, zawartość wody oraz zapach. 

Ponadto  w toku  kontroli  stwierdzono,  Ŝe  w 3  przypadkach  przedsiębiorca  nie  posiadał  koncesji  na  obrót  paliwami
ciekłym.

Obok  wymienionych  wyŜej  tematyk  kontroli  WIIH w  Kielcach  w  kaŜdym kwartale  zajmował  się  sprawdzaniem

przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą praw i interesów konsumentów .

W I półroczu  2008 r. WIIH w Kielcach realizował takŜe swoje ustawowe kompetencje w przedmiocie ochrony

interesów i  praw konsumentów  poprzez prowadzenie  nieodpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego  ,  rozpatrywanie

wniosków i skarg konsumenckich , prowadzenie mediacji z przedsiębiorcami.

Analiza przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w  2007 roku  w WIIH  w Kielcach przedstawia się

następująco:
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Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach  odbywa się
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego(Dz.U.z2000r.Nr98poz.1071zezm.)   oraz  
w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  8  stycznia  2002  r.  w  sprawie  organizacji przyjmowania  
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz. 46).

Zestawienie sposobu rozpatrzenia spraw  przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

w Kielcach w  I półroczu 2008 roku przedstawia się  następująco:

Ogółem do WIIH w Kielcach w I półroczu 2008 roku wpłynęły 134 sprawy,  które dają się  sklasyfikować w

trzech grupach, a mianowicie : 

19. Sprawy dotyczące produktów przemysłowych – było ich łącznie 117,

20. Sprawy dotyczące produktów spoŜywczych – było ich łącznie 9,

21. Sprawy dotyczące niewłaściwie świadczonych usług –  było ich łącznie 8.

  

  Ad1

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

68 spraw (  7 zostało załatwionych z poprzedniego okresu, 6 spraw pozostało do załatwienia ).  Następnie  7 spraw

wpłynęło na meble ( 1 sprawa pozostała do załatwienia ), 2 sprawy dotyczyły motoryzacji i sprzętu komputerowego,  5

spraw wpłynęło na sprzęt AGD i RTV oraz 1 sprawa dotyczyła zabawek .  Natomiast 32 sprawy zostały zakwalifikowane

do kategorii  „inne” .  Łącznie spośród spraw dotyczących produktów przemysłowych 7 spraw zostało załatwionych z

poprzedniego okresu, 4 sprawy przekazano wg kompetencji innym organom oraz 10 spraw pozostało do załatwienia.  

Ad2.

W przypadku  produktów spoŜywczych  wpłynęło łącznie  9 spraw:  2  sprawy  wpłynęły na mięso i  przetwory

mięsne, 1 sprawa dotyczyła przetworów rybnych i wyrobów alkoholowych. Natomiast 5 spraw zostało zakwalifikowanych

do kategorii „inne”. Łącznie spośród spraw dotyczących produktów spoŜywczych 3 sprawy zakończono z poprzedniego

okresu oraz 1 sprawa została przekazana innym organom.

Ad.3    

 Spośród spraw, które dotyczyły jakości świadczonych usług : 2 sprawy dotyczyły usług pralniczych. Natomiast

6 spraw zakwalifikowano do kategorii inne. Łącznie spośród spraw dotyczących jakości świadczonych usług 1 sprawę

załatwiono z poprzedniego okresu oraz 1 sprawa pozostała do załatwienia.

    

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

Kielcach w pierwszym półroczu  2008 roku rzecz przedstawia się poniŜej.

Globalna liczba spraw jakie wpłynęły w I półroczu 2008 roku wyniosła 134,  5 spraw przekazano wg właściwości

innym organom,11 spraw załatwiono z poprzedniego okresu sprawozdawczego, 11 spraw pozostało do załatwienia.

           W  formie  mediacji  załatwiono  104  sprawy  –   z  czego  91  pozytywnie  dla  konsumenta,  

13 w sposób negatywny ,  ( 8 spraw pozostało do załatwienia ).

           W  formie  kontroli  załatwiono:  19  spraw  –  w  przypadku  15  skarg  zarzuty  nie  potwierdziły  się,  

w  przypadku  3  skarg  zarzuty  potwierdziły  się,  w  przypadku  1  skargi  zarzuty  potwierdziły  się  częściowo,
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 5 skarg przekazano wg kompetencji innym organom (  3 sprawy pozostały do załatwienia ).

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

Pracownicy Wojewódzkiego  Inspektoratu Inspekcji  Handlowej  w Kielcach w I  półroczu roku  2008 udzielili

łącznie 497  porad i instruktaŜy z zakresu przepisów prawa  konsumenckiego.

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

pracownicy WIIH w Kielcach udzieli 206 porad telefonicznych, 3 porady pisemne i 194 porad bezpośrednich – ogółem

403 porady. W przypadku przedsiębiorców udzielono:  20  porad telefonicznych i 74 porad bezpośrednich – łącznie 94

porady.

 Charakterystyka  tematyczna  przyjęć  interesantów  koncentruje  się  wokół  zagadnień  związanych

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

przepisów  regulujących  obrót  towarami  i  usługami  zarówno  konsumentom  jak  

i przedsiębiorcom. 

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

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

Kodeksu cywilnego, ustawę o cenach, ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawę prawo o miarach,

przepisy kodeksu cywilnego etc. 
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