
INFORMACJA
o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w II kwartale 2009r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach wszystkie zadania kontrolne wynikające z kwartalnego planu
pracy o znaczeniu krajowym. Przy realizacji opierano się także na własnym rozeznaniu rynku, wnioskach i informacjach
konsumentów.

Wyniki kontroli za II kwartał 2009,   przedstawiają się następująco:

Kontrola bezpieczeństwa sprzętu sportowego i akcesoriów przeprowadzonych w II kwartale 2009 r. przez
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.

Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług WIIH w Kielcach, realizując program kontroli nr. DNR-

70-115(1)/09/DB z dnia 25.03.09 r. objął kontrolą 3 placówki na terenie województwa świętokrzyskiego.      

 Celem kontroli  była  ocena  bezpieczeństwa sprzętu  sportowego na  podstawie przepisów ustawy z  dnia  12

grudnia 2003 r. o ogólnym  bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 225 poz. 2275 ze zm.) oraz eliminowanie z obrotu

wyrobów,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  życia  użytkowników.  Kontrolą  objęto  sprzęt  sportowy

rolkowy, stacjonarny sprzęt treningowy oraz rowery.

 Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1) Kontrola bezpieczeństwa poprzez badania organoleptyczne i sporządzenie z nich sprawozdań z badań.

    Pod względem bezpieczeństwa i oznakowania sprzętu sportowego  sprawdzono 17 partii artykułów łącznej wartości

71.034 zł.

W  wyniku  dokonanych ocen  organoleptycznych  poszczególnych rodzajów  sprzętu  zwrócono  szczególną

uwagę na cechy produktu:

 oznakowanie,  instrukcje montażu i uruchomienia, sposób konserwacji,  wygląd produktu pod kątem występowania

ostrych krawędzi, uszkodzeń, kompletność 

elementów oraz wszelkie ostrzeżenia i informacje mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Poddając ocenie organoleptycznej wyroby tj:

-  rowery stwierdzono, że posiadały sprawnie działające 2 niezależne od siebie układy hamulcowe na przednie i tylne

koło, osłony łańcucha i osłony szprych. Poszczególne elementy rowerów połączone były w sposób trwały. Końcówki

linek  hamulcowych  zabezpieczone  były  nasadką.  Powierzchnie  kierownicy  posiadały  odpowiednie  zabezpieczenia

przed ześlizgiwaniem się dłoni, jak również posiadały „zaślepki”. W toku przeprowadzonych badań nie stwierdzono

wad  budowy  elementów  konstrukcyjnych  rowerów  oraz  sposobie  ich  wykonania  i  montażu,  mogących  stwarzać

zagrożenie dla użytkowników badanego sprzętu. 

-  deskorolki  posiadały zaokrąglone krawędzie deski, nad górną krawędzią nie występowały żadne zbędne elementy

mające wpływ na bezpieczne użytkowanie, powierzchnia desek była zabezpieczona materiałem antypoślizgowym;

-  łyżworolki  posiadały  prawidłowo  przymocowane  kółka  uniemożliwiające  poluzowanie  się  podczas  normalnego

użytkowania. Urządzenia hamujące zamontowane były w sposób solidny.

W  instrukcji  dołączonej  do  jednej  partii  łyżworolek  importowanych  z   Chin  stwierdzono  brak  informacji

dotyczących regulacji (rozsuwania) buta łyżworolek;

-  hulajnogi  sportowe  nie  posiadały  ostrych  krawędzi,  natomiast  ostre  nity  i  śruby  osłonięte  były  w  prawidłowy,

bezpieczny dla użytkownika sposób.  Skontrolowana partia hulajnóg posiadała instrukcję użytkowania roweru zamiast



hulajnogi;

- wrotki posiadały wszelkie informacje dotyczące: kategorii konsumenta, opisu technik hamowania i użytkowania.

Wyżej  wymieniony  sprzęt  (deskorolki,  łyżworolki,  wrotki,  rowery)  posiadał  instrukcje  obsługi  w  języku

polskim, w której znajdowały się ostrzeżenia o konieczności stosowania kasków, ochraniaczy na kolana, na przeguby rąk

i łokci, jak również o użytkowaniu sprzętu na twardym, gładkimi suchym podłożu.

-  trenażer  wioślarski  posiadał  zaokrąglone  krawędzie,  końce  rur  były  zabezpieczone  zaślepkami,  powierzchnie

uchwytów na ręce posiadały fakturę zabezpieczającą przed ślizganiem się.

Stwierdzono,  że  badany  sprzęt  nie  posiadał  wad  mających  wpływ  na  prawidłowe,  pełne  i  bezpieczne

korzystanie z wyrobów, mogące stwarzać zagrożenie dla konsumentów podczas prawidłowego ich użytkowania. Na

powyższą okoliczność sporządzono sprawozdania z badań organoleptycznych.

W wyniku oceny zakwestionowano 2 partie produktów o łącznej  wartości 555 zł tj:

- 1  partię  łyżworolek  posiadającą  instrukcje  użytkowania,  w  której  brak  było   informacji  dotyczących  regulacji

(rozsuwania) buta łyżworolek;

- 1 partię hulajnóg posiadającą instrukcję użytkowania roweru zamiast hulajnogi.

Ponadto podczas kontroli u jednego przedsiębiorcy stwierdzono, że znajdująca się w sprzedaży partia hulajnóg

o liczności  7  sztuk  dostarczona  przez  importera  z  Katowic  została  oznaczona  znakiem CE.  W związku z  tym  nie

oceniano  tej  partii  pod  kątem  bezpieczeństwa.  Inspektorat  wystąpił  z  pismem  do  przedsiębiorcy  o  nadesłanie

dokumentów potwierdzających zasadność oznaczania znakiem CE.

2) Ponadto w toku kontroli sprawdzono :

� Prawidłowość oznakowania nazwą wyrobu i danymi producenta oraz spełnienie obowiązku używania języka

polskiego  w  zakresie  nazewnictwa  towarów,  warunków  gwarancji,  ostrzeżeń  i  informacji  zgodnie  z

wymaganiami określonymi w przepisach: 

 - art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  ( Dz. U. nr 173 ,poz. 1807 ze zm. ).

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

W wyniku powyższego sprawdzenia zakwestionowano 1 partię sprzętu sportowego tj: hulajnogę. Przyczyną

zakwestionowania  były  nieprawidłowości  w oznakowaniu  wyrobu (brak  określenia  nazwy i  adresu  przedsiębiorcy

wprowadzającego towar do obrotu).

� Rzetelność prowadzonej działalności gospodarczej, tj. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o

cenach oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r.  w sprawie szczegółowych zasad

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

dotyczących oznaczania towarów ceną i uwidaczniania cen.

W kontrolowanych placówkach nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

� Legalność prowadzonej działalności

Działalność gospodarcza w kontrolowanych placówkach prowadzona była zgodnie z zakresem określonym w

zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisach do rejestru. 

3) Wykorzystanie ustaleń kontroli:

Ustalenia z kontroli dały podstawę do:

- zastosowania wobec przedsiębiorcy środka oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia w trybie art. 41 KW. o

obowiązku przestrzegania obligatoryjnych przepisów prawnych w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 136 § 2

KW.



Wystosowano  3  wystąpienia  pokontrolne  do  przedsiębiorców  kwestionowanych  wyrobów.  Przedsiębiorcy

wystosowali pisma informujące o podjęciu działań naprawczych. 

W  trakcie  realizacji  programu  kontroli  nie  stwierdzono  naruszenia  art.10  ustawy  z  dnia  16.04.1993  r.  o

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

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że objęty sprawdzeniem sprzęt sportowy nie wykazał cech

mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika. 

Kontrola  wybranych  środków  ochrony  indywidualnej  pod  kątem  zgodności  z  zasadniczymi  wymaganiami,

przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach w III kwartale 2009 r.

Wydział  Kontroli   Artykułów  Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Inspekcji
Handlowej w Kielcach, zgodnie
z  programem  kontroli  DRN-73-301(1)/09  z  dnia  25.03.2009  r.  przeprowadził  kontrole  w  5  podmiotach  na  terenie
województwa świętokrzyskiego.

Celem  kontroli  była  ocena  wybranych  środków  ochrony  indywidualnej  pod  kątem  zgodności  z
zasadniczymi  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21.12.2005  r.  w  sprawie
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173), przenoszącym do polskiego
prawa  Dyrektywę Rady  Wspólnot  Europejskich  z  dnia  21.12.1989  r.  w sprawie ujednolicenia  przepisów  prawnych
państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (89/686/EWG).

Kontrolą w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami objęto wprowadzone po 1 maja 2004 r.
24 partie środków ochrony indywidualnej (obuwie roboczo - ochronne, odzież roboczo - ochronna, zestawy ochraniaczy,
środki ochrony układu oddechowego, oczu i głowy), o liczebności 4.983 szt., o łącznej  wartości 23.919 zł w tym: 

- 5 partii o liczebności 53 szt., o wartości 3.516 zł - środków produkcji krajowej;
- 1 partia o liczebności 23 szt., o wartości 334 zł - kraje Unii (Wielka Brytania); 
- 18 partii o liczebności 4.907 szt., o wartości 20.069 zł - kraje spoza Unii
   (Chiny).

Sprawdzenia środków ochrony indywidualnej dokonano
w następujących w następujących grupach:

� 2 partie obuwia roboczo – ochronnego, o liczebności 35 par, o wartości 2.331 zł:
       -  1 partia produkcji krajowej, o liczebności 28 par, o wartości 1.876 zł;
       -  1 partia spoza Unii, o liczebności 7 par, o wartości 455 zł; 

� 2 partie rękawic roboczo – ochronnych, o liczebności 4.120 szt.,
o wartości 3.846 zł - spoza Unii (Chiny);

� 8 partii odzieży roboczo - ochronnej (kamizelki, koszule, czapki, kombinezony):
        -  2 partie produkcji krajowej, o liczebności 12 szt., o wartości 1.418 zł;
        -  6 partii spoza Unii, o liczebności 713 szt., o wartości 11.932 zł;

� 8 partii środków ochrony głowy (kaski rowerowe, motorowe i hełmy),
          o liczebności 65 szt., o wartości 3.580 zł:
        -  1 partia produkcji krajowej, o liczebności 23 szt., o wartości 334 zł;
        -  7 partii spoza Unii (Chiny), o liczebności 42 szt., o wartości 3.246 zł;

� 2 partie zestawów ochraniaczy, o liczebności 25 szt., o wartości 590 zł
          spoza Unii (Chiny);

� 1 partia środków ochrony układu oddechowego, o liczebności 2 szt., 
          o wartości 128 zł – produkcji krajowej;

� 1 partia środków ochrony oczu (gogle), o liczebności 11 szt., o wartości 
          94 zł - produkcji krajowej.



USTALENIA KONTROLI  PRZDSTAWIAJĄ  SIĘ NASTĘPUJĄCO:
� Oznakowanie CE 

Kontrolowane  środki  ochrony  indywidualnej  oznaczone  były  znakiem  CE  potwierdzającym  ich
zgodność z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z § 4 ust. 2 wcześniej cytowanego rozporządzenia. Oznaczenie to było
umieszczone w sposób trwały w odpowiednim rozmiarze i kształcie.

2. Ustalenie typu środka ochrony indywidualnej
      

Zgodnie z § 34 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia     21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), kontrolowane wyroby zaliczamy do kategorii
I, środka ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji i kategorii II      o pośredniej konstrukcji oraz kategorii III o
złożonej  konstrukcji.  Wyroby  zaliczane  do  kategorii  I  powinny  być  oznaczone  znakiem CE i  posiadać  deklarację
zgodności wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, a wyroby kategorii II powinny spełniać
jak przy kategorii  I,  oraz ocena typu WE wykonana przez jednostkę notyfikowaną,  natomiast wyroby kategorii III
powinny spełniać wymogi jak dla kategorii II oraz posiadać w oznaczeniu numer jednostki notyfikowanej.

� Deklaracje zgodności
W czasie trwania kontroli sprawdzono będące w posiadaniu właścicieli kontrolowanych podmiotów,

deklaracje zgodności i stwierdzono, że sporządzone zostały zgodnie z § 36 ust. 2 cytowanego wcześniej rozporządzenia.
Przedsiębiorcy każdorazowo potwierdzali w deklaracjach zgodność środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi
wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu MG z dnia 21.12.2005 r. (dyrektywie 89/686/EWG).

� Przestrzeganie przepisów zawartych w art. 7 i 7a Ustawy z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim /Dz. U. Nr 90 poz. 999
z późniejszymi zmianami/

Objęte kontrolą wyroby posiadały oznaczenia handlowe sporządzone w języku polskim dotyczące:
nazwy  wyrobu,  nazwy  adresu  producenta,  importera,  ostrzeżenia  i  informacje  dla  konsumentów  wymagane  na
podstawie  innych  przepisów.  Nie  stwierdzono  w  żadnym  z  powyższych   przypadków  naruszenia  przepisów  w
zakresie dotyczącym ochrony języka polskiego. 
 
� Sprawdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami

Podczas  kontroli  sprawdzono czy środki  ochrony indywidualnej  posiadają  instrukcje  użytkowania
zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia MG
z dnia  21.12.2005 r.  oraz  czy zawierają  one stosowne ostrzeżenia i  informacje  określone w § 11 ust  1;  2;  3;  4  tego
rozporządzenia. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

� Wojewódzki Inspektorat w Kielcach nie wydawał w II kwartale 2009 r. opinii na wniosek Urzędów Celnych
dotyczących środków ochrony indywidualnej.

� Z  przeprowadzonych  kontroli  środków  ochrony  indywidualnej  w  II  kwartale  2009  r.,  przez  Wojewódzki
Inspektorat  w  Kielcach wynika,  że  na  terenie  województwa  świętokrzyskiego,  środki  te  spełniają  wymogi
zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

                                                                
Kontrola podmiotów świadczących usługi w zakresie organizacji kąpielisk i wypożyczalni wodnego  sprzętu

pływającego

              

Wydział  Kontroli  Artykułów Przemysłowych i  Usług WIIH w Kielcach,  przeprowadził      w powyższym
zakresie kontrole w 6 podmiotach gospodarczych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto 5 kąpielisk strzeżonych o charakterze prowizorycznym i 4 wypożyczalnie sprzętu pływającego.



Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:     
Kontrolą w zakresie prawidłowości działania, oznakowania i wyposażenia objęto   6 przedsiębiorców w tym 5

kąpielisk strzeżonych i 4 wypożyczalnie sprzętu pływającego w oparciu o postanowienia m.in.:
� ustawy z dnia 18.01.1996 roku o kulturze fizycznej /Dz. U. Z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm./
 
� rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określenia    warunków bezpieczeństwa osób

przebywających w górach, pływających, kąpiących  się i uprawiających sporty wodne /Dz. U. Nr 57 poz. 358/

 
LEGALNOŚĆ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

           Wszystkie  kontrolowane  podmioty  gospodarcze  prowadziły  działalność  usługową  w  oparciu  o  dokonane
wcześniej wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzone przez organy administracji samorządowej, wpisy
do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  oraz  Uchwałę  Rady  Miejskiej.  Porównując  stan  faktyczny  z  treścią  wpisów
zgłoszonych do ewidencji, nie stwierdzono różnic. 

Kontrolowane kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu pływającego posiadały pozytywne opinie   wydane przez
WOPR , dopuszczające je do prowadzenia działalności  w roku 2009, a ich lokalizacje zostały uzgodnione z właściwymi
terytorialnie organami samorządowymi.

PRAWIDŁOWOŚĆ UWIDACZNIANIA CEN OFEROWANYCH USŁUG   W SPORZĄDZONYCH CENNIKACH 

W wypożyczalniach sprzętu pływającego, w miejscach widocznych i dostępnych dla klientów, uwidocznione
były  cenniki  na  będący  w  ich  ofercie  sprzęt  pływający,  plażowy  i  rekreacyjny  z  wyszczególnieniem  ich  nazwy  i
wysokości opłaty za podaną jednostkę czasu lub dobę. Kontrolowane kąpieliska strzeżone nie posiadały do dyspozycji
wypoczywających sprzętu plażowego takiego jak parasole, leżaki, piłki itp., w związku     z czym nie posiadały również
cenników na w/w sprzęt.

STAN TECHNICZNY POMOSTÓW, KEI ORAZ BARIEREK ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED WPADNIĘCIEM DO
WODY 

 Sprawdzając  stan  techniczny  pomostów  znajdujących  się  na  terenie  kontrolowanych  obiektów,
zakwestionowano  1  pomost   z  uwagi  na  brakujące  deski,  spróchniały  podest  i  niestabilność.  W  czasie  kontroli
stwierdzono, że pomost ten nie był  użytkowany, brak było jednak oznakowania świadczącego o jego wyłączeniu z
eksploatacji. Powyższe jest niezgodne z art. 50 ust.1. Ustawy z dnia 18.01.1996 roku o kulturze fizycznej    /Dz. U. z 2007
r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm./

PRAWIDŁOWOŚĆ OPRACOWANIA I  UDOSTĘPNIENIA KONSUMENTOM STOSOWNYCH REGULAMINÓW
KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG 

 Wszystkie  kontrolowane  placówki  posiadały  opracowane  i  wywieszone  czytelne
regulaminy,  zabezpieczające  w  sposób  właściwy  interesy  konsumentów  i  określające  zasady  korzystania  z  tych
obiektów. Sprawdzając prawidłowość ich sporządzenia,     w dwóch przypadkach  stwierdzono brak określenia nazwy i
adresu     jednostki organizacyjnej prowadzącej kąpielisko, co jest niezgodne z § 15 załącznika     nr 4 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
pływających, kąpiących się   i uprawiających sporty wodne /Dz. U. Nr 57 poz. 358/  

STAN TECHNICZNY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

Sprawdzając  stan  techniczny  sprzętu  pływającego  będącego  w  dyspozycji  kontrolowanych  wypożyczalni
sprzętu pływającego stwierdzono, że nie posiada on wad technicznych lub uszkodzeń zagrażających zdrowiu lub życiu
osób z niego korzystających.

PRAWIDŁOWOŚĆ  ZAPEWNIENIA  UPRAWIAJĄCYM  SPORTY  WODNE  WARUNKÓW  DO  UDZIELENIA
POMOCY W NAGŁYCH WYPADKACH

W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  osób  wypoczywających,  kontrolowane  wypożyczalnie  sprzętu
pływającego posiadały  do swej  dyspozycji  łodzie  wiosłowe   z  niezbędnym wyposażeniem i  apteczkami pierwszej



pomocy oraz środki łączności umożliwiające wezwanie pogotowia ratunkowego lub policji. 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA  OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KĄPIELISK

Sprawdzając prawidłowość oznakowania  kąpielisk  strzeżonych stwierdzono,  że  posiadały  one wyznaczone
bojami lub pływakami granice miejsc do kąpieli w tym wydzielone strefy dla dzieci i osób nie umiejących pływać.

W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  osób  wypoczywających,  podmioty  odpowiedzialne  za  prowadzenie
kąpielisk,  zatrudniały ratowników WOPR posiadających stosowne uprawnienia i aktualne badania lekarskie. W dwóch
kontrolowanych  placówkach  ratownicy  w  celu  lepszej  widoczności  kąpiących  się,  posiadali  do  swej  dyspozycji
ustawione  na  plaży  wieżyczki   obserwacyjne.  Na  pozostałych  kąpieliskach  punkty  ratownicze  usytuowane  były
bezpośrednio na plażach, a ratownicy byli łatwo rozpoznawalni, z uwagi na odzież w kolorze  pomarańczowym.

Spośród 5 kąpielisk objętych kontrolą w 4 z nich ratownicy posiadali  niekompletne wyposażenie punktów
ratowniczych,  nieodpowiadające  wymaganiom    wyszczególnionym  w  załączniku  nr  6  do  rozporządzenia  Rady
Ministrów  z  dnia   06.05.1997  r.  w  sprawie  określenia  warunków  bezpieczeństwa  osób  przebywającychw  górach,
pływających, kąpiących  się i uprawiających sporty wodne    /Dz. U. Nr 57 poz. 358/ tj.

� brak: inhalatora tlenowego przenośnego, nożyczek zakrzywionych i amoniaku   w ampułkach

� brak:  bosaków  ratunkowych,  opaski  uciskowej  gumowej,  szyn  usztywniających,  inhalatora  tlenowego,  chustek
trójkątnych, amoniaku w ampułkach, kropli walerianowych i żołądkowych oraz agrafek;

� brak:  aparatu do sztucznego oddychania,  opaski  uciskowej  gumowej,  szyn usztywniających,  inhalatora  tlenowego,
chustek trójkątnych, opaski elastycznej o szer. 10 cm, amoniaku w ampułkach, kropli żołądkowych i walerianowych,
jodyny, ligniny, termometru i agrafek

�  brak: bosaków ratunkowych, aparatu do sztucznego oddychania, szyn usztywniających oraz inhalatora tlenowego 
  Wszystkie  kontrolowane kąpieliska  strzeżone posiadały  komplety  flag  informacyjnych   oraz  maszty  do  ich

wywieszania ,  bądź flagi te były  wywieszane na wieżyczkach dla ratowników ustawionych na plażach. 

PRZESTRZEGANIE MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA RATOWNIKOW

            Zgodnie z § 15 w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 roku, minimalna norma zatrudnienia
ratowników na kąpielisku strzeżonym wynosi dwie osoby na każde 100 metrów linii brzegowej. Wymóg ten nie został
spełniony w przypadku jednego kąpieliska gdzie zatrudniony był tylko jeden ratownik. Jak wyjaśnił właściciel tego
obiektu , drugi ratownik zatrudniany jest w przypadku słonecznej pogody oraz w dni weekendowe.

KWALIFIKACJE ZATRUDNIONYCH RATOWNIKÓW

Wszyscy  zatrudnieni  ratownicy  posiadali  stosowne  uprawnienia  ratownicze,  co  znajdowało  swoje
odzwierciedlenie w wydanych przez WOPR legitymacjach   z aktualnymi badaniami lekarskimi.
                                                                         
PRAWIDŁOWOŚĆ  WYPOSAŻENIA  W  OBOWIĄZUJACY  SPRZĘT  RATUNKOWY  I  POMOCNICZY,
URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE I  OSTRZEGAWCZE,  A TAKŻE   SPRZĘT MEDYCZNY,  LEKI  I  ARTYKUŁY
SANITARNE

Wszystkie kontrolowane kąpieliska prowizoryczne posiadały sprzęt ratunkowy i pomocniczy wyszczególniony
w § 11 załącznika nr 4 w/w rozporządzenia, za wyjątkiem  bosaków ratunkowych, których brak stwierdzono na dwóch
kąpieliskach.

Łodzie  ratunkowe  będące  na  wyposażeniu  kontrolowanych  placówek  posiadały  oznakowanie  na  burtach
informujące  o  ich  przeznaczeniu  oraz  niezbędne  wyposażenie  wyszczególnione  w  §  13  załącznika  nr  4  w/w
rozporządzenia.

PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  KĄPIELISK  ZNAKAMI  ZAKAZU,  OSTRZEGAWCZYMI  I
INFORMACYJNYMI

W czasie kontroli kąpielisk obiekty te były czynne, o czym informowały wypoczywających wywieszone białe
flagi.
Sprawdzając prawidłowość oznakowania  kąpielisk znakami zakazu,  ostrzegawczymi         i  informacyjnymi,  brak
znaków zakazu kąpieli stwierdzono na jednym kąpielisku strzeżonym. Powyższe jest niezgodne z § 10 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 06.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach,
pływających, kąpiących się  i uprawiających sporty wodne /Dz. U. Nr 57 poz. 358/  

Sprawdzając stan sanitarno – porządkowy kontrolowanych kąpielisk strzeżonych     i wypożyczalni sprzętu
pływającego oraz obiektów wchodzących w skład ich infrastruktury, nie stwierdzono nieprawidłowości.    



Ustalenia  z  kontroli  dały  podstawę  do  skierowania  4  wystąpień  pokontrolnych  do  właścicieli  kąpielisk  i
wypożyczalni  sprzętu  pływającego  oraz  Wodnego  Ochotniczego  Pogotowia  Ratunkowego  w  Kielcach.  Ponadto  o
wynikach  kontroli  powiadomiono  właściwe  terytorialnie  organy  administracji  samorządowej  oraz  Wojewodę
Świętokrzyskiego. 

Do chwili  obecnej  tut.  Inspektorat  otrzymał  zwrotne odpowiedzi  od  administratorów  kąpieliska  w Sielpi  oraz
kąpieliska  i  wypożyczalni  sprzętu  pływającego  w  Starachowicach  informujące  o  usunięciu  stwierdzonych
nieprawidłowości. 

Analiza  wyników  kontroli  przedmiotowych  obiektów  w  sezonie  letnim  2009  nie  daje  niestety  podstaw  do
dostrzeżenia   znaczącej poprawy w odniesieniu do lat poprzednich. Rodzaj i charakter stwierdzanych nieprawidłowości
powtarza się. Wiąże się to w naszym odczuciu z problemami natury finansowej, ograniczone budżety determinują w
znacznym stopniu powstawanie  nieprawidłowości. 
  

Kontrola prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych przeprowadzonych w II kwartale 2009 r.
przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.

Stosownie do wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Nr DIH-70-19(1)/09/AB
z  dnia  26.03.2009  r.  Wydział  Kontroli  Artykułów  Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Inspekcji
Handlowej  w  Kielcach,  przeprowadził  w  II  kwartale  2009  r.  kontrole  czterech  przedsiębiorców  prowadzących
działalność gospodarczą na terenie woj. świętokrzyskiego, w zakresie sprzedaży bielizny osobistej. 

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości oznakowania oraz jakości wyrobów bielizny osobistej ze
szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność składu surowcowego z deklarowanym składem przez producenta. 

Kontrolę  przeprowadzono  w  2  placówkach  prowadzących  sprzedaż  hurtową  oraz  w 2  placówkach  ze
sprzedażą detaliczną .

Kontrolą  objęto  wyroby  bielizny  osobistej  importowane  i  produkowane  w  kraju  wykonane  z  dzianiny  tj.:
szlafroki, piżamy, koszule nocne, podkoszulki, halki, majtki, slipy itd. 

 

Ogółem sprawdzono 40 partii wyrobów bielizny osobistej o łącznej wartości
11 747 zł, w tym:

� 16 partii wyrobów o wartości 8 176 zł - produkcji krajowej;
� 24 partie wyrobów o wartości 3 571 zł - pochodzących z importu (Turcja, Chiny).

Ogółem zakwestionowano 21 partii wyrobów o łącznej wartości 2 923 zł - pochodzących z importu. 

Były to wyroby bez oznaczeń handlowych (brak danych umożliwiających zidentyfikowanie produktu oraz brak
podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu co jest niezgodne z art. 3.1 i 2 ustawy o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i
art. 20 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 ze
zm.). 

Ponadto sposób podania składu surowcowego był niezgodnym z zał. nr 1 do rozporządzenie z dnia 06.04.2004
r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 81, poz. 743 ze zm.).

� Kontrola jakości produktów włókienniczych. 

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

Badanie jakości wyrobów bielizny osobistej przeprowadzono:

� metodą organoleptyczną -  oceniając ogólny wygląd wyrobu, prawidłowość zakwalifikowania do określonej
jakości na podstawie stwierdzonych błędów dzianiny oraz błędów konfekcjonowania.

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

Badaniem jakości (w ocenie organoleptycznej i laboratoryjnej) ogółem sprawdzono   40 partii wyrobów bielizny osobistej
o wartości 11 747 zł, w tym:



���� 16  partii produkcji krajowej o wartości 8 176  zł,
� 24  partie  z importu o wartości 3 571  zł.

Badaniom organoleptycznym poddano 37 partii wyrobów o wartości 11 077 zł, w tym:
� 15 partii produkcji krajowej o wartości 7 666  zł,
� 22 partie z importu o wartości 3  411 zł.

Ocena  organoleptyczna  jakości  produktów  włókienniczych  nie  wykazała  nieprawidłowości  w  ogólnym
wyglądzie produktów, jak również wad dyskwalifikujących wyroby z obrotu handlowego. Wyroby wykonane były
starannie i spełniały warunki zakwalifikowania do jakości pierwszej. 

Badaniem laboratoryjnym objęto 3 partie wyrobów o wartości 670 zł., w tym:
� 1 partia produkcji krajowej o wartości 510 zł,
� 2 partie z importu o wartości 160 zł.

Wydział  Produktów Włókienniczych, Specjalistycznego Laboratorium Produktów Włókienniczych i  Analizy
Instrumentalnej  w  Łodzi  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i Konsumentów,  przeprowadził  badania  laboratoryjne  w
zakresie zgodności parametrów deklarowanych przez producentów, co do składu surowcowego dla 3 partii 
o wartości 670 zł.

W wyniku przeprowadzonych  badań  laboratoryjnych,  zakwestionowano 1  partię  pochodzącą  z  importu  o
wartości 110 zł., ze względu na niezgodność deklarowanego składu surowcowego na etykiecie jednostkowej oraz druku
na wyrobie a faktycznie ustalonym laboratoryjnie dotyczy to:

� koszula  nocna  damska ,  kolor  seledynowo  –  żółty,  -  skład  surowcowy  deklarowany  na  etykiecie
jednostkowej oraz druku na wyrobie to: 65 % bawełna, 35 % poliester, faktyczny ustalony laboratoryjnie to:
36,7 % bawełna, 63,3 % poliester.

 
Ponadto   sprowadzono   laboratoryjne  zgodność  deklarowanej  wielkości  (rozmiaru)  wyrobu  z  wielkością

rzeczywistą dla 1 partii produkcji krajowej o wartości 510 zł, dotyczy to:

� piżama damska z długim rękawem, kolor różowy z nadrukowanymi kwiatami, wielkość M, stwierdzono
pasowalność wyrobu z deklarowaną wielkością na etykiecie jednostkowej i wszywce informacyjnej.

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

� Prawidłowość oznakowania produktów włókienniczych.

Prawidłowość oznakowania produktów włókienniczych sprawdzono  zgodnie z wymaganiami:

1. Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 6 kwietnia  2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów
włókienniczych (Dz. U. z 2004 r., Nr 81, poz. 743  ze zm.),

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

3. Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r., Nr  90, poz. 999  z późn. zm.).
Badaniu prawidłowości oznakowania poddano wszystkie partie objęte kontrolą, czyli 40 partii o wartości 11 747

zł tj.:

� 16 partii produkcji krajowej o wartości 8 176 zł.,
� 24 partie z importu o wartości 3 571 zł.

Nieprawidłowości  w oznakowaniu ujawniono w 21 partiach wyrobów pochodzących z importu o wartości
2 923 zł. Wyroby bielizny osobistej kwestionowano ze względu na:

� niepełne oznakowanie, polegające na braku jednego z elementów oznakowania:
– danych umożliwiających identyfikację produktu (nazwy wyrobu, kodu EAN);
– podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu na teren RP (nazwy, formy prawnej i adresu

producenta lub importera);
� niezgodność składu surowcowego ze stanem faktycznym.



Inne stwierdzone nieprawidłowości:

� niewłaściwe nazewnictwo włókien niezgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie
bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych np.: cotton, poliamide, polyester, pamut, Lycra.

Nie  stwierdzono  nieprawidłowości  w  zakresie  przestrzegania  wymagań  określonych  w  ustawie  z  dnia  7
października 1999 r. o języku polskim.

Informacje  o  wyrobach  zamieszczone  na  opakowaniach,  etykietach  jednostkowych  i wszywkach
informacyjnych podane były w sposób przejrzysty, czytelny i trwały.

Przedsiębiorcy  w  czasie  kontroli  zostali  zapoznani  z  uwagami  inspektorów  oraz  obowiązującym  stanem
prawnym. Zakwestionowane wyroby zostały wstrzymane od sprzedaży do czasu uzupełnienia oznakowania.

3. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeprowadzone  kontrole  w  zakresie  legalności  prowadzonej  działalności  gospodarczej  nie  wykazały
nieprawidłowości.  Przedsiębiorcy  prowadzą  działalność  legalnie,  w  oparciu  o  wpis  do  ewidencji  działalności
gospodarczej  zgodnie z posiadanym uprawnieniem.

4. Prawidłowość oznaczania produktów cenami.

 W  kontrolowanych  placówkach  prowadzących  sprzedaż  detaliczną  oferowane  do  sprzedaży  produkty
włókiennicze oznaczone były cenami zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych
zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2002 r.,
Nr.99, poz. 894 z późn. zm.).

5. Inne ustalenia kontroli.

W  trakcie  kontroli  nie  stwierdzono  działań  przedsiębiorców,  które  mogą  stanowić  nieuczciwą  praktykę
rynkową  w  rozumieniu  przepisów  ustawy z  dnia  23  sierpnia  2007  r.      o  przeciwdziałaniu  nieuczciwym praktykom
rynkowym (Dz.  U.  z  2007  r.,  Nr  171,  poz.  1206)  lub  mogące  posiadać  znamiona  czynów  nieuczciwej  konkurencji
określonych w art. 10 ustawy     z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Materiały  z  przeprowadzonych  kontroli  dały  podstawę  do  nałożenia  dwóch   mandatów   za  popełnione
wykroczenia .

Najwięcej zastrzeżeń wniesiono do sposobu znakowania wyrobów  bielizny osobistej pochodzącej z importu
(Turcja, Chiny). 

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości dotyczące rozbieżności między deklarowanym składem surowcowym
przez  producenta,  a  faktycznym  ustalonym  laboratoryjnie.  Powyższe  wynika  z  nieznajomości  przepisów,  bądź
zaniedbania podmiotów wprowadzających wyroby do obrotu. 

Producenci oraz importerzy nie dokładają należytej staranności w celu prawidłowego i rzetelnego oznakowania
wyrobu lub też działają świadomie umieszczając nieprawdziwe informacje na etykietach swoich wyrobów.

Inspektorzy  w  toku  kontroli  informowali  przedsiębiorców  o  obowiązujących  przepisach  prawnych  oraz
obowiązku ich przestrzegania.

W trakcie kontroli  zakwestionowane wyroby zostały dobrowolnie  wstrzymane od sprzedaży do czasu  ich
prawidłowego oznakowania.

6. Podsumowanie.



Z  uwagi  na  ujawnione  liczne  nieprawidłowości  w  oznakowaniu  wyrobów  oraz  sprzeczne  z  deklaracjami
wyniki badań laboratoryjnych,  należy kontynuować kontrole wyrobów bielizny osobistej,  a tym samym eliminować
występujące w obrocie handlowym negatywne dla konsumentów zjawiska.

Kontrola bezpieczeństwa bielizny osobistej przeprowadzonych w II kwartale 2009 r. przez Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Kielcach.

Stosownie  do  wytycznych  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentóww  Warszawie  Nr  DNR-70-
115(2)/09/DB z 16-03-2009 r.  Wydział  Kontroli  Artykułów  Przemysłowych i   Usług  Wojewódzkiego  Inspektoratu
Inspekcji Handlowej  w  Kielcach,   w II kwartale 2009 r. przeprowadził kontrole pięciu przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie woj. świętokrzyskiego, w zakresie produkcji i sprzedaży bielizny osobistej.

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

W zakresie bezpieczeństwa zbadano:

� laboratoryjnie  poziom  zawartości  wolnego  lub  uwalniającego  się  formaldehydu,  dopuszczalnej  zawartości
amin, występowania kadmu i ołowiu,

� organoleptycznie produkty dla dzieci w wieku do lat 3.

Kontrolą objęto:

1. 1 producenta,
2. 3 hurtownie,
3. 1 placówkę sprzedaży detalicznej tj.:

Ogółem sprawdzono 43 partie bielizny osobistej (piżamy, halki, majtki, figi, bokserki, slipy męskie, komplety
bielizny) o łącznej wartości 17 346 zł, w tym:

� 17 partii, wartości 15270 zł - produkcji krajowej,
� 26 partii, wartości 2076 zł - pochodzących z importu, w tym:
� 22 partie, wartości 1 657 zł - z Chin,
1. 3 partie, wartości 283 zł - z Turcji,

◦ 1 partia 136 zł - z Indonezji.

W czterech placówkach stwierdzono nieprawidłowości.

Zakwestionowano ogółem:

� 17 partii, o wartości 1 354 zł - wyrobów pochodzących z importu:

      ▪    3 partii, wartości 1095 zł z Chin,

▪    2 partie, wartości  259 zł z Turcji,

       2.   1 partia, o wartości 240 zł - produkcji krajowej.

     

Wyniki kontroli w poszczególnych zagadnieniach przedstawiają się następująco:

1. Bezpieczeństwo bielizny osobistej.

� Badania laboratoryjne



Oceny bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dokonano w odniesieniu do  17 produktów, z partii o wartości
5 091 zł., w tym:

▪ 6 produktów z partii o wartości 476 zł - pochodzących z importu(z Chin oraz Indonezji),

▪ 11 produktów, z partii o wartości 4615 zł -produkcji krajowej.

W ramach badań laboratoryjnych sprawdzono, czy spełnione zostały wymagania określone w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych  (Dz. U. z
2004 r., Nr 81, poz. 743 z późn. zm.).

          Zakwestionowano 1 partię, wartości 240 zł - produkcji krajowej.

Badania dotyczyły:

� 8 produktów, z partii o wartości 3 624 zł w zakresie dopuszczalnej zawartości wolnego lub uwalniającego się
formaldehydu:

Figi (bielizna bezszwowa),Koszulka (męska) , Koszulka (dziecięca) , Piżama męska ,Majtki damskie, Slipy męskie
Natural Club, Halka damska, Majtki damskie, 2 produktów z partii o wartości 531 zł pod względem dopuszczalnej
zawartości  amin,  które  w  warunkach  redukcyjnych  nie  mogą  być  odszczepiane  z  barwników  azowych,
dopuszczalnej  zawartości  wolnego  lub  uwalniającego  się  formaldehydu:  Figi  damskie,  wyszczuplające  111,
Koszulka damska 

� 7 produktów, z partii o wartości 936 zł pod katem  występowania kadmu i ołowiu, których stosowanie jest
zabronione oraz dopuszczalnej zawartości wolnego lub uwalniającego się formaldehydu:

Majteczki niemowlęce, Majtki damskie, Piżama dziecięca, Piżama młodzieżowa, dziewczęca, Bokserki, Majtki
damskie 

Badania   przeprowadzone zostały  w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i  Analizy
Instrumentalnej w Łodzi. Pracownia Produktów  Włókienniczych  zbadała 8 produktów (na  formaldehyd), Pracownia
Analizy Instrumentalnej przeprowadziła badania 9 produktów (7 na formaldehyd, kadm, ołów oraz 2 produktów na
formaldehyd        i aminy).

W żadnej z badanych partii nie stwierdzono  przekroczonych, dopuszczalnych zawartości   formaldehydu oraz
amin  określonych  w  załącznikach   do  rozporządzenia  Rady  Ministrów     z  dnia   6  kwietnia   2004  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych; obecności kadmu, a w 16 partii ołowiu.

            Kwestionowany produkt to - piżama młodzieżowa, dziewczęca (spodnie i bluzka) 

 W trakcie badań laboratoryjnych przedmiotowej piżamy wykryto w bluzce:  128 mg/kg ołowiu w nadruku
koloru  białego,  1830  mg/kg  w  nadruku  koloru  różowego,  760  mg/kg  w  nadruku  koloru  fioletowego.  Zgodnie  z
wymaganiami  załącznika  nr  4  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  06.04.2004  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
znakowania  produktów  włókienniczych  (Dz.  U.  z  2004  r.,  Nr  81,  poz.  743  ze  zm.)  stosowanie  tego  pierwiastka
chemicznego w produktach włókienniczych jest zabronione.      
          Dokumenty związane z kontrolą   przedmiotowej piżamy zostały przekazane do UOKiK celem ewentualnego
wszczęcia  postępowania  w  sprawie  wprowadzenia  do  obrotu  produktu  co  do  którego  istnieje  znaczne
prawdopodobieństwo, że nie jest bezpieczny.
       

� Badania organoleptyczne

    W trakcie  kontroli  dokonano oceny  bezpieczeństwa  i  przeprowadzono  badania  organoleptyczne  3  partii  ,
wartości 442 zł wyrobów dla dzieci w wieku do lat 3.

Do badań wytypowano  produkty z różnego rodzaju ozdobami mieszczącymi się w cylindrze do badania małych części tj.:

– Komplet dziecięcy, Majteczki niemowlęce,

Badania wykazały, że zastosowany sposób zamocowania  ozdób uniemożliwia ich oderwanie, bądź zahaczenie,
co tym samym wyklucza ryzyko połknięcia, zadławienia czy  uduszenia dziecka.

2. Prawidłowość oznakowania 

 Badaniom w zakresie prawidłowości  oznakowania poddano 43 partie bielizny osobistej (piżamy, halki,
majtki,  figi,  bokserki,  slipy  męskie,  komplety)  o  łącznej  wartości  17  346  zł,  w  odniesieniu  do  wymagań  §  6



rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  6 kwietnia  2004  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  znakowania   produktów
włókienniczych (Dz. U. z 2004 r., Nr  81, poz. 743 z późn. zm. ).

Zakwestionowano 5 partii, wartości 466 zł, wyrobów pochodzących z importu (z Turcji    i Chin), w tym:           

� 4  partie  wartości  355   zł  -  z  uwagi  na   zastosowanie  w  oznakowaniu  niewłaściwego  nazewnictwa  włókien
tekstylnych, stanowiących skład surowcowy - dotyczy to 2 partii produktów  importowanych z Turcji 
 nie oznaczonych danymi identyfikującymi importera.

� 1 partia  wartości  160 zł  -  ze względu na  sprzeczne informacje  dotyczące składu surowcowego na  wszywce w
stosunku do zamieszczonej na etykiecie jednostkowej,        

� 1 partia, wartości  58 zł - z powodu braku składu surowcowego – w oznakowaniu  partii wyrobów z Turcji, które
ponadto nie oznaczone były danymi  identyfikującymi podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu.

Oznakowanie 38 partii, objętych sprawdzeniem wyrobów zawierały właściwe określenie składu surowcowego,
wszystkich sprawdzonych partii - sposobu konserwacji. Informacje te przedstawione były w sposób wyraźny jednolity i
czytelny.

Ponadto  43 partie produktów, wartości 17 346 zł. sprawdzono  pod względem wymagań: 

� ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r., Nr 90, poz.        999 z późn. zm.) 
� ustawy z dnia 2 lipca  2004 r. z swobodzie  działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm. ).

Zakwestionowano 17 partii, wartości 1 354 zł z uwagi na  brak oznaczenia na produkcie, jego opakowaniu, etykiecie lub
dostarczenia w inny sposób:

� danych identyfikujących podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu -             17 partii, wartości 1 354
zł;

� danych umożliwiających identyfikację produktu - 3 partie wartości 118 zł.

  W  ofercie  handlowej  skontrolowanych  placówek  nie  stwierdzono  towarów  oznaczonych  wyłącznie
obcojęzycznymi opisami, bez jednoczesnego podania polskiej wersji językowej.

3. Sprawdzenie, czy producent posiada dokumenty potwierdzające spełnienie przez kontrolowaną bieliznę wymagań

bezpieczeństwa.

       Objęty kontrolą producent bielizny posiada deklaracje własną dotyczącą zgodności produkowanych wyrobów
z wymaganiami rozporządzenia  RM z dnia 06.04.2004 r. oraz dokumentację wyników badań barwnika zastosowanego
w produkcji włókna poliamidowego z którego wykonane są wyroby bieliźniarskie firmy.         

4. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

      W  jednej  placówce   ujawniono  nie  zgłoszenie  w  organie  ewidencyjnym  zmiany  objętej  wpisem  do
zaświadczenia  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  -  rozszerzenie  zakresu  prowadzonej  działalności
gospodarczej z handlu detalicznego na hurtowy.

W pozostałych placówkach przedsiębiorcy prowadzili  działalność legalnie,  w oparciu  o wpis do ewidencji
działalności i zgodnie z posiadanym uprawnieniem.

5. Inne ustalenia kontroli

 W  trakcie  kontroli  nie  stwierdzono  działań  przedsiębiorców,  które  mogą  stanowić  nieuczciwą  praktykę
rynkową w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 Wykorzystanie ustaleń kontroli 

   
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

� ukarania  4 osób winnych popełnienia  wykroczenia   mandatami karnymi o łącznej wartości 650 zł,   
� skierowania 4 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców.



W czasie trwania czynności kontrolnych: 

� stosowano pouczenia przedsiębiorców z zakresu przepisów regulujących prawidłowość      i rzetelność
oznakowania wprowadzonych do sprzedaży towarów,

� informowano o  uregulowaniach prawnych z zakresu bezpieczeństwa produktów    włókienniczych,
� stawiano  żądania celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
� przedsiębiorcy podejmowali efektywne, dobrowolne działania  naprawcze.

 
         Efektem tych działań było usunięcie nieprawidłowości w oznakowaniu 12 partii wyrobów, wartości 16 246 zł,
pozostałe kwestionowane partie – 7 wartości 535 zł wycofano z obrotu handlowego, ze względu na brak możliwości
uzupełnienia brakujących danych lub skorygowania zamieszczonych informacji.          

  

6. Podsumowanie   

  
          Biorąc pod uwagę wyniki kontroli z ostatnich lat należy zauważyć znaczną poprawę w zakresie oznakowania,
głównie wyrobów krajowych.
         Jest to niewątpliwie, w dużej mierze konsekwencją działań podejmowanych przez Inspekcję Handlową.
            Jednakże nadal występują  produkty wprowadzone do obrotu wbrew obowiązującym przepisom.
    W ocenie kontrolujących przyczyną takiego stanu są zaniedbania podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie
do obrotu, a także nieznajomość uregulowań prawnych przez przedsiębiorców prowadzących  sprzedaż.
            Badania laboratoryjne jednego z produktów - piżamy młodzieżowej, dziewczęcej - produktu włókienniczego,
który może potencjalnie pozostawać w bezpośrednim i przedłużonym kontakcie ze skóra człowieka - wykryto obecność
ołowiu. Dowodzi to konieczności przeprowadzania kontroli oraz laboratoryjnego badania produktów włókienniczych.
      

Kontrola prawidłowości sporządzania gwarancji dołączonych do produktów, przeprowadzonych w II kwartale 2009 r.
przez    Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

  
           Wydział Kontroli  Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w

Kielcach realizując program kontroli Nr  DIH – 70 - 21(1)/09/MB

z dnia  25.03.2009  r.  w II  kwartale  bieżącego roku objął  kontrolą  5  placówek  handlowych,  prowadzących  sprzedaż

detaliczną   na terenie województwa świętokrzyskiego.

          Celem kontroli było sprawdzenie czy w przypadku dołączenia do wyrobów kart gwarancyjnych zawierają one

zapisy zgodne z art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie

Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.).

Sprawdzono  44  karty  gwarancyjne  załączone  do   44  partii  artykułów  przemysłowych  z  różnych  grup

asortymentowych,   o łącznej wartości 33 998,70 zł., w tym:

� 8 partii wyrobów medycznych (aparat do pomiaru cukru, ciśnieniomierze, poduszka elektryczna, masażer do

stóp, stetoskop, nebulizator z kompresorem, aparat do masażu) o wartości  6 623 zł.,

� 10 partii zegarków  i 2 partie kalkulatorów o wartości 6 773 zł., 

� 5 partii artykułów dla dzieci (foteliki samochodowe, przenośna kołyska) o wartości 

      1 752 zł.,

� 10 partii artykułów RTV i AGD o wartości 6 614 zł.,

� 9 partii artykułów motoryzacyjnych o wartości 12 236,80 zł.



USTALENIA KONTROLI

Sprawdzając karty gwarancyjne załączone do wyrobów stwierdzono niezgodności z art. 13 ustawy z dnia 27

lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr

141, poz. 1176 z późń. zm.)  we wszystkich kontrolowanych placówkach.

Nieprawidłowości te polegały na ty że:

◄◄◄◄  nie podano terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej w przypadku kart   gwarancyjnych załączonych do:

1) aparatu do masażu z promiennikiem podczerwieni, 

2) ciśnieniomierza zegarowego

3) ) poduszki elektrycznej, 

4) mechanicznego ciśnieniomierza krwi ze stetoskopem

5) stetoskopu 

◄nie zamieszczono stwierdzenia,  że gwarancja nie wyłącza,  nie ogranicza i  nie    zawiesza uprawnień kupującego

wynikających z niezgodności towaru z umową    w kartach gwarancyjnych załączonych do:

1) ciśnieniomierza zegarowego ,

2) masażera do stóp,

3) mechanicznego ciśnieniomierza krwi ze stetoskopem   

◄nie podano danych dotyczących wyrobu w karcie gwarancyjnej załączonej do:

1) masażera do stóp,

◄nie podano uprawnień kupującego w karcie gwarancyjnej załączonej do:

1) mechanicznego ciśnieniomierza krwi ze stetoskopem ,

◄nie podano  danych identyfikujących gwaranta w karcie gwarancyjnej załączonej do:

1) mechanicznego ciśnieniomierza krwi ze stetoskopem

�  na 12 sprawdzonych  kart gwarancyjnych zakwestionowano     5  kart, w których:

◄◄◄◄nie podano  terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej w przypadku kart    gwarancyjnych załączonych do:

1) zegara ściennego ,

2) zegarka męskiego 

3) zegarka damskiego

4) zegara ściennego, 

5) budzika ;

◄nie zamieszczono  stwierdzenia, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie    zawiesza uprawnień kupującego

wynikających z niezgodności towaru z umową  w kartach gwarancyjnych załączonych do:

1)  zegara ściennego ,

2)  zegarka męskiego ,

3) zegarka damskiego

4)  zegara ściennego, 



5) budzika J

� Sklep odzieżowy , na 5 sprawdzonych kart gwarancyjnych zakwestionowano tylko     1 kartę  załączoną do:

  fotelika samochodowego. W załączonej karcie gwarancyjnej nie zamieszczono:

- uprawnień kupującego,

- nazwy i adresu przedstawiciela gwaranta na terenie Rzeczypospolitej,

- terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej,

- stwierdzenia, że gwarancja   nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień

  kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową;

�   Sklepie RTV AGD  na 10 sprawdzonych kart gwarancyjnych zakwestionowano 3 karty  w których nie podano

terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej.   Były to karty załączone do:

          1) prostownicy do włosów 

         2) telewizora kolorowego,

            3) prostownicy do włosów ,

� Sklep Motoryzacyjny , na 9 sprawdzonych kart gwarancyjnych     zakwestionowano 8 kart, w     których:

◄nie podano terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej w przypadku kart gwarancyjnych załączonych do:

        1) skutera ,

        2) elektronicznego modułu zapłonowego do samochodów Polonez Caro, 

          3) skutera

          4) opony ,

          5) prostownika 

          6) amortyzatora 

◄ nie określono czasu  trwania gwarancji w karcie gwarancyjnej załączonej do:

          1) skutera 

 ◄nie  zamieszczono  stwierdzenia,  że  gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  i  nie zawiesza  uprawnień  kupującego

wynikających z niezgodności towaru z umową  w kartach gwarancyjnych załączonych do:

           1) skutera,

          2) elektronicznego modułu zapłonowego do samochodów Polonez Caro, Truck, Żuk,  

           3) amortyzatora ,

           4) akumulatora 60A,   

           5) prostownika 15A z zabezpieczeniem termicznym,

           6) amortyzatora 

◄nie podano uprawnień kupującego w karcie gwarancyjnej załączonej do:

             1) elektronicznego modułu zapłonowego do samochodów Polonez Caro, Truck, Żuk, 

             2) prostownika 15A z zabezpieczeniem termicznym,  



◄nie podano obowiązków gwaranta  w karcie gwarancyjnej załączonej do:

              1) elektronicznego modułu zapłonowego do samochodów Polonez Caro, Truck, Żuk,                

              2) prostownika 15A z zabezpieczeniem termicznym,    

◄nie podano danych identyfikujących gwaranta (adresu) w karcie gwarancyjnej załączonej do:

              1) amortyzatorów

              Wszystkie sprawdzone karty gwarancyjne były sporządzone w języku polskim zgodnie z art. 7 i 7a ustawy z

dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 1999 r., Nr 90, poz. 999 z późń. zm.). Sformułowano je w sposób jasny,

zrozumiały i nie wprowadzający w błąd.

 We wszystkich sprawdzonych kartach gwarancyjnych nie stwierdzono zapisów sugerujących, że udzielenie

gwarancji kupującemu następuje odpłatnie.

INNE ZAGADNIENIA.

W  toku  kontroli  sprawdzano  również  legalność  prowadzonej  działalności  gospodarczej  nie  stwierdzając

nieprawidłowości w tym zakresie.

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

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

towarów przeznaczonych do sprzedaży    5   kontrolowanych sklepach detalicznych sprawdzono,  czy przestrzegane

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

            

W  sklepie  odzieżowym   sprawdzono  czy  w  ofercie  handlowej  znajdują  się  produkty  mogące  stwarzać

zagrożenie dla życia i zdrowia konsumenta, notyfikowane w systemie RAPEX. I tak:

- w sklepie   nie stwierdzono wyrobów z grup towarowych podlegających  dyrektywom TOYS i GPSD, notyfikowanych

w systemie RAPEX w  10, 11, 12, 13 i 14   tygodniu 2009 r.;

-  w  sklepie  z  art.   RTV  i  AGD,   nie  stwierdzono  wyrobów  z  grupy  towarowej  podlegającej  dyrektywie  LVD,

notyfikowanych w  systemie RAPEX w 10, 11 i 12 tygodniu 2009 r.

PODSUMOWANIE

Wyniki kontroli dały podstawę do  skierowania na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4, poz. 25 z późń. zm. )  

23 wystąpień pokontrolnych do gwarantów, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Do  chwili  obecnej  o  wykonaniu  zaleceń  pokontrolnych  poinformowało  20  gwarantów.Informacji  od  pozostałych

przedsiębiorców oczekujemy.

           Podsumowując wyniki kontroli  należy stwierdzić,  iż  około 50 % sprawdzonych kart gwarancyjnych było

sporządzonych  w  sposób  niezgodny  z  art.  13  w/w  ustawy  z  dnia  27.07.2002  r.  Najczęściej  występującą

nieprawidłowością było nie określenie zasięgu terytorialnego oraz brak stwierdzenia,  że  gwarancja nie wyłącza,  nie

ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Przeprowadzone kontrole przyczyniły się do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

         



 Kontrola wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań, przeprowadzonych

przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach w II kwartale 2009 r.

Stosownie do wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawartych w programie kontroli nr DNR-73-
301(3)/09  z  25  marca  2009  r.  -  Wydział  Kontroli  Artykułów  Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego  Inspektoratu
Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach  w  II  kwartale  2009  r.  przeprowadził  kontrole  w  7  podmiotach  gospodarczych
posiadających w obrocie zabawki.

Ogółem skontrolowano 42 partie zabawek, w tym:

�  9 produkcji krajowej,
�  2 pochodzące z innych krajów unijnych (Włochy i Francja),

�  31 importowanych z krajów trzecich  przez podmioty polskie.

Wśród skontrolowanych zabawek dominowały kategorie:

�  zabawki tematyczne,
�  lalki i zabawki wypchane miękkie,

�  zabawki konstrukcyjne i układanki,
�  zestawy gier,

�  zabawki przedstawiające różne sceny i gotowe modele,
�  zabawki – instrumenty muzyczne,

�  sprzęt do zabaw sportowych i piłki.

     Nieprawidłowości wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2003 r. nr 210, poz.2045) stwierdzono w 6 partiach zabawek
pochodzących z importu (5 z Chin i 1 z Korei), stanowi to 15 proc. ogółu badanych.

Trzy partie zabawek zakwestionowano z uwagi na niezgodności z wymaganiami zasadniczymi, kolejne trzy - z uwagi na
niezgodności inne niż zasadnicze.

Kwestionowane zabawki sklasyfikowane zostały do poniższych kategorii:

� instrumenty muzyczne - gitara i skrzypce,
� zabawki pociskowe - akcesoria plastikowe,

� zabawki przedstawiające różne sceny i gotowe modele - pistolet na kapiszony, 
� zabawki rozwijające umiejętności – ciastoplasto/masa plastyczna,

� zabawki konstrukcyjne i układanki - puzzle. 
Szczegółowe ustalenia z przeprowadzonych kontroli przedstawiają się następująco:

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA ZNAKIEM CE ORAZ INFORMACJAMI określonymi w § 32 rozporządzenia
MGPiPS z dnia 
14 listopada 2003 r.

Wszystkie zabawki oznakowane były znakiem CE, potwierdzającym zgodność z zasadniczymi wymaganiami.
Znak CE  zamieszczony był na opakowaniu lub bezpośrednio na  zabawce, posiadał właściwe kształty i wymiary.

Na  wszystkich  zabawkach  –  ich  opakowaniach  lub  bezpośrednio na  produkcie  podane  były  informacje  o
przedsiębiorcy odpowiedzialnym za wprowadzenie produktu do obrotu  (nazwa i adres producenta  lub importera). 

Jeśli  informacje  i  znak  CE  znajdował  się  na  opakowaniu  jednostkowym  ,  przedsiębiorcy  każdorazowo
informowali o celowości zachowania tych informacji.

PRAWIDŁOWOŚĆ DOŁĄCZONYCH DO ZABAWEK INFORMACJI I OSTRZEŻEŃ  określonych w § 33 ust.1 pkt 1 i
pkt 5 oraz ust. 2 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r.



 
Stwierdzono 2 przypadki nieprzestrzegania wymogu określonego w § 33 rozporządzenia . 

Dla zabawki „Ciastoplasto” (masa plastyczna) nie zamieścił ostrzeżenia, że zabawka jest nieodpowiednia dla dzieci do
lat 3 i ryzyka związanego z tym ograniczeniem wiekowym. 
Natomiast  dla  zabawki  Puzzle  Action  12  „Fireman Sam”,    (Chiny),  nie  określił  niebezpieczeństwa  związanego z
zamieszczonym ostrzeżeniem o ograniczeniu wiekowym.

     Do importerów skierowano pisma informujące o stwierdzonych niezgodnościach. 
W  obu  przypadkach,  niezgodności  zostały  usunięte  przez  importerów  w  ramach  dobrowolnie  podjętych

działań naprawczych ( wykonano uzupełniające etykiety i oklejono nimi zabawki).  

ZGODNOŚĆ WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI  określonymi w § 21 – 27 rozporządzenia MGPiPS  z
dnia 14 listopada 2003 r.

W zależności od rodzaju kontrolowanej zabawki sprawdzono, czy producenci/importerzy dołączyli stosowne
informacje, instrukcje i ostrzeżenia warunkujące bezpieczne użytkowanie zabawki.

W powyższym zakresie zakwestionowano 2 zabawki produkcji chińskiej.

Stwierdzono, że zabawka  Gitara no 5982, kod 5900700047624,    nie posiadała instrukcji obsługi dla zabawek
bateryjnych. Jest to niezgodne z pkt 7.4 normy PN EN 62115:2005 „Zabawki elektryczne. Bezpieczeństwo użytkowania” i
narusza postanowienia zawarte w § 21.1 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r. 

W  związku  z  tym  do  importera  skierowano  pismo  informujące  o  stwierdzonych  niezgodnościach  i
umożliwiono mu podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.  Działania takie zostały niezwłocznie wykonane.

Zabawka  Pistolet  (na  kapiszony)   G141344,  kod  5997604318745,  nie   posiadała  instrukcji  użytkowania
wymaganej dla zabawek wytwarzających dźwięki impulsowe o wysokim poziomie. Jest to niezgodne z pkt 7.14 normy
PN EN 71-1:2008 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1. Właściwości fizyczne i  mechaniczne” i  narusza postanowienia
określone w § 21.1 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r.

Z zabawki tej pobrano próbkę do badań laboratoryjnych, które opisano w dalszej części informacji. 

INNE NIEZGODNOŚCI Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI

W tej części zakwestionowano zabawkę Skrzypce PT 18837, no A 021, kod 5900366188372, (Chiny),  z uwagi na
niezgodność z pkt 7.4 normy PN-EN 62115:2005  „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych” – niepełna instrukcja dla
zabawek bateryjnych.
W instrukcji tej brakowało zapisów o tym, że :

� nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych,
� wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.

Do  importera  skierowano  pismo  informujące  o  stwierdzonych  niezgodnościach  i  umożliwiono  podjęcie
dobrowolnych działań naprawczych. Działania takie zostały podjęte,  poprawiono oznakowanie dla tej zabawki.

ZGODNOŚĆ WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI  określonymi w § 7-20 rozporządzenia MGPiPS z
dnia 14 listopada 2003 r. 

/ w tym badania laboratoryjne /

W  celu  sprawdzenia  zgodności  z  wymaganiami  zasadniczymi  w  zakresie  projektowania  i  wytwarzania
zabawek  do  badań  w  Specjalistycznym  Laboratorium  Badania  Zabawek  UOKiK  w  Lublinie  przekazano  próbki  4
zabawek pochodzących z importu. Trzy zabawki poddane badaniom były deklarowane przez importerów jako zabawki
dla dzieci powyżej 3 lat, natomiast jedna zabawka - dla dzieci  małych, powyżej 12 miesiąca życia.

W oparciu o wyniki badań ustalono, co następuje:



1/„Akcesoria plastikowe Counterattack, Constabulary Equip” kod 5907308154532,   „Bezpieczeństwo zabawek.  Część
1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” z uwagi na:
-  obecność na  poszczególnych elementach zabawki zadziorów  stwarzających nadmierne  ryzyko zranienia  –  pkt  4.7
normy,
- odłączenie się od wszystkich strzałek – gumowych przyssawek spełniających rolę powierzchni uderzeniowych – pkt
4.17.1b normy.

Stwierdzone niezgodności dają podstawę stwierdzić, że zabawka ta  nie  spełnia  wymagań zasadniczych
określonych w § 8.2 i § 13 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14 listopada 2003r 

W  związku  ze  stwierdzeniem  niezgodności  z  wymaganiami  zasadniczymi,  wydana  została  decyzja  przez
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach zakazująca dalszego przekazywania tej
zabawki konsumentom na okres 60 dni. 

Akta kontroli zostały przekazane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie celem
wszczęcia postępowania administracyjnego.

2/ Pistolet G141344, kod 5997604318745, (Chiny),  , nie jest zgodny :
1. z pkt 4.20.d normy PN EN 71-1:2008 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne” z

uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego emisji.
W ten sposób zabawka ta nie spełnia wymagań zasadniczych określonych w § 7.1 rozporządzenia

MGPiPS z dnia 14 listopada 2003 r.
Ponadto  pistolet  ten  nie  spełnia  wymagań  określonych  w  §  21.1  rozporządzenia  z  uwagi  na

niezgodności z normą PN EN 71-1:2008 tj:

2.  z pkt 7.14 - brak napisów ostrzegawczych  „Ostrzeżenie Nie używać w pobliżu uszu! Niewłaściwe użycie może
spowodować  uszkodzenie  słuchu.  Nie  strzelać  w  domu.  Używać  tylko  kapiszonów  zalecanych  przez
producenta”,

3. z pkt 4.19 - brak wskazania odnośnie rodzaju i marki kapiszonów, które mogą być używane w zabawce.

Decyzji zakazującej dalszego przekazywania tej zabawki użytkownikom nie wydano z uwagi na niedużą partię
zabawki, stwierdzoną w obrocie hurtowym.

    Materiały  dotyczące  niezgodności  z  wymaganiami  zasadniczymi  powyższej  zabawki  zostały  przesłane  do
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie celem wszczęcia postępowania administracyjnego. 

3/ Kapiszony „288 SchuB” art.  nr  0238,  kod 4000908002386,  (Made in Germany),  S  w zakresie  wykonanych badań
zgodne z rozporządzeniem MGPiPS.

4/ Zabawka muzyczna dla dzieci powyżej 12-go miesiąca życia (tamburyno)  nr 999, kod 5900733003864,  – zgodna z
rozporządzeniem MGPiPS.

Oprócz  wyżej  opisanych  produktów,  pobrano  jeszcze  próbki  z  dwóch  innych  zabawek  do  badań  w
Specjalistycznym  Laboratorium  Produktów  Włókienniczych  i  Analizy  Instrumentalnej  UOKiK  w  Łodzi  pod  kątem
sprawdzenia, czy nie zawierają niedozwolonych ftalanów.

 Badane zabawki w tym zakresie to:

1/piłka 

2/zwierzęta „Wild Animals”, 
Przeprowadzone badania nie wykazały zawartości ftalanów w badanych próbkach zabawek.

Inne działania
W trakcie kontroli jednostek detalicznych i hurtowych nie zachodziła potrzeba pozyskiwania od podmiotów

wprowadzających do obrotu zabawki, dokumentów zastosowanych w procesie oceny zgodności.



 W  bieżącym  kwartale  Urzędy  Celne  nie  zgłaszały  wniosków  o  wydanie  opinii  odnośnie  zabawek
wprowadzanych na rynek krajowy.

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

Materiały dotyczące dwóch zabawek niespełniających wymagań zasadniczych i mogących stwarzać zagrożenie
dla użytkownika, zostały przekazane do UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego. Dotyczy to zabawki
„Akcesoria plastikowe Counterattack, Constabulary Equip” i „Pistolet G141344”. 

Po wszczęciu postępowań, skierowane będą zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej z art. 45 Ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

Do obecnej chwili skierowano jedno zawiadomienie dotyczące niezgodności z wymaganiami zasadniczymi w
zabawce „Gitara no 5982” .

W  bieżącym  kwartale  zakwestionowano  6  zabawek  pochodzących  z  krajów  trzecich,  z  uwagi  na  wady
konstrukcyjne i złe oznakowanie. Wadliwość stanowiła 15 proc. 

Biorąc  pod  uwagę  wyniki  kontroli,  a  także  szeroką  gamę  towarową  i  specyficzną  grupę  użytkowników
zasadnym jest stały nadzór nad tymi wyrobami.

W ramach prowadzonych w tym kwartale kontroli zabawek sprawdzono także ofertę handlową pod kątem
występowania zabawek notyfikowanych w systemie RAPEX.
Bieżące kontrole nie wykazały oferowania do sprzedaży zabawek wymienionych w systemie RAPEX.

Kontrola narzędzi ogrodowych, mini motorów i quadów pod kątem zgodności z  zasadniczymi i innymi
wymaganiami, przeprowadzonych w okresie II kwartału 2009 r. przez Wojewódzki  Inspektorat Inspekcji Handlowej

w Kielcach.

Stosownie do wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawartych w programie
DNR-73-301(2)/09 z dnia 25 marca 2009 r. Wydział Kontroli Artykułów  Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej  w Kielcach  w II kwartale 2009 r. przeprowadził  9 kontroli w placówkach
handlowych na terenie województwa świętokrzyskiego, tj.:

 

Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:
Sprawdzeniem objęto 18 partii maszyn ogrodowych i quadów o liczebności 283 szt. i łącznej wartości 128 968 zł,

podlegające wymaganiom następujących rozporządzeń:
� Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów

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

� Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
(Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

W podziale na kraje producentów/importerów (oznakowanie na wyrobach) skontrolowanych maszyn wygląda
to następująco:
� 5 partii to wyroby polskich producentów,
� 10 partii to wyroby producentów z państw UE (Włochy – 6 partii, Holandia – 1 partia, Niemcy – 2 partie, Anglia –

1 partia),
� 3 partie to wyroby producentów z krajów trzecich (Chiny).

W podziale na kraje pochodzenia (oznakowanie na wyrobach) skontrolowanych maszyn wygląda to



następująco:
� 2 partie to wyroby pochodzące z Polski,
� 5 partii to wyroby pochodzące z krajów trzecich (Chiny),
� 11 partii – kraju pochodzenia nie ustalono.

Zakwestionowano 11 partii (260 szt.) maszyn o wartości 110 001zł, co stanowi 61% ogółem skontrolowanych
partii, tj.:

� kosiarka spalinowa do trawy 
� kosiarka spalinowa do trawy 
� glebogryzarka spalinowa 
� kosiarka elektryczna do trawy 
� kosiarka elektryczna do trawy 
� kosiarka elektryczna  do trawy 
� pojazd czterokołowy 
� pojazd czterokołowy 
� kosiarka spalinowa do trawy 
� podkaszarka elektryczna do trawy 

OZNAKOWANIE MASZYN
Wszystkie skontrolowane maszyny zgodnie z §48 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z

dnia  20  grudnia  2005  r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  maszyn  i  elementów  bezpieczeństwa  posiadały
oznakowanie CE umieszczone bezpośrednio na urządzeniach.

Sprawdzając zgodność oznakowania z §48 ust.1 pkt 1,3,4,5 rozporządzenia stwierdzono następujące
niezgodności w przypadku:

� pojazdu czterokołowego  - brak nazwy i adresu producenta w oznaczeniu maszyny (§48 ust.1 pkt. 1.),
� podkaszarki elektrycznej do trawy  - brak roku budowy maszyny na tabliczce znamionowej (§48 ust.1 pkt. 5.)

Sprawdzając  zgodność  oznakowania  z  §49.1.  i  §83  w/w  rozporządzenia  na  skontrolowanych  maszynach
stwierdzono niezgodności w przypadku:

� kosiarki spalinowej do trawy  - brak zamieszczonych na kosiarce ostrzeżeń w formie pisemnej lub symboli
graficznych  dot.  konieczności  utrzymywania  osób  postronnych  w  bezpiecznej  odległości  od  pracującej
maszyny,  możliwości  wyrzucenia  przedmiotów  spod  pracującej  kosiarki,  postępowania  w  przypadku
konserwacji/naprawy kosiarki. W instrukcji obsługi do tej kosiarki podano znaczenia symboli graficznych dot.
w/w ostrzeżeń (§49.1.),

� kosiarki spalinowej  do trawy  -  brak instrukcji  lub symbolu graficznego na sprzęcie  informujących,  że nie
należy pracować z kosiarką jeżeli kompletny pojemnik na trawę lub osłona nie są na swoim miejscu (§49.1.),

� pojazdu czterokołowego - brak masy maszyny w kg w oznaczeniu maszyny (§83),
� pojazdu czterokołowego - brak mocy nominalnej wyrażonej w kW w oznaczeniu maszyny (§83).

Na skontrolowanych urządzeniach znajdowały się ostrzeżenia (stosownie do rodzaju urządzenia) w
formie symboli graficznych, których znaczenie podane było w instrukcjach obsługi.

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

INSTRUKCJE OBSŁUGI
Do skontrolowanych maszyn zgodnie z  §50 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia

2005  r.  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 w przypadku:

� glebogryzarki  spalinowej  brak  w  instrukcji  roku  budowy  maszyny  (§50.1.1)  oraz  informacji  dot.  wartości
przyspieszeń drgań działających na kończyny górne operatora (§57.1 rozp.),

� kosiarek elektrycznych do trawy  brak w instrukcjach obsługi  informacji  dot.  wartości  przyspieszeń drgań
działających na kończyny górne operatora (§57.1 rozp.),

� kosiarki elektrycznej do trawy  w instrukcji obsługi podano błędne informacje co do zastosowania maszyny,
tzn.  „podkaszarka przeznaczona jest wyłącznie do zastosowań przydomowych i nie może być używana w
innym celu niż podkaszanie trawy i krawędziowanie brzegów trawnika” oraz pojawiają się błędne określenia
co do nazwy maszyny, takie jak: „wykaszarka”, „akumulatorowa podkaszarka do trawy”, „podkaszarka” (§50),

� pojazdu czterokołowego brak informacji zamieszczonych w oznaczeniu maszyny (nazwy i adresu producenta,



oznakowania CE, roku budowy maszyny) w instrukcji obsługi (§50.1.1.),  brak adresu importera, serwisu w
instrukcji  obsługi (§50.1.2.),  brak instrukcji  dotyczących bezpiecznej  obsługi maszyny (informacje  dotyczące
bezpiecznego  uruchomienia,  jazdy,  zatrzymania  maszyny),  regulacji  maszyny  (§50.1.5.),  brak  rysunków  i
schematów  przeznaczonych  do  uruchamiania,  konserwacji,  kontroli,  sprawdzania  prawidłowości  działania
maszyny (§50.4.), brak informacji dotyczących hałasu emitowanego przez maszynę (§50.6.),

� pojazdu czterokołowego stwierdzono niezgodność polegającą na podaniu w instrukcji obsługi daty produkcji
nieodpowiadającej dacie na tabliczce znamionowej maszyny (§50.1.1.),

� kosiarki spalinowej do trawy brak w instrukcji obsługi informacji dot. wartości przyspieszeń drgań działających
na kończyny górne operatora (§57.1),

KONSTRUKCJA MASZYN
W pojeździe czterokołowym , w wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych, stwierdzono

nieprawidłowy sposób odpowietrzenia zbiornika paliwowego, co jest niezgodne z §40 rozporządzenia i może stwarzać
ryzyko wdychania oparów paliwowych przez operatora.

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI
Wprowadzający maszyny do obrotu, za wyjątkiem pojazdu czterokołowego  sporządzili i dołączyli do

urządzeń deklaracje zgodności w języku polskim zgodnie z §116.ust.2 i ust.10 oraz §119.ust.3 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa. 

Dołączony  do  pojazdu  czterokołowego  dokument  o  nazwie  „Deklaracja  zgodności  z  normami”  został
wystawiony  przez  chińskie  laboratorium  –  Most  Compliance  Laboratory  Limited,  a  nie  producenta  lub  jego
upoważnionego przedstawiciela. Kontrolowany sprzedawca quadów pozyskał od pierwszego dystrybutora w Polsce
oryginalną deklarację zgodności wystawioną przez producenta chińskiego i zobowiązał się dołączyć do maszyn wersję
przetłumaczoną na język polski.

Kontrolując  zgodność  zawartości  dołączonych  deklaracji  zgodności  z  wymogami  §119.ust.1
rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  grudnia  2005  r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  maszyn  i
elementów bezpieczeństwa oraz §10.ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego stwierdzono w przypadku:

� kosiarek  elektrycznych  do  trawy  podanie  nieaktualnego  numeru  dyrektywy  LVD  (73/23/EEC  zamiast
2006/95/EC) oraz podanie nieaktualnej normy zharmonizowanej,

� kosiarki  elektrycznej  do  trawy   podanie  nieprawidłowych  ram  czasowych  obowiązywania  starej  i  nowej
dyrektywy maszynowej. 

� pojazdu czterokołowego  brak adresu producenta oraz imienia i nazwiska osoby upoważnionej do składania
podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Pozostałe skontrolowane maszyny posiadały prawidłowe deklaracje zgodności.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLNYCH
Inspektorat  występował  w  trakcie  kontroli  do  wprowadzających  do  obrotu/  importerów  oraz

pierwszych  dystrybutorów  w  Polsce  z  pismami  informującym  o  możliwości  podjęcia  dobrowolnych  działań
naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

Przedsiębiorcy  w  odpowiedzi  na  wystąpienia  podejmowali  działania  naprawcze  polegające  na
opracowaniu wzorów tabliczek znamionowych, etykiet, instrukcji obsługi, errat do instrukcji obsługi i pozyskiwaniu lub
uzupełnianiu deklaracji zgodności. Przedsiębiorcy deklarowali również podjęcie działań naprawczych u dystrybutorów.

Godny  podkreślenia  jest  fakt,  iż  wszyscy  producenci,  importerzy  oraz  dystrybutorzy
zakwestionowanych maszyn współpracowali  z tut.  Inspektoratem w ramach podejmowanych dobrowolnych działań
naprawczych.

W przypadku pojazdu czterokołowego  Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w
Kielcach  wydał  decyzję  administracyjną  zakazującą  dalszego  przekazywania  konsumentowi  1  szt.  pojazdu
czterokołowego  HB-ATV  110  na  okres  60  dni.  Kontrolowany  dystrybutor  zakwestionowanych  quadów  podjął
dobrowolne działania naprawcze wskutek których pojazdy zostały doprowadzone do stanu zgodności z zasadniczymi
wymaganiami. Wobec powyższego w/w decyzję uchylono.

Nie  kwestionowano skontrolowanych  maszyn pod  kątem wymagań zawartych w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W  trakcie  kontroli  WIIH  w  Kielcach  wystosował  wystąpienia  do  2  Wojewódzkich  Inspektoratów
Inspekcji Handlowej informując o stwierdzonych niezgodnościach w maszynach, których importerem lub pierwszym
dystrybutorem w kraju były podmioty gospodarcze  z siedzibami na terenie tych inspektoratów.

Ustalenia kontrolne były podstawą do skierowania 3 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do



organów ścigania.
Tutejszy Inspektorat wydał negatywną opinię na wniosek Urzędu Celnego w sprawie spełnienia, przez

używane pojazdy czterokołowe „quad” - ze znakami towarowymi: Yamaha, Kawasaki , Suzuki, Honda, w ilości 24 szt.,
zasadniczych wymagań zgodnie z trybem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12-02-2008 r. (Dz.U.
Nr 38 poz. 215).

W trakcie  kontroli  dokonano sprawdzenia  oferty  handlowej  pod  kątem występowania  produktów
notyfikowanych w systemie RAPEX. Zakwestionowanych wyrobów nie stwierdzono w sprzedaży.

Podsumowując,  należy  stwierdzić,  iż  w  przypadku  maszyn  ogrodniczych  nieprawidłowości
sprowadzały  się  do braków  w  oznakowaniu,  braków  lub nieprawidłowych  informacji  w instrukcjach  obsługi  oraz
błędów w deklaracjach zgodności. Należy podkreślić, iż niezgodności te, pomimo że są zasadniczymi wymaganiami nie
skutkują bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia użytkownika. 

Nieprawidłowości stwierdzone wśród skontrolowanych quadów, szczególnie pojazdu czterokołowego HB-ATV

110, zarówno w formie braku oznaczeń,  informacji w instrukcji obsługi, nieprawidłowego umieszczenia odpowietrznika

zbiornika paliwowego oraz braku lub sporządzania nieprawidłowych deklaracji zgodności były stosunkowo łatwe do

usunięcia. 

Kontrola przeprowadzonych w II kwartale 2009 r w ramach  „ kontroli własnych”.

                          W omawianym okresie Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług przeprowadził 4  kontrole
w placówkach  świadczących usługi hotelarskie na terenie woj. Świętokrzyskiego.
                Kontrole przeprowadzono w  zakresie legalności i rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej w

odniesieniu do wymagań:

� ustawy o usługach turystycznych z dnia 28.08. 1997 r. (tekst jednolity: z 2004 r ,Dz. U. nr 223 ,poz 2268 ze zm);

� ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity: Dz. U. nr 155,poz. 1095 z 2007r. z

późń. zm);

� ustawy z dnia 5.07.2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97 poz. 1050 ze zm.)

    W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości  w 3 placówkach takie  jak:

�  w zakresie  oznakowania ( HOTELik, usługi HOTELarskie) ,obiektów świadczących usługi hotelarskie (nie

hotele).Nazwa ,wprowadza klientów w błąd co do rodzaju obiektu ;

� nie  zgłoszenie  do ewidencji  zakresu  prowadzonej  działalności  gospodarczej  w zakresie  świadczenia  usług

hotelarskich;

� nie zgłoszenie  obiektu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

              Ustalenia z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

� skierowania   1  wniosku  o  ukaranie  do  Sądu  Rejonowego  (przedsiębiorca  odmówił  przyjęcia  mandatu

kredytowanego) ,za popełnienie wykroczenia z  KW.

� ukarania 1 przedsiębiorcy mandatem karnym kredytowanym  ,za popełnienie wykroczenia z KW.

� zastosowanie w stosunku do 1 przedsiębiorcy  pouczenia  na zasadzie art.41 KW za popełnienie wykroczenia z

KW.

 

    Przedsiębiorców zobowiązano do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrola jakości  handlowej  i prawidłowości oznakowania  mięsa  i przetworów mięsnych. 



Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach zgodnie z wytycznymi U. O. K. i K.
Departament Inspekcji Handlowej  w  Warszawie  zawartymi w programie DIH-70- 39( 1 )/09/JS  z dnia  25. 03. 2009 r., w
II kwartale 2009r. przeprowadził 8 kontroli w placówkach handlowych prowadzących  sprzedaż  mięsa i przetworów
mięsnych.

Kontrolą objęto :
� 4 hurtownie,
� 3 sklepy sieci handlowych,
� 1 sklep w grupie pozostałych sklepów  

Ustalenia kontroli wg zagadnień tematycznych  przedstawiają się  następująco :

� Ocena jakości  mięsa i przetworów  mięsnych.

Ogółem  pod  względem  cech  organoleptycznych  i  fizykochemicznych  oceniono  41  partii  mięsa  i  przetworów
mięsnych wartości 12 951 zł., kwestionując jakośćhandlową 18 partii wartości 5 718 zł. 

Wskaźnik wadliwości wyniósł 44% partii zbadanych.

 Badaniem laboratoryjnym objęto 59 prób z 25 partii przetworów mięsnych  wartości  12 410 zł w tym : 
� 9   partii konserw mięsnych, wartości 7 039 zł.,
� 3   partie produktów blokowych, wartości 435 zł,
� 8 partii kiełbas, wartości 3 804 zł.,
� 3 partie wędzonek, wartości 583 zł.,
� 2 partie wędlin podrobowych  wartości 548 zł,

Uzyskane   wyniki  analiz  ,  w  odniesieniu   do  oznaczeń  na  etykietach,  przedłożonych  przez  producentów
zakładowych   dokumentów  normalizacyjnych  lub  zadeklarowanej  normy  PN-A-82007:1996  „Przetwory  mięsne.
Wędliny”,  oraz  obowiązującego  rozporządzenia   Ministra  Zdrowia   z  dnia   18.09.2008r.,  dały  podstawę   do
zakwestionowania 4 partii przetworów mięsnych wartości 5 375 zł. tj:

�  „Wołowina we własnym sosie” KS - konserwa grubo rozdrobniona sterylizowana
 a' 300g, wartości 4140 zł. Zakłady Mięsne Jarosław, ze względu na obecność kości  o masie 10g w jednej próbie oraz
zawyżoną zawartość tłuszczu w porównaniu do wartości odżywczej zadeklarowanej w oznakowaniu produktu
( na etykiecie). W badanych próbach stwierdzono 20 i 20,2% tłuszczu zaś w/g deklaracji na etykiecie, podano „100 g
zawiera przeciętnie  – tłuszcz 10 g”
� Konserwa Turystyczna  –  konserwa mięsna wieprzowo – wołowa  blokowa drobno rozdrobniona a'  300 g.

wartości 51 zł, , ze względu na zaniżony wsad surowców mięsno – tłuszczowych (stwierdzono 65 +/-4 %, w/g
deklaracji w specyfikacji od 70%) oraz zaniżoną zawartość białka (stwierdzono 9,7% +/-0,6%, w/g deklaracji na
etykiecie 12,4 +/-1,9%),

� Baleron Sopel K – wędzonka: baleron wysokowydajny wartości 448 zł,  z uwagi na zawyżoną zawartość wody (
stwierdzono 72,4% +/-0,6%, w/g deklaracji do 70%),

� Paróweczki , z uwagi na zawyżoną zawartość tłuszczu ( stwierdzono 32,3% +/- 1,5%, w/g deklaracji producenta
do 30%).

Pozostałe 16 partii wartości 541 zł, stanowią mięso i wędliny luzem, ocenione pod względem świeżości w sklepie
Stokrotka w Jędrzejowie.

Na podstawie oceny organoleptycznej, zakwestionowano 14 partii wartości 343 zł.,
z uwagi na nieczysty  zapach, zmienioną barwę i wygląd zewnętrzny, tj.:

� 1 partię mięsa wołowego szponder,
� 4 partie mięsa wieprzowego ( schab z /kością , karczek b/k, boczek surowy b/ żeber i mięso od szynki b/k),
� 9 partii wędlin ( w grupie: kiełbas – 1 partia, wędzonek – 6 partii i inne - 2 partie tj pieczeń rzymska i karczek

pieczony).
 
Zakwestionowane mięso i wędliny  wartości 343 zł., dobrowolnie wycofano ze sprzedaży.

Pozostałe ocenione partie mięsa i przetworów mięsnych, w zakresie  badanych parametrów ( takich jak  zawartość



białka ,  wody, tłuszczu,  skrobi,  wsadu surowców mięsno -  tłuszczowych, azotynu sodu, fosforanów, soli  oraz  cech
organoleptycznych  )  odpowiadały  wymaganiom zawartym  w zadeklarowanych dokumentach   normalizacyjnych  i
opisie produktu na etykiecie. 

2.  Prawidłowość  oznakowania. 

Ogółem  sprawdzono 108 partii mięsa i przetworów  mięsnych wartości 45 936 zł., kwestionując w 3 sklepach
sposób oznakowania,  12 partii  wędlin wartości 570 zł, co stanowi 6% partii zbadanych.

Przyczyną kwestionowania wędlin pod względem oznakowania było: 

4. brak procentowej zawartości  mięsa  deklarowanego  w składzie – 8 partii,
� całkowity brak oznaczeń – 3 partie, (na żądanie kontrolujących uzupełniono brakujące etykiety)
� niewłaściwe określenie grupy technologicznej i rodzaju (produkty o nazwie KINDZIUK, zadeklarowano

jako wędzonka – szynka surowa dojrzewająca, podczas gdy, cechy wyglądu zewnętrznego świadczyły, iż
są to kiełbasy) – 2 partie,

� brak terminu przydatności do spożycia, który usunięto z etykiety – 1 partia
� użycie niewłaściwego określenia„należy spożyć przed” zamiast  „należy spożyć do” - 8 partii,
� brak funkcji technologicznej dla wykazanej w składzie substancji dodatkowej E-250 -1 partia.
Szczegóły dotyczące   zakwestionowanych  partii  zawarte są  w załączniku Nr 2 .

Stosowanie substancji dodatkowych.
Zgodność zastosowanych substancji dodatkowych sprawdzono dla 100 partii przetworów mięsnych wartości 45

522 zł.
Z oznaczeń na etykietach wynika, że  wykazane  w składzie  substancje  dodatkowe, zastosowane zostały zgodnie

z wymaganiami  zawartymi  w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r.  w sprawie
dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz.1094).
 .

3.  Aktualność  terminu  przydatności  do  spożycia  lub  daty  minimalnej  trwałości   mięsa  i  wędlin
znajdujących się  w obrocie handlowym.

W powyższym zakresie, sprawdzono łącznie 106  partii mięsa, wędlin i konserw mięsnych o wartości  45 848 zł.
kwestionując 6 partii wartości 272  zł.

 Przeterminowane przetwory mięsne stwierdzono w: 

� sklepie DELIKATESY , 4 partie szynek ( po terminie od 2 dni do 2 miesięcy),
� hurtowni  -konserwa  a' 820g. i boczek , (po terminie 6 i 3 dni),

Zakwestionowane wędliny wycofano z obrotu handlowego.

4. Warunki przechowywania  mięsa i przetworów  mięsnych.

    W skontrolowanych hurtowniach i sklepach mięso i przetwory mięsne   przechowywane  były w prawidłowych
warunkach chłodniczych  z zachowaniem temperatury wymaganej przez producentów.

Stan  opakowań jednostkowych zakwestionowano w 1sklepie a dotyczyło to opakowania Kindziuka z czosnkiem
a' 100 g., które uległo rozhermetyzowaniu i zostało wycofane ze sprzedaży. 

W  pozostałych  skontrolowanych  podmiotach  gospodarczych,  nie  wniesiono  zastrzeżeń  do  stanu  opakowań
jednostkowych i zbiorczych, w których dostarczane było mięso, wędliny i konserwy.

�  Zgodność zawartości deklarowanej masy netto z rzeczywistą.

Podczas przeprowadzonych badań laboratoryjnych sprawdzono masę netto dla 50 prób produktów mięsnych
wartości 161 zł stwierdzając, że deklaracja na opakowaniu była zgodna z ilością rzeczywistą.  

6.  Przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia  (Dz.  U.  Nr  171,  poz.  1225  ze  zm.),  dotyczącego przechowywania  i udostępniania  na  żądanie  organów



urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.
W sklepach i hurtowniach objętych kontrolą, zatrudniony personel posiadał aktualne  orzeczenia  lekarskie  do

celów  sanitarno - epidemiologicznych.

7.Oznaczanie ceną towarów oferowanych  do sprzedaży.

W jednym sklepie sprawdzono przestrzeganie 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 oraz sposobu  oznaczania ceną  towarów  przeznaczonych do sprzedaży, stwierdzając nieprawidłowości w tym
zakresie.
Polegały one na: braku wywieszek cenowych na niektórych  artykułach  znajdujących  w sprzedaży, określeniu tylko
wysokości ceny, bez podania nazwy produktu, gramatury , ceny jednostkowej  oraz braku cen na  każdym opakowaniu
jednostkowym w cenie  powyżej 5 zł/szt.

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

Z ustaleń kontroli wynika, w 7 podmiotach gospodarczych na 8 skontrolowanych stwierdzono
nieprawidłowości ( co stanowi 88% ).

Uzyskany na podstawie badań laboratoryjnych i oceny świeżości  mięsa i  wędlin  w sklepie,  współczynnik
wadliwości 44% partii zbadanych, w porównaniu do wyników  kontroli  I kwartału 2008 r., (podczas których wskaźnik
wadliwości  wyniósł  6%),  świadczy  o  pogorszeniu  jakości  handlowej  przetworów  mięsnych  w  zakresie  cech
organoleptycznych i fizykochemicznych.   

Zauważa się natomiast  poprawę oznakowania mięsa i jego przetworów umieszczanych na rynku (wskaźnik
wadliwości z 69,8% zmniejszył się do 6% 
partii zbadanych). 

Do  jednostek  nadrzędnych  i   producentów   zakwestionowanych  wyrobów    wystąpiono  z  wnioskami  o
poprawę  jakości  i wzmożenie nadzoru nad produkcją  oraz prawidłowe oznakowanie, celem wyeliminowania z obrotu
handlowego przetworów mięsnych o niewłaściwej jakości handlowej.
 
   Z udzielonych odpowiedzi wynika, że producenci podjęli działania naprawcze,  zobowiązując się do zwiększenia
ilości badanych prób i poprawy oznakowania, celem niedopuszczenia do obrotu  produktów wadliwych.

Materiały z kontroli dały podstawę do :

� ukarania 3 osób mandatami karnymi z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.), 

� nałożenia 2 dwóch  kar pieniężnych 

Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów  mlecznych  

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, zgodnie  z wytycznymi zawartymi  w programie DIH-70-
40(1)/09/GS, przeprowadził  kontrole  w 6 jednostkach w tym:

– 3 hurtowniach,

– 3 placówkach handlu detalicznego należących do sieci handlowych TESCO i LEWIATAN Ustalenia
kontroli przedstawiają się następująco  :



Ocena jakości  w stosunku  do deklaracji producentów i obowiązujących  przepisów. 

Ze zbadanych  laboratoryjnie  20 partii  przetworów  mlecznych  wartości  11433 zł,   zakwestionowano  jakość 
2 partii wartości  4091 zł.  Wskaźnik wadliwości badanych partii wyniósł 10%.Kwestionowano jakość:

I. 1. serów dojrzewających :

-  sera  „LILIPUT” tłustego kl.  I   ze  względu na  zawyżoną w stosunku do zadeklarowanej  na  opakowaniu  oraz  w
przedłożonej przez producenta deklaracji jakościowej zawartość tłuszczu ogółem, wynoszącą 30%, przy deklarowanej
26,5%± 0,5%.      

2. masła:

- Masła Ekstra 82% tłuszczu, a’170 g  - ze względu na  niewłaściwe w stosunku do zadeklarowanych w specyfikacji
jakościowej cechy organoleptyczne tj. lekko nieczysty,  tłuszczowy smak.

Wszystkie produkty  o niewłaściwej  jakości  zostały sprzedane  do czasu otrzymania  wyników analiz.

 O  niezgodności  produktów  z  deklaracjami  jakościowymi informowano  właściwe  miejscowo  Inspektoraty
Jakości  Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych a do producentów  występowano z wnioskami o przestrzeganie
parametrów jakościowych produkowanych wyrobów.

          Stwierdzone  odchylenia  parametrów  jakościowych  producenci  tłumaczyli  w  przypadku  sera  LILIPUT,
niezachowaniem  warunków  przechowywania  w  zakresie  wilgotności  powietrza,  co  spowodowało  ususzkę  sera,
natomiast  producent  masła  powoływał   się  na  subiektywność  oceny  organoleptycznej  popierając  ten  argument
pozytywną oceną własnego laboratorium.

Ze zbadanych pod względem zgodności masy netto deklarowanej z rzeczywistą 52 próbek produktów, 2  z 3
pobranych próbek plasterkowanego sera z oczkiem a’ 100 g, paczkowanego  wykazały  zaniżoną masę netto powyżej
dopuszczalnej tolerancji  T ı.  O fakcie tym oprócz  firmy paczkującej  poinformowano zlecającego paczkowanie oraz
właściwy miejscowo Obwodowy Urząd Miar.

 II.  Prawidłowość oznakowania  produktów  w opakowaniach  oraz luzem  wg obowiązujących  przepisów.

 W powyższym zakresie  oceniono ogółem  76 partii artykułów mleczarskich wartości  22 820 zł, kwestionując
sposób oznakowania 5 partii wartości 403 zł,  co stanowi 7% ilości partii badanych.

Przyczyną kwestionowania było: 

1. Użycie nazwy masło niezgodnie z przepisami Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r.

ustanawiające  wspólną  organizację  rynków  rolnych  oraz  przepisy  szczegółowe  dotyczące  niektórych  produktów

rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. L 299 z 16.11.2007, s. 1, ze zm.), co dotyczyło:



�  Produktu  pod  nazwą „MASŁO  EKSTRA  82%  tł. produkt  złożony  maślany,  smarowne  jogurtowe  z  niskim
cholesterolem” ze względu na: 

-  umieszczona  w  głównym  polu  widzenia  nazwa  „MASŁO  EKSTRA”  jest  niezgodna  z
definicjami  zawartymi  w  punkcie  II  2  Załącznika  XII  oraz  w  punkcie  A  dodatku  do
Załącznika  XV  w/w  rozporządzenia  ze  względu  na  zawartość  tłuszczu  roślinnego
wykazanego  w składzie i specyfikacji jakościowej.

2. Sposób oznakowania i prezentacji produktów wprowadzające w błąd co do ich rodzaju i składu ,

sugerujący, że są to produkty mleczne, naruszający przepisy art. 46 ust.1    Ustawy z dnia 25 sierpnia

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co dotyczyło:

� w/w MASŁA EKSTRA, ze względu na użyte  podwójne nazewnictwo „MASŁO EKSTRA” i „Produkt złożony
maślany, Smarowne jogurtowe z niskim cholesterolem”  przy podanym składzie: zawartość tłuszczu ogółem -82%:
tłuszcz mleczny -62%, serwatka jogurtowa z tłuszczem roślinnym. 

�  3 partii tłuszczy do smarowania tj. 

 1. „OSEŁKA ŚWIĘTOKRZYSKA- mieszana substancja do smarowania 70%” ,      
       - osełka  zapakowana  w biały pergamin, w głównym polu widzenia uwidoczniona dużymi literami nazwa
wymyślona  „OSEŁKA ŚWIĘTOKRZYSKA” i  wizerunek  krowy  a  nazwa  handlowa  „mieszana  substancja  do
smarowania  70%”,  i  skład:  oleje  roślinne,  tłuszcze  roślinne  utwardzone  63%,  tłuszcz  mleczny  stanowi  10% masy
tłuszczów, małymi literami z boku opakowania,

2.  „Ekstra Familijny  tłuszcze do smarowania 63%”   z podanym składem: tłuszcz całkowity 63% w tym: 62%
tłuszcze roślinne i 1% tłuszcz mleczny ,dla którego
          - sposób , zapakowania i prezentacji produktu był taki sam jak dla masła Ekstra tego samego producenta
jak i powszechnie stosowany  (kostka zapakowana w folię aluminiową koloru złotego, z niebiesko-czerwonym
pasem, )

          - nazwę wymyślona Ekstra Familijny umieszczono dużymi literami w głównej części opakowania,
natomiast nazwa handlowa  „tłuszcze do smarowania 63%”, drobnym drukiem , w miejscu mało widocznym, z
boku.

3. „Smaczny Śmietankowy miks  tłuszczowy do smarowania 55”,  z podanym składem:woda 44% tłuszcze roślinne
40%,  tłuszcz mleczny 15%, 
           - sposób oznakowania, zapakowania i prezentacji produktu taki sam jak dla „Masła o zawartości ¾ tłuszczu
60% tł.” i „Stołowe Śmietankowe-tłuszcz mleczny do  smarowania 73%” tego samego producenta tj. kostki
zapakowane w biały pergamin,  uwidocznione wizerunki krów, nazwa wymyślona „Smaczny Śmietankowy”
dużymi literami w głównym polu widzenia a handlowa miks  tłuszczowy do smarowania 55% drobnym
drukiem w miejscu mniej widocznym. 

            

3. Oznakowanie niezgodne z przepisami rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie  znakowania

środków  spożywczych:

� Błędne podanie informacji dotyczącej miejsca zamieszczenia daty dotyczącej terminu przydatności do spożycia na
mleku spożywczym butelkowanym tj. napisano,  że znajduje się ona na etykiecie gdy faktycznie zamieszczono ją na
zakrętce.

Do  producentów  niewłaściwie  oznakowanych  wyrobów  wystąpiono  z  wnioskami  o  wyeliminowanie
stwierdzonych  nieprawidłowości  i  wystąpienia  przekazywano do  wiadomości   właściwych  ze  względu  na  miejsce
produkcji  Inspektoratów  Jakości  Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.



  W większości przypadków, producenci zobowiązali się do zmiany sposobu  znakowania  swoich wyrobów.
Stwierdza  się  jednak,  że  mimo  wprowadzanych  zmian,  w  przypadku  tłuszczy  do  smarowania,  zawsze  pozostaje
tendencja do upodabniania tych produktów, do tłuszczy typowo mlecznych.

Nie stwierdzono w kontrolowanych placówkach artykułów mleczarskich oznaczonych jako produkty rolnictwa
ekologiczne jak i o nazwach chronionych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) Nr 510/2006  z dnia 20 marca
2006  r.   w  sprawie  ochrony  oznaczeń  geograficznych  i  nazw  pochodzenia   produktów  rolnych  i  środków  spożywczych.   W
oznakowaniu  opakowań  ocenianych  produktów   nie  występowały  napisy  czy  znaki  sugerujące  ich  ekologiczne
pochodzenie, co świadczy o dostosowaniu się producentów do wydanych zaleceń.

III. Przestrzeganie terminów ważności i warunków  przechowywania, stan opakowań produktów:

Ocenione  produkty  mleczne  posiadały  zachowane terminy   przydatności  do  spożycia  i  daty  minimalnej
trwałości,  przechowywano je  w  sprawnych  urządzeniach  chłodniczych  z  zachowaniem  warunków  deklarowanych
przez producentów. Stan opakowań był właściwy. 

Nie  stwierdzono  naruszenia  określonych  przepisami,  warunków  sanitarnych  w  obrocie  produktami
mlecznymi. Zatrudnieni pracownicy posiadali aktualne zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wykorzystanie  ustaleń kontroli  :Stwierdzone w toku przeprowadzonych kontroli  nieprawidłowości  dały podstawę
do:1. Skierowania  wystąpień  pokontrolnych do:- jednostek nadrzędnych - 2,- producentów i dostawców - 5, - Inspekcji
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - 4, - Urzędów Miar - 1.

2. Wydanie decyzji o nałożenie na kontrolowanego przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości 740 zł za wprowadzenie
do obrotu produktów nie odpowiadających jakości  handlowej  określonej w  ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r.  o jakości
handlowej artykułów rolno-spożywczych. 

Wszystkie  kontrole  przeprowadzane  były  w  ramach  urzędowej  kontroli  żywności  w  związku  z  czym  nie
sprawdzano  zagadnień  dotyczących  prawidłowości  uwidaczniania  cen,  legalizacji  przyrządów  pomiarowych,
przestrzegania  przepisów dotyczących towarów paczkowanych poza zgodnością  ilości  nominalnej  z  rzeczywistą,  w
badanych laboratoryjnie próbkach. 

Ponadto stwierdzono, że sposób oznakowania i prezentacji następujących produktów wprowadzał w błąd co
do ich rodzaju i składu ,  sugerując, że są to produkty mleczne:

- partii 130 szt. a’200 g wartości 130 zł  miksu tłuszczowego do smarowania 55%  
-partii 35 szt. a’200 g wartości 52 zł  produktu  tłuszcze do smarowania 63%”  

Za wprowadzenie do obrotu w/w 3 partii produktów  nie odpowiadających  jakości handlowej określonej w
przepisach  ustawy  z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Świętokrzyski Wojewódzki
Inspektor  Inspekcji  Handlowej   w Kielcach,  na  podstawie  art.  40  a,  tejże  ustawy,  wydał  decyzję  nakładającą   karę
pieniężną ..

W wystąpieniu do producenta wnoszono o przestrzeganie parametrów jakościowych produkowanego masła
oraz  zmianę  sposobu  znakowania  i  prezentacji  kwestionowanych  produktów.  Kopię  wystąpień  przekazano  do
wiadomości właściwych miejscowo Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.



PODSUMOWANIE:Przeprowadzone  kontrole  wykazały nieprawidłowości  tak  w  zakresie  jakości  jak  i 
znakowania  mleka    i przetworów mlecznych.

W zakresie znakowania artykułów mleczarskich, stwierdza się zdecydowaną poprawę, szczególnie tak zwanych
produktów seropdobnych, natomiast  w zakresie znakowania i prezentacji miksów tłuszczowych występuje nadal
wiele nieprawidłowości.

 Małe  możliwości  badawcze  laboratoriów  Inspekcji  Handlowej   nie  pozwalają  na  ujawnienie  wielu
  fałszerstw artykułów mleczarskich w tym szczególnie masła.

Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania

pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach realizując wytyczne zawarte w programie DIH-70-
41(1)09/AL w II kwartale 2009 r. przeprowadził kontrolę w 7 jednostkach, w tym : 
► 1 sklepie sieci handlowych,
► 2 punktach usytuowanych przy dworcach,
► 4 innych sklepach detalicznych.

Nieprawidłowości stwierdzono w 6 placówkach.

Badaniem objęto łącznie 149 partie o wartości 2 691 zł, z czego zakwestionowano 65 na kwotę 1 203 zł, co stanowi 43,6 %
ilości i 44,7 % wartości.

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco :

1.  Ocena cech organoleptycznych pieczywa w punkcie sprzedaży na zgodność 
     z deklaracją producenta

Ocenie  poddano  21  partii  oferowanego  do  sprzedaży  luzem pieczywa  wartości  435  zł  sprawdzając  cechy
organoleptyczne w stosunku do deklaracji producentów.
Badano między innymi : wygląd zewnętrzny skórki, miękiszu, smak, zapach i świeżość.
W zakresie badanych cech organoleptycznych nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.  Ocena prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości  oraz bułki tartej  w odniesieniu do
obowiązujących przepisów

Prawidłowość oznakowania  149  partii  o wartości  2 691 zł  oceniono w oparciu o obowiązujące przepisy.  W
wyniku powyższego zakwestionowano 65 partii (w tym 54 partie stanowiło pieczywo oferowane do sprzedaży luzem) o
wartości 1 203 zł (co stanowiło 43,6 % ilości i 44,7 % wartości).

W powyższym zakresie zakwestionowano pieczywo i ciasta o przedłużonej trwałości ze względu na :

● wprowadzającą w błąd konsumenta co do tożsamości nazwę produktu, sugerującą, że jest to pieczywo żytnie, podczas
gdy asortyment należał do grupy pieczywa mieszanego – dotyczy to 1 partii pieczywa,
● brak określenia w składzie surowcowym procentowego udziału składnika występującego w nazwie pieczywa (soja,
słonecznik) – w przypadku 2 partii pieczywa,
● niewłaściwe określenie daty minimalnej trwałości – uwidocznione było „należy spożyć przed …”, a powinno być



„najlepiej spożyć przed …” – dotyczy to 3 partii pieczywa,
● nietrwały i łatwo usuwalny sposób oznaczenia produktu datą minimalnej trwałości (była to nalepka z metkownicy) –
w przypadku 3 partii pieczywa,
● brak podania na etykiecie opakowania jednostkowego masy netto – dla 6 partii ciast o przedłużonej trwałości,
● całkowity brak oznaczeń handlowych – dotyczy to 1 partii ciasta,
● brak podania na etykiecie opakowania jednostkowego danych identyfikujących producenta, masy netto oraz daty
minimalnej trwałości – w przypadku 1 partii pieczywa,
● brak uwidocznienia informacji o gramaturze produktu – dotyczyło to 54 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży
luzem w 3 kontrolowanych placówkach.

Oznakowania pozostałych kontrolowanych partii nie kwestionowano.
Do  producentów  kwestionowanych  produktów  skierowano  wystąpienia  pokontrolne  obligujące  do  poprawy
oznakowania. 

Zadeklarowane  w  wykazach  składników  substancje  dodatkowe  dozwolone,  dopuszczone  zostały  do  tego
rodzaju produkcji i były wymienione w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z 18.09.2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 177, poz.1094).

W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) Nr 1924/2006
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  20  grudnia  2006  r.  w  sprawie  oświadczeń  żywieniowych  i  zdrowotnych
dotyczących żywności ( Dz. U. L 12 z 18.01.2007 r. s. 3; ze zm.).

3.  Przestrzeganie aktualności terminów przydatności do spożycia i dat   minimalnej trwałości

Pod względem przestrzegania dat minimalnej trwałości sprawdzono 62 partie pieczywa, ciast o przedłużonej
trwałości i bułki tartej o wartości 1303 zł, nie kwestionując żadnej z nich.

4.  Warunki i sposób przechowywania oferowanych do sprzedaży  wyrobów 
Oceniono warunki i sposób przechowywania 149 partii wyrobów o wartości  2 691 zł. W wyniku powyższego

zakwestionowano ze względu na niezgodne 
z deklaracją producenta warunki przechowywania 1 partii ciasta o wartości 77 zł. 
Na etykiecie produktu widniał napis – „przechowywać w temp. 0-5 °C”, a w punkcie sprzedaży temp. wynosiła 20 °C.

Stwierdzono,  że  warunki  i  sposób  przechowywania  pozostałych  kontrolowanych  partii  uwzględniając
deklaracje producentów oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30 kwietnia 2004 r., s.1, ze zm.), były właściwe.

5.  W toku przeprowadzonych kontroli w żadnej z kontrolowanych placówek nie stwierdzono naruszenia postanowień
art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, ze zm.)
dotyczącego przechowywania przez  przedsiębiorcę  i  udostępnienia organom urzędowej  kontroli  żywności  orzeczeń
lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zatrudniony  personel  posiadał aktualne  orzeczenia  lekarskie  do  celów  sanitarno-epidemiologicznych  wydawane
osobom bezpośrednio stykającym się  z żywnością,

6.  Rzetelność obsługi klientów
We  wszystkich  kontrolowanych  placówkach  w  celu  sprawdzenia  rzetelności  usługi  (obsługi  klientów)

dokonano rozliczenia zakupu kontrolnego pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem.
Dokonano sprawdzenia prawidłowości pobranej należności w stosunku do zastosowanych cen. 
W wyniku sprawdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

W trakcie przeprowadzanych inspekcji w 4 kontrolowanych placówkach dokonano przeważenia 11 partii (143
szt.) pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem o wartości 124 zł, będącego przedmiotem zakupu kontrolnego.
Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy masą rzeczywistą pieczywa a masą deklarowaną przez producentów. 



Nie sprawdzono zgodności masy pieczywa będącego przedmiotem zakupu kontrolnego z masą deklarowaną
przez producentów w przypadku 3 kontrolowanych placówek z uwagi na :

● brak urządzeń mierniczych (waga) – dotyczyło to 2 punktów sprzedaży pieczywa usytuowanych przy dworcach,
● stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. Nr 243, poz.
2441  z  2004  r.)  oraz  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Pracy  z  dnia  07.01.2008  r.  w  sprawie  prawnej  Kontroli
Metrologicznej Przyrządów Pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29 z 2008 r.) poprzez stosowanie przyrządów pomiarowych
oznaczonych nieaktualnymi cechami legalizacji – dotyczyło to 1 kontrolowanej placówki.

7.   Inne zagadnienia

●  w  5  kontrolowanych placówkach,  w których sprawdzano legalność prowadzonej     działalności  stwierdzono,  że
działalność prowadzona była zgodnie z wpisem do    ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrów przedsiębiorców,
a na zewnątrz    znajdowały się oznaczenia przedsiębiorców,
● na 5 skontrolowanych jednostek w 1 nie przestrzegano postanowień ustawy   Prawo o miarach z dnia 11.05.2001 r. (Dz.
U. Nr 243, poz. 2441 z 2004 r., tekst    jednolity) poprzez stosowanie przyrządów pomiarowych (wagi) oznaczonych
nieaktualnymi cechami  legalizacji,
● oznaczenie cenami towarów oferowanych do sprzedaży w świetle ustawy z dnia 5    lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr
97, poz. 1050, ze zm.) i rozporządzenia Ministra    Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad
uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania cena towarów    przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr
99, poz. 894, ze. zm.) skontrolowano w 2    placówkach, nie stwierdzając nieprawidłowości,
● w przypadku pieczywa oferowanego luzem, sprawdzono źródła jego pochodzenia    nie stwierdzając w sprzedaży
pieczywa, które pochodziłoby z nielegalnych bądź    podejrzanych dostaw.

WNIOSKI

W przypadku kontroli  cech organoleptycznych i masy netto pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem w
odniesieniu do zadeklarowanych przez producentów norm, bądź charakterystyk jakościowych, zadowalającym jest fakt,
iż nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Oceniając prawidłowość oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości oraz bułki tartej wykazano, że
43,6 % (36,2 % stanowi pieczywo oferowane do sprzedaży luzem) badanych partii wprowadzanych do obrotu posiadało
niepełne oznakowanie i brak istotnych dla konsumenta informacji.
Przyczyn  uchybień  w  oznakowaniu należy  upatrywać  w  braku  systematycznego  śledzenia  przez  producentów
przepisów prawa w tym zakresie. 

Stwierdzone  w  jednej  z  kontrolowanych  placówek  niezgodne  z  deklaracją  producenta  warunki
przechowywania  oraz  stosowanie  przyrządów  pomiarowych z  nieaktualnymi  cechami  legalizacji  wynika  z
niedopatrzenia przedsiębiorców.

Materiały z kontroli dały podstawę do :

● skierowania 4 informacji do właściwych miejscowo Inspekcji Jakości Handlowej 
   Artykułów Rolno-Spożywczych,
● skierowania 1 zawiadomienia do Urzędu Miar,
● nałożenia 4 mandatów karnych w wysokości 500 zł 

Ponadto  negatywne  ustalenia,  będące  wynikiem  kontroli,  dały  podstawę  kierowania  wystąpień  pokontrolnych  do
producentów lub kontrolowanych przedsiębiorców.

Stwierdzone  uchybienia  w  oznakowaniu  pieczywa,  ciast  o  przedłużonej  trwałości  oraz  bułki  tartej  wskazują  na
konieczność cyklicznego powtarzania kontroli tej grupy towarowej.

                                                           



                                                      
Kontrola  prawidłowości uwidaczniania cen i wyliczania    cen jednostkowych w placówkach zlokalizowanych na
targowiskach.              
                             
                   Wojewódzki Inspektorat Inspekcji  Handlowej w Kielcach  przeprowadził  w II kwartale  2009r. 8  kontroli
stoisk handlowych   zlokalizowanych na targowiskach w  tym    5 z artykułami spożywczymi i 3 z artykułami
przemysłowymi.                    

                Celem  kontroli było sprawdzenie przestrzegania  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  sprzedaży (Dz. U. Nr  99 , poz. 894  ze zm.) dotyczących  oznaczania  towarów  ceną 
i uwidaczniania  cen.

             Ustalenia  z przeprowadzonych kontroli przedstawiają się następująco:

                      
W  5 - ciu na 8  skontrolowanych placówek  stwierdzono nie przestrzeganie  przepisów art.12. Ustawy  o cenach i
rozporządzenia Ministra Finansów.

 Ogółem skontrolowano 886 partii towarów w tym:
  -   796 partii artykułów spożywczych, kwestionując 769
  -   90 partii artykułów nieżywnościowych, kwestionując 20

W 3 placówkach handlowych  oferowane do sprzedaży produkty oznaczone były  informacjami o wysokości
stosowanych cen,  które nie zawierały nazwy handlowej, jednostki miary  a także  ceny jednostkowej (dotyczyło to 644
partii towarów).

 Brak wywieszek cenowych  stwierdzono w 2  z kontrolowanych jednostek ( dotyczyło to 120 partii ) a brak cen
jednostkowych  stwierdzono dla 769 partii towarów. 
U pozostałych kontrolowanych  przedsiębiorców podane   na wywieszkach ceny   były aktualne w momencie
oferowania  produktów do sprzedaży, a napisy  były  wyrażne , czytelne i nie budziły wątpliwości kupujących.

Właściciele kontrolowanych jednostek zobowiązywali się  do niezwłocznego oznaczenia towarów cenami zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

 Jak ustalono w toku kontroli stwierdzone nieprawidłowości  wynikały między innymi z nieznajomości przepisów i
niedbalstwa.
             
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do nałożenia 5 mandatów 
 karnych  na kwotę 500 zł, za  popełnienie wykroczeń z art.137$ 1 kw.                                                                  

Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych oferujących potrawy kuchni egzotycznych.

Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Kielcach przeprowadził w II kwartale 2009 r. kontrole w  6  placówkach  gastronomicznych  oferujących potrawy
kuchni egzotycznych. 

                  Ustalenia kontroli w/g zagadnień tematycznych przedstawiają się następująco :

                           1.  Rzetelność obsługi.
  
W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

                         2. Przestrzeganie przepisów prawa żywnościowego.

            a) Jakość surowców, półproduktów, potraw i napojów



   ● W zakresie jakości zbadano:  
       - laboratoryjnie: 4 próbki wyrobów kulinarnych ( sajgonki ), 6 próbek drinków i 2 próbki
naparów kawy z ekspresu,                                                                           
      - organoleptycznie na miejscu 28 produktów.

          
  Badane wyroby  i  napoje  odpowiadały  przedłożonym recepturom,  a produkty oceniane na  miejscu  nie  budziły
zastrzeżeń co do świeżości. 

●  Z  oznaczeń  na  opakowaniach  produktów  przeznaczonych  do  przygotowania  potraw  wynikało,  że  substancje
dodatkowe użyte do produkcji zastosowane były zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18
września 2008r w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych ( Dz. U. Nr.177 poz. 1094 ).  Sprawdzono w tym
zakresie 42 partie.

          ● W toku przeprowadzonych kontroli zwrócono uwagę na tłuszcz smażalniczy, na którym                    
       dokonywano smażenia różnych produktów i nie wniesiono uwag. 
  ●   W zakresie prawidłowości oznakowania  towarów sprawdzono:
      - 188 partii towarów krajowych,  z czego zakwestionowano  19  partii w tym:  ze                   względu  na całkowity
brak   oznaczeń  handlowych  16  partii   takich   jak:  wyroby  kulinarne  pakowane,  ryby   mrożone,  owoce  morza,
przyprawy, oraz ze względu na  nietrwałe oznaczenie daty minimalnej trwałości ( z metkownicy )   3 partii  takich jak:  2
partie sosów i ogórki konserwowe,  

 -  51 partii towarów z importu, z czego zakwestionowano 22 partie ze względu na brak oznaczeń w języku polskim.
We  wszystkich  kontrolowanych  placówkach  sprawdzono  warunki  i  sposób  przechowywania  surowców  do
produkcji  oraz  gotowych  wyrobów  kulinarnych.  Sprawdzeniu  poddano  79  partii,  które  przechowywane  były
zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu.
 ●  Pod względem przestrzegania terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości  sprawdzono 143
partie nie kwestionując żadnej.
●  Wszyscy zatrudnieni pracownicy bezpośrednio stykający się z żywnością posiadali aktualne orzeczenia lekarskie
do celów sanitarno-epidemiolgicznych. 
●  We  wszystkich  placówkach  stosowano  materiały  i  wyroby  do  kontaktu  z  żywnością,  które  odpowiadały
obowiązującym przepisom.
●  Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalnośc gospodarczą w miejscu i czasie zgodnym z wpisem
do ewidencji działalności gospodarczej, bądź Krajowego Rejestru Sądowego.
                
             
                      3. Inne zagadnienia.

                       Na sześć skontrolowanych placówek w dwóch stosowano wagi (domowe),a w pozostałych przyrządy
pomiarowe posiadały aktualne cechy legalizacji.  

                 Nie stwierdzono przypadku naruszenia przepisów ustaw:
� z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
� z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i  wyrobów tytoniowych.

� z dnia 5 lipca 2001r o cenach i przepisów rozporządzenia Ministra  Finansów  z  dnia 10 czerwca 2002r w
sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i  usług oraz sposobu oznaczania  ceną  towarów
przeznaczonych do sprzedaży.

W jednej placówce stosowano promocje w formie tzw.”gratisu” tj. przy zakupieśredniej pizzy mała pizza
“gratis”,a  przy  zakupie  pizzy  XXL sos  a'  100g  “gratis”.  W  wyniku  sprawdzenia  nieprawidłowości  nie
stwierdzono.

          Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

� nałożenia  4 mandatów  karnych na kwotę 400zł, za popełnienie  wykroczeń
  z  art.136§2 KW i art.15.1 Ustawy o języku polskim.

skierowania:
− 3 pism do producentów kwestionowanych towarów
− Podsumowując  ustalenia  z  przeprowadzonych  kontroli  należy  stwierdzić,  że  poziom  świadczonych  usług

gastronomicznych w tego typu placówkach jest dobry, o czym świadczy: dobra jakość produkowanych wyrobów i



napojów,   świeżość  produktów  używanych  do  produkcji,  prawidłowe  warunki  przechowywania  jak  również
prawidłowa informacja o wysokości stosowanych cen. 


