
INFORMACJA

o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w III
kwartale 2008r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach w III. Kwartale 2008 wykonał  wszystkie zadania

kontrolne wynikające z kwartalnego planu pracy o znaczeniu krajowym. Przy realizacji zadań opierano się

takŜe na własnym rozeznaniu rynku, wnioskach i informacjach konsumentów.

Wyniki kontroli za III kwartał 2008,   przedstawiają się następująco:

Przeprowadzono  ogółem  214  postępowań  kontrolnych  w  wyniku  czego  nałoŜono  97  mandatów

karnych  na  łączną  kwotę  12  610zł..  Skierowano  19  zawiadomień  do  organów  ścigania  w  związku  z

nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli, wydano 9 decyzji administracyjnych mających na celu

przywrócenie  stanu  zgodnego  z  przepisami  regulującymi  obrót  handlowy.  Podmiotowo  zakres  kontroli

przedstawia się następująco:

1. 3 producentów;

2. 17 hurtowni;

3. 140 jednostek detalicznych;

4. 2 placówki wielkopowierzchniowe;

5. 10 placówek gastronomicznych;

6. 29 zakładów usługowych;

7. 13 detalicznych punktów handlowych zlokalizowanych  na targowiskach.

W III kwartale 2008r. WIIH w Kielcach zrealizowano 97 postępowań kontrolnych wg planu kontroli

opracowanego w Głównym Inspektoracie IH w Warszawie a zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów, 13 kontroli interwencyjnych podjętych w związku z informacjami napływającymi

od konsumentów, 104 postępowania kontrolne przeprowadzono w wyniku własnego rozeznania rynku na

terenie województwa świętokrzyskiego.

W związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi skontrolowano 2746 partii lub produktów z

czego zakwestionowano 458 partii lub produktów co daje prawie 17% nieprawidłowości  na obszarze  rynku

skontrolowanego przez WIIH w Kielcach.

Tematycznie wyniki kontroli przedstawiają się następująco. W segmencie artykułów przemysłowych i

usług:

1.  Kontrola  wprowadzonych  do  obrotu  zabawek  pod   kątem  spełnienia  zasadniczych  wymagań,

przeprowadzonych  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach  w  III  kwartale

2008r.

Stosownie  do  wytycznych  Głównego  Inspektoratu  Inspekcji  Handlowej  zawartych  w

programie  kontroli  nr  BK/NR-40-1/08/EC  z  dnia  31marca  2008  r.  -   Wydział  Kontroli  Artykułów

Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w III kwartale 2008 r.

przeprowadził kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań

określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w



sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz.2045).

Kontrolę zabawek przeprowadzono w 7  podmiotach gospodarczych.

Ogółem  kontroli  poddano  43  róŜnego  rodzaju   zabawki,  których  struktura  pochodzenia

przedstawia się następująco:

-    import z Chin – 33 zabawki, 

− produkcja polska – 8 zabawek, 

-    produkcja w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej – 1 zabawka.

 -   nie ustalono – 1 zabawka 

Skontrolowane zabawki naleŜały do kategorii:

− zabawki tematyczne,

− zabawki konstrukcyjne i układanki,

− zabawki – sprzęt do zabaw sportowych i piłki,

− lalki i zabawki wypchane miękkie,

− pojazdy napędzane mechanicznie i/lub elektrycznie,

− zabawki – instrumenty muzyczne,

− zabawki pociskowe,

− zabawki aktywizujące przeznaczone do uŜytkowania rodzinnego w warunkach domowych,

− zabawki dla niemowląt do oglądania, chwytania i/lub ściskania,

− zestawy gier,

− zabawki imitujące kosmetyki,

-    zabawki, do których dziecko moŜe wejść,

-    zabawki do zabawy w piasku i w wodzie.

RóŜnego rodzaju nieprawidłowości wynikające z rozporządzenia MGP i PS z dnia 14-11-

2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek ujawniono w 5 rodzajach zabawek z importu , co

stanowi  12 % ogółu skontrolowanych .  

W przypadku czterech zabawek  nieprawidłowości dotyczyły niezgodności z wymaganiami

zasadniczymi , zaś  w jednym niezgodności  innych niŜ zasadnicze. 

 Wadliwe zabawki naleŜały do kategorii zabawek  tematycznych (dwa telefony) i kategorii -

pojazdy napędzane mechanicznie i/lub elektrycznie (jeep ze światłem i jeep wojskowy ze światłem).

Szczegółowe ustalenia z przeprowadzonych kontroli przedstawiają się następująco : 

PRAWIDŁOWOŚĆ  OZNAKOWANIA  ZNAKIEM  CE  ORAZ  INFORMACJAMI   określonymi  w  §  32

rozporządzenia  MGPiPS z dnia 14-11-2003r.

Kontrolowane zabawki oznakowane były znakiem CE  potwierdzającym zgodność produktu

z zasadniczymi  wymaganiami.  Znak  CE posiadał  właściwe  kształty  oraz  wymiary i  umieszczony był  na

zabawce albo jej opakowaniu w sposób widoczny, czytelny i trwały.

                    Spośród objętych kontrolą zabawek tylko jedna – telefon komórkowy Qing pai 3230 nie posiadał

informacji o nazwie i adresie przedsiębiorcy wprowadzającego produkt do obrotu.

                  W oznakowaniu  zabawki latawiec  stwierdzono brak  informacji o celowości zachowania

opakowania, etykiety.                                                



PRAWIDŁOWOŚĆ DOŁĄCZONYCH DO ZABAWEK INFORMACJI  I OSTRZEśEŃ  określonych  w § 33

ust.1 pkt 1 i pkt 5 oraz  ust. 2  rozporządzenia MGPiPS z dnia 14-11-2003r. 

 Objęte kontrolą zabawki w swoim oznakowaniu posiadały informacje o przeznaczeniu dla

określonej  grupy wiekowej  dziecka .  Gdy wymagały tego względy bezpieczeństwa ,  zamieszczone było

ostrzeŜenie „Uwaga , nieodpowiednie dla dzieci poniŜej 3 roku Ŝycia” w formie opisowej lub graficznej .

W  większości   zabawki   oznaczone   były   krótką   informacją   o  ryzyku  związanym  z

ograniczeniem wieku dziecka. Dwie zabawki nie posiadały tej informacji  :

� telefon komórkowy (Chiny);  Próbkę tej zabawki pobrano do badań laboratoryjnych;

� latawiec  (Chiny).

Dodatkowo  w  oznakowaniu  zabawki  latawiec  stwierdzono   brak   wymaganego  względami

bezpieczeństwa napisu ostrzegawczego o treści:  „Uwaga!  Nie uŜywać w pobliŜu napowietrznych linii

elektrycznych i podczas burzy”. Podanie tego ostrzeŜenia  zaleca  pkt 7.9  normy PN EN 71-1:2006

„Bezpieczeństwo zabawek. Część 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne”.

O  stwierdzonych  nieprawidłowościach  w  oznakowaniu  zabawki  latawiec  poinformowano

importera  i  umoŜliwiono mu podjęcie  dobrowolnych  działań  naprawczych.  Importer  nie  podjął  takowych

działań  i  nie  udzielił  odpowiedzi  na  skierowane  do  niego  pismo.  Właściciel  kontrolowanej  placówki

zobowiązał się zwrócić przedmiotową zabawkę  dostawcy. 

  INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYNIKAJĄCE Z NORM  ZHARMONIZOWANYCH

           W dwóch zabawkach bateryjnych: jeep wojskowy 25cm ze światłem i jeep ze światłem 25cm ,

stwierdzono  brak oznaczenia biegunowości, kształtu oraz napięcia nominalnego baterii co jest wymagane

pkt.7.1.1.normy PN EN 62115:2005 „Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych”. 

             W wyniku dobrowolnie podjętych działań naprawczych przez importera - firmę HIPO

nieprawidłowości te zostały wyeliminowane.  

ZGODNOŚĆ WYROBU Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI  OKREŚLONYMI  W § 21 – 27 rozporządzenia

MGPiPS z dnia 14-11-2003r.

W zaleŜności od rodzaju kontrolowanej zabawki sprawdzono, czy producenci – importerzy

dołączyli stosowne informacje, instrukcje i ostrzeŜenia warunkujące bezpieczne uŜytkowanie zabawki. 

W powyŜszym zakresie zakwestionowano dwie zabawki na baterie:

-  jeep wojskowy 25cm ze światłem

 - jeep ze światłem 25cm ,

 importowane z Chin.

Przyczyną ich kwestionowania był brak instrukcji obsługi wymaganej dla tego rodzaju zabawek, przez co nie

spełniały one wymagań zasadniczych określonych w § 21.1. rozporządzenia MGPiPS.    

Do przedsiębiorcy skierowano pismo informujące o stwierdzonej niezgodności i umoŜliwiono

podjęcie  działań zmierzających do jej  usunięcia.  Importer podjął działania naprawcze poprzez dostarczenie

do kontrolowanej placówki brakujących instrukcji. Poinformował  równieŜ o przekazaniu tych instrukcji do

pozostałych swoich odbiorców, którzy posiadali w dyspozycji przedmiotową zabawkę .

  

 ZGODNOŚC  WYROBU  Z  ZASADNICZYMI  WYMAGANIAMI  określonymi  w  §  7-  20  rozporządzenia



MGPiPS z dnia 14-11-2003r.

W  celu sprawdzenia zgodności   z wymaganiami zasadniczymi w zakresie projektowania i

wytwarzania zabawek do badań  w  Specjalistycznym  Laboratorium Badania Zabawek  GIIH w Lublinie

przekazano  próbki 4 zabawek pochodzących z importu (Chiny).

 Na podstawie wyników badań stwierdzono, Ŝe :

� „telefon  R01000057”,    nie  jest  zgodny  z  pkt.  4.20  normy  PN  EN  71-1:2006  „Bezpieczeństwo

zabawek. Cześć 1.  Właściwości mechaniczne i  fizyczne” z uwagi na zawyŜony poziom ciśnienia

akustycznego emitowanego przez zabawkę, co moŜe prowadzić do uszkodzenia słuchu dziecka;

tym  samym  zabawka  ta  nie  spełnia  wymagań  zasadniczych  określonych  w  §  7  ust.1  pkt.1

rozporządzenia MGPiPS z dnia 14-11-2003r.

� „telefon komórkowy nie jest zgodny z pkt.  4.20 normy PN EN  71-1:2006 z uwagi na zawyŜony

poziom  ciśnienia  akustycznego  emitowanego  przez  zabawkę,  przez  co  nie  spełnia  wymagań

zasadniczych określonych w § 7 ust.1 pkt.1 rozporządzenia MGPiPS z dnia 14-11-2003r.

� „zestaw kosmetyków dla lalek”  jest zgodny w zakresie wykonanych oznaczeń z normami: PN-EN

71-1:2006 i PN-EN 71-3:1998 oraz rozporządzeniem MGPiPS z dnia 14-11-2003r.

� „grzechotka (telefon komórkowy), kod 5908445730894, jest zgodna w zakresie wykonanych badań z

normami: PN-EN 71-1:2006 i PN-EN 71-3:1998 oraz rozporządzeniem MGPiPS z dnia 14-11-2003r.

          W związku ze  stwierdzeniem  istotnych  niezgodności   z   zasadniczymi  wymaganiami

zabawek:  „telefon  R01000057”  i  „telefon  komórkowy  ”   Świętokrzyski  Wojewódzki  Inspektor  Inspekcji

Handlowej w Kielcach na podstawie art. 40k  ust.1 ustawy o systemie oceny zgodności wydał dwie decyzje

kontrolowanym przedsiębiorcom  zakazujące dalszego  przekazywania konsumentowi  tych zabawek, na

okres 60 dni . 

Akta kontroli dotyczące zabawki „telefon R01000057” przekazano Głównemu Inspektorowi

Inspekcji Handlowej celem wszczęcia postępowania administracyjnego, zaś akta kontroli dotyczące zabawki

„telefon komórkowy ” zostaną przekazane  w późniejszym terminie ( po uprawomocnieniu się decyzji).

W  celu  sprawdzenia  zawartości  ftalanów  do  badań  w   Specjalistycznym  Laboratorium

Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi  przekazano próbki 2 zabawek:

�   piszczek 

�    zabawki piszczki

W zbadanych zabawkach nie wykryto obecności ftalanów .

Inne działania

W trakcie kontroli nie zachodziła potrzeba pozyskiwania od podmiotów wprowadzających do

obrotu zabawki , dokumentów zastosowanych w procesie  oceny zgodności.

 W bieŜącym kwartale Urzędy Celne nie zgłaszały wniosków  o wydanie opinii   odnośnie

zabawek wprowadzanych  na  rynek krajowy.

Wykorzystanie ustaleń kontroli :

Do  Prokuratur  Rejonowych    skierowano  2  zawiadomienia   o  podejrzeniu  popełnienia

przestępstwa  z  art.  45  ustawy  z  dnia  30-08-2002r.  o  systemie  oceny  zgodności  przez  podmioty

wprowadzające  do  obrotu  zabawki  niespełniające  zasadniczych  wymagań.  (dotyczy  zabawek:  „telefon



R01000057” , jeep wojskowy 25cm ze światłem i jeep ze światłem 25cm ).  

                 Do Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej przekazano akta kontroli dotyczące zabawki

„telefon R01000057”  celem wszczęcia postępowania administracyjnego.

                 Akta kontroli dotyczące zabawek: telefon „Qing pai 3230”(niespełniający zasadniczych wymagań) i

latawiec  (dla którego importer nie podjął działań naprawczych) zostaną przekazane do Głównego Inspektora

Inspekcji Handlowej w późniejszym terminie.

                  Po otrzymaniu informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zabawki

telefon „Qing pai 3230” zostanie przekazane  zawiadomienie do Prokuratury.  

                 W czasie kontroli nałoŜono  jeden mandat karny z art.136 § 2 KW na  właściciela sklepu w

Pińczowie za przeznaczenie do sprzedaŜy telefonu bez danych identyfikujących importera.

Podsumowując wyniki  kontroli  stwierdzić  naleŜy,  Ŝe  niezgodności  zabawek wymaganiami

zasadniczymi i nieprawidłowości w ich oznakowaniu    występują w dalszym ciągu. Zasadnym jest zatem

sprawowanie systematycznego nadzoru nad tą grupą produktów. 

Z naszych obserwacji  wynika , Ŝe na terenie województwa świętokrzyskiego  od lat działają

te  same podmioty zajmujące się  obrotem zabawkami  ,  nowych nie  przybywa  .  Podmioty te  oferują  do

sprzedaŜy szeroką gamę zabawek, uzupełnianą  okresowo o nowe , modne wzory .

W ramach prowadzonych   w  tym  kwartale  kontroli   zabawek   sprawdzono  takŜe  ofertę

handlową  pod  kątem  występowania  zabawek  notyfikowanych  w  systemie  RAPEX  ,   wymienionych  w

pismach Głównego Inspektora IH. BieŜące kontrole  nie wykazały oferowania  do sprzedaŜy   zabawek

wymienionych w podanych pismach.  

2.  Kontrola  bezpieczeństwa produktów na placach targowych   przeprowadzonych w III  kwartale

2008r.  przez Wojewódzki Inspektorat  Inspekcji Handlowej  w Kielcach

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu  Inspekcji Handlowej  w Warszawie  Nr

BK/ANU-10/08/PS  z 26 maja 2008 r Wydział Kontroli Artykułów  Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego

Inspektoratu  Inspekcji Handlowej w Kielcach, w III kwartale 2008 r. przeprowadził kontrole  w 2 placówkach

detalicznych zlokalizowanych na terenie  woj. świętokrzyskiego .

                    Przedmiotem kontroli było sprawdzenie legalności prowadzonej przez  przedsiębiorców

działalności  gospodarczej  oraz  bezpieczeństwa  uŜytkowania  i  prawidłowości  oznakowania  produktów

oferowanych do sprzedaŜy.  

Sprawdzono  8 partii wyrobów,  wartości 1129  zł. t.j;

   ► mokasyny dziecięce, z koralikami i dŜetami, art. nr MST 093    

   ► obuwie dziecięce, sportowe; 

   ► obuwie sportowe, dziecięce;

   ► obuwie dziecięce, sportowe, letnie "BADOXX";

   ► siekiera 1 kg;



   ► młotek 2 kg;

   ► piec węglowy;

   ► piec węglowy.

        Wszystkie, objęte kontrolą  produkty   zakwestionowano  z uwagi na brak :

− danych identyfikujących podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu - 8 partii,wartości 1129 zł,

− nazwy produktu - 8 partii,wartości 1129 zł,

− informacji  i  ostrzeŜeń niezbędnych dla zapewnienia bezpiecznego i pełnego   z nich korzystania - 2

partie, wartości 320 zł.

                     

                     Wyniki z kontroli przedstawiają się następująco :

                     OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO. OZNAKOWANIE.

W  czasie  kontroli  przeprowadzono  badania  organoleptyczne  i  dokonano  oceny

bezpieczeństwa wszystkich, 8 partii wyrobów. 

W poddanych sprawdzeniu produktach : obuwiu dziecięcym, narzędziach ręcznych, piecach nie stwierdzono

wad  dyskwalifikujących  z  obrotu  handlowego  oraz  fizycznych  cech  zagraŜających  Ŝyciu  i  zdrowiu

uŜytkowników.

Natomiast  ocena  organoleptyczna   2  partii  pieców  węglowych,  oferowanych  do  sprzedaŜy  w  sklepie

przemysłowym w Jędrzejowie wykazała, iŜ naleŜą do grupy wyrobów, których bezpieczeństwo uŜytkowania

umoŜliwiają informacje, zalecenia i ostrzeŜenia producenta. Ujawniono, iŜ jeden z producentów pieców nie

dopełnił obowiązku wyposaŜenia tych wyrobów w  informacje i ostrzeŜenia wynikające z rozdziału 2 ustawy o

ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12-12-2003 r. 

Brak powyŜszych danych moŜe mieć bezpośredni  wpływ na  bezpieczeństwo,  moŜe skutkować  uŜyciem

wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem i być przyczyną zagroŜeń zdrowia uŜytkowników.

              W wyniku kontroli i w trakcie jej trwania przedsiębiorca podjął dobrowolne działania naprawcze

efektem których było oznakowanie przedmiotowych pieców wymaganymi informacjami dotyczącymi obsługi,

montaŜu, konserwacji oraz  ostrzeŜeniami zapewniającymi  bezpieczeństwo uŜytkowania.          

               PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA w ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ USTAWY z dnia 02-07-2004

r.  o  SWOBODZIE  DZIAŁALNOSCI  GOSPODARCZEJ   i  USTAWY z  dnia   07-10-1999  r.   o  JĘZYKU

POLSKIM. 

                Sprawdzenie   prawidłowości oznakowania wykazało uchybienia w obydwu placówkach, w 100%

objętych sprawdzeniem produktów. Stwierdzono brak danych identyfikujących podmiot odpowiedzialny za

wprowadzenie do obrotu oraz nazwy produktu.

W czasie kontroli,  w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono producentów oraz

importerów kwestionowanych produktów.

Do wyrobów dołączone zostały wymagane oznaczenia.

            W ofercie handlowej skontrolowanych placówek nie stwierdzono towarów oznaczonych wyłącznie

obcojęzycznymi opisami, bez jednoczesnego podania polskiej wersji językowej.



                   PRZESTRZEGANIE  ROZPORZĄDZENIA R.  M.  z  dnia  19-10-2004 r.  w  SPRAWIE

DODATKOWYCH  WYMAGAŃ  DOTYCZĄCYCH  ZNAKOWANIA  OBUWIA  PRZEZNACZONEGO  DO

SPRZEDAśY KONSUMENTOM.

    

                  Objęte kontrolą 4 partie wyrobów obuwniczych dla dzieci, wartości 539 zł sprawdzono równieŜ w

zakresie oznakowania informacją o rodzaju materiału z jakiego wykonano poszczególne części tych

wyrobów.  Ustalono,  Ŝe  obuwie  oznakowane   było  piktogramami,  których  wzory  zgodne  były  z

określonymi w załącznikach do wym. rozporządzenia i wykonanymi w postaci stempli, wytłoczeń lub

naklejek trwale przymocowanych do wyrobu.

Piktogramy zamieszczone były w sposób  umoŜliwiający konsumentom odczytanie. Ich naniesienie na

co najmniej  jedną  sztukę obuwia  z  kaŜdej  pary  nie  powodowało  uszkodzenia,  bądź  zabrudzenia

obuwia, części ciała .

              W placówce prowadzącej sprzedaŜ  obuwia, w sklepie obuwniczym w Końskich brak

było  umieszczonej  w  miejscu   widocznym  i  dostępnym  dla  konsumentów  informacji  o  znaczeniu

piktogramów.

    

SPRAWDZENIE  ZGODNOŚCI  ZAPISÓW  W  KARTACH  GWARANCYJNYCH  z

POSTANOWIENIAMI  ART.  13  USTAWY z  DNIA 27-  07-2002  r  .  o  SZCZEGÓLNYCH  WARUNKACH

SPRZEDAśY KONSUMENCKIEJ ORAZ o ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO.

    Karty gwarancyjne dołączone przez producenta do dwóch pieców węglowych sprawdzono pod

względem prawidłowości ich sporządzenia. Ujawniono  nieprawidłowość polegającą na braku w gwarancji

stwierdzenia:„ gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny   nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową”.

                            LEGALNOŚĆ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

         

                 Sprawdzając legalność prowadzonej działalności gospodarczej ustalono, Ŝe objęci kontrolą

przedsiębiorcy  prowadzą   działalność  gospodarczą    legalnie,  w  oparciu   o  wpis  do  ewidencji

działalności  gospodarczej.  Porównanie  stanu faktycznego z  treścią wym. dokumentów w zakresie

miejsca i zakresu prowadzonej działalności nie wykazało róŜnic .

   PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW   USTAWY  Z  DNIA 05.07.2001R.  O  CENACH   ORAZ

ROZPORZĄDZENIA   MF  Z  DNIA  10.06.2002R.  W  SPRAWIE  SZCZEGÓŁOWYCH  ZASAD

UWIDACZNIANIA CEN TOWARÓW I USŁUG ORAZ SPOSOBU OZNACZANIA CENĄ TOWARÓW

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAśY

        W obydwu  placówkach sprawdzono prawidłowość  oznaczania towarów ceną . 

W   sklepie  obuwniczym  w  Końskich  oferowane  do  sprzedaŜy  wyroby  obuwnicze  nie  posiadały

uwidocznionych cen detalicznych w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informacją

o ich wysokości.

                    W trakcie kontroli nie ujawniono działań przedsiębiorców,  które mogą stanowić nieuczciwą



praktykę  rynkową  w  rozumieniu   przepisów  ustawy  z  dnia23-08-2007  r.  o  przeciwdziałaniu

nieuczciwym praktykom rynkowym.        

   

               Materiały z przeprowadzonych kontroli  dały podstawę do :

� ukarania  2 osób  winnych popełnienia  wykroczenia  mandatami    karnymi ;

� skierowania    3  wystąpień    z  wnioskami  pokontrolnymi  dotyczącymi  stwierdzonych

nieprawidłowości.

                   W czasie trwania czynności kontrolnych : 

  - stawiano 5 krotnie Ŝądania celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

  - przedsiębiorcy podejmowali efektywne, dobrowolne działania  naprawcze. 

                  Wynikiem tych działań było : uzupełnienie oznakowań wszystkich, 8 partii zakwestionowanych

wyrobów, uwidocznienie cen przy towarach oraz informacji o znaczeniu piktogramów. 

     Przeprowadzone  kontrole  placówek  zlokalizowanych  na  placach  targowych  pozwoliły  na

częściową analizę tego segmentu rynku.

                 W  obydwu placówkach objętych kontrolą do sprzedaŜy oferowano towary kwestionowane z uwagi

na niewłaściwe oznakowanie, w tym w jednej ze względu na brak ostrzeŜeń i informacji niezbędnych

dla bezpieczeństwa uŜytkowania.               

                 Wszystkie  objęte  sprawdzeniem  wyroby wprowadzono  do  sprzedaŜy z  naruszeniem

obowiązujących przepisów prawa.

                  Nieprawidłowości w oznakowaniu  wystąpiły zarówno w odniesieniu do wyrobów krajowych jak i

pochodzących z importu.

                  Brak jakichkolwiek oznaczeń produktów , a takŜe  róŜnorodność oferty handlowej na placach

targowych i w sklepach utrudnia, a nawet uniemoŜliwia ich identyfikację i porównanie cen. 

          Z  uwagi  na  skalę  ujawnionych nieprawidłowości  jak  równieŜ mnogość  oferowanych do

sprzedaŜy na targowiskach produktów a  jednocześnie  duŜe zainteresowanie  kupujących tą  formą

sprzedaŜy  konieczne  są   dalsze  kontrole  podmiotów  gospodarczych  prowadzących  działalność

gospodarczą na placach targowych.   

3.  Kontrola  bezpieczeństwa , prawidłowości  oznakowania i jakości  wyrobów konfekcyjnych dla

dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów importowanych.

Wojewódzki  Inspektorat  Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach,  stosownie  do  programu  Nr
BK/ANU-40-14/08/MK , przeprowadził w III kwartale  2008r. kontrolę wyrobów konfekcyjnych dla dorosłych.

Kontrolę przeprowadzono  w 3 placówkach  prowadzących działalność  produkcyjną  oraz w
1  sprzedaŜ  detaliczną tj.:

       Celem kontroli było dokonanie oceny bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania oraz jakości
wyrobów konfekcyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność składu surowcowego z deklaracją
producenta,  zbadanie  wskaźników  uŜytkowych,  a  takŜe  zachowanie  przez  produkty  dopuszczalnego



poziomu wolnego  lub uwalniającego się formaldehydu  oraz obecności niklu.

.           Kontrolą objęto wyroby konfekcyjne przeznaczone dla dorosłych tj.:kurtki, garnitury, marynarki ,
spodnie, spodnie rybaczki, spódnice, sukienki, bluzki,  Ŝakiety, bolerka., itp.

Skontrolowano ogółem  46 partii wyrobów  o wartości  56.553 zł. t.j:
       -  36 partii wyrobów produkcji krajowej o wartości 55.065 zł,
       -    8 partii wyrobów  z obrotu wewnątrzunijnego ( z wyłączeniem Polski)
            o wartości 903 zł.
       -    2 partie wyrobów z importu o wartości 585 zł.
 Importowane wyroby pochodziły z Turcji, natomiast wyroby w ramach obrotu wewnątrzunijnego pochodziły z
Włoch i Danii.
      
  
                    Zakwestionowano ogółem  32  partie  wyrobów wartości 34.978 zł.. t.j.:
        - 22  partie  produkcji krajowej o wartości  33.490  zł.
        -   8  partii  w ramach obrotu wewnątrzunijnego o wartości 903 zł.
        -   2 partie  z importu o wartości 585 zł.

− Bezpieczeństwo wyrobów pończoszniczych.

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

                     
Dokonując   oceny  bezpieczeństwa  wyrobów konfekcyjnych dla  dorosłych ,  do   badań

laboratoryjnych pobrano wyroby  z  6  partii  o wartości
      7680 zł.
                     Badania przeprowadzono w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i

Analizy Instrumentalnej w Łodzi :

      > w zakresie obecności  niklu  zbadano   1 partie  o wartości  300 zł -  Pracownia
      Analizy Instrumentalnej,
      >   w zakresie wolnego lub  uwalniającego się formaldehydu  zbadano 5 partii  wyrobów  o wartości 7380

zł., z czego : 
   - 3 partie wyrobów o wartość 5040 zł. - zbadała Pracownia  Produktów  Włókienniczych.
 - 2 partie wyrobów o wartości 2340 zł. - zbadała  Pracownia  Analizy Instrumentalnej.
     
                     Przeprowadzone badania nie ujawniły nieprawidłowości w zakresie  bezpieczeństwa, nie

wykryto  obecności,  bądź  stwierdzona  zawartość   formaldehydu   nie  przekraczała   wartości
dopuszczalnej   określonej   w  załączniku   nr  9  w/w   rozporządzenia   (  stwierdzono  27,92  przy
dopuszczalnej  150 mg/kg).  Nie  wykryto uwalniania się niklu z metalowych elementów próbki

                    W zakresie ogólnego bezpieczeństwa nie kwestionowano Ŝadnej partii badanych wyrobów.
                    Pracownia Produktów Włókienniczych przeprowadziła badania w zakresie zgodności

deklarowanego składu surowcowego, zawartości wolnego lub uwalniającego się formaldehydu. 

− Prawidłowość oznakowania .

Prawidłowość oznakowania wyrobów konfekcyjnych sprawdzono  zgodnie  z wymaganiami :
- rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia  6 kwietnia  2004r. w sprawie  bezpieczeństwa   i
znakowania produktów włókienniczych  ( Dz. U. Nr  81 poz. 743  ze zm.),
- ustawy z dnia  2 lipca  2004r. o swobodzie  działalności  gospodarczej  ( tekst  jednolity: Dz.U.2007r.
Nr.155 poz 1095 ze zm),
- ustawy z dnia  7 października  1999r. o języku  polskim ( Dz. U. Nr  90 poz. 999 z późn. zm. )

Badaniu prawidłowości oznakowania  poddano  40  partii  wyrobów     konfekcyjnych dla
dorosłych o wartości 48.873 zł tj;

     -   30 partii produkcji krajowej o wartości 47.385 zł.
     -      8 partii w ramach obrotu wewnątrz unijnego o wartości 903 zł.
     -      2 partie z importu o wartości 585 zł.
 .



Nieprawidłowości w oznakowaniu ujawniono  w 31 partiach wyrobów  o wartości 32.878 zł.
tj.:

     -   21 partii produkcji krajowej o wartości 31.390 zł.
     -      8 partii w ramach obrotu wewnątrz unijnego o wartości 903 zł.
     -      2 partie z importu o wartości 585 zł.

      Wyroby konfekcyjne dla dorosłych kwestionowano ze względu na :
            >  niepełne oznakowanie, polegające na braku jednego z elementów        oznakowania:
            -    istotnych informacji, tj: składu surowcowego i sposobu konserwacji
−−−− braku w  firmie  imienia i nazwiska przedsiębiorcy, będącej osobą  fizyczną

  -      nazwy wyrobu,
            -     nazwy, formy prawnej i adresu producenta , importera, wprowadzającego          do obrotu na
teren RP,
            -     niezgodność składu surowcowego ze stanem faktycznym

Inne stwierdzone nieprawidłowości :
− niewłaściwe nazewnictwo włókien niezgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.04.2004r. w

sprawie bezpieczeństwa i  znakowania produktów włókienniczych np.:cotton,ramie,linen,viscose,Lycra,
polyester)

 
                  Przedsiębiorcy w czasie kontroli zostali zapoznani z uwagami inspektorów oraz obowiązującym

stanem  prawnym  podejmowali  z  własnej  inicjatywy  działania  naprawcze  wobec  kwestionowanych
wyrobów, poprzez niezwłoczne usuwanie nieprawidłowości bądź uzupełnienie brakujących informacji lub
teŜ zobowiązali się do niezwłocznego dokonania takich działań w najbliŜszym czasie. 

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

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

3 Jakość wyrobów  konfekcyjnych.

Oceny jakości   wyrobów konfekcyjnych  oceniono w zakresie zgodności  z wymaganiami
deklarowanymi  przez  przedsiębiorców  w  szczegółowej  charakterystyce  jakościowej  towaru  –  w
rozumieniu art.3 ust.1 pkt 3 ustawy   z dnia 5 lipca 2001r.o cenach ( Dz.U.z 2001r. Nr.97, poz.1050 ze
zm.) lub deklaracji zgodności z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

                   Ogółem badaniem jakości (w ocenie  organoleptycznej  i laboratoryjnej)  objęto  33 partie
wyrobów konfekcyjnych o wartości  52.425. zł.

      Badaniom organoleptycznym ( na miejscu w kontrolowanych placówkach) poddano  30 partie wyrobów
o wartości 47.385 zł.

      Badanie jakości wyrobów pończoszniczych przeprowadzono:

− metodą  organoleptyczną  –  oceniając  wygląd  ogólny  wyrobu,  prawidłowość  zakwalifikowania  do
określonej jakości na podstawie stwierdzonych błędów dzianiny/tkaniny  lub błędów konfekcjonowania,

− metodą laboratoryjną – badając zgodność składu surowcowego z deklarowanym  przez producenta.
        

          Jakość  wyrobów konfekcyjnych  oceniono  na  podstawie  badań  organoleptycznych   ze
szczególnym  zwróceniem  uwagi na  ogólny  wygląd  wyrobu  w tym:  błędów dzianiny lub tkaniny,
błędów  konfekcjonowania, 

     staranność wykończenia,  występowania  plamy,  dziur  i  zabrudzeń.  Organoleptyczna  ocena jakości
wyrobów  konfekcyjnych   nie  wykazała  nieprawidłowości.  Ogólny  wygląd  wyrobów  był  prawidłowy,
wykonane starannie, kwalifikowały się do jakości pierwszej.

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

Badaniem  laboratoryjnym  w  celu   oceny  zgodności   parametrów  deklarowanych   przez
producentów co do  składu  surowcowego   objęto  3 partie wyrobów o wartości 5040  zł.

  
                     Zakwestionowano 1 partie o wartości 2100 zł. w zakresie deklarowanego składu surowcowego



przez producenta na etykiecie jednostkowej, dotyczyło to - spodnie męskie -deklarowany na etykiecie

jednostkowej skład surowcowy to: 60 % elana, 40% wełna, a faktyczny to 100% poliester.

      Wskaźników uŜytkowych w laboratorium  nie badano z uwagi na brak  deklaracji zgodności lub innych
dokumentów techniczno-normatywnych wydanych przez producentów i wprowadzających  wyroby do
obrotu.

4 Legalność prowadzonej  działalności gospodarczej.

Przeprowadzone  kontrole  w  tym  zakresie  nie  wykazały   nieprawidłowości  .  Zakres
prowadzonej  działalności  gospodarczej  we  wszystkich  kontrolowanych  placówkach   był  zgodny  z
określonym w zaświadczeniu o treści wpisu  w ewidencji  działalności  gospodarczej lub z wpisem do
Krajowego Rejestru Sądowego.

   5. Prawidłowość oznaczania produktów cenami.

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

− Inne ustalenia kontroli.

Podczas kontroli nie stwierdzono przypadku naruszenia  art. 10 ustawy  z dnia  16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji.

                     
                    Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do nałoŜenia dwóch mandatów karnych

kredytowanych na kwotę 300 zł. za popełnienie wykroczenia z art. 136 § 2KW
      Do  producenta  kwestionowanego wyrobu skierowano  wystąpienie pokontrolne.
      W jednym przypadku zastosowano w stosunku do przedsiębiorcy pouczenie z art. 41 KW.
      Inspektorzy w toku kontroli informowali przedsiębiorców o obowiązujących przepisach prawnych oraz

obowiązku  ich przestrzegania.
                  NaleŜy podkreślić, iŜ wszystkie partie produktów badanych laboratoryjnie spełniały wymagania

bezpieczeństwa  dotyczące  zawartości  wolnego  lub  uwalniającego  się  formaldehydu  oraz  obecności
niklu.

      Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła deklarowanego składu surowcowego, a faktycznym ustalonym
laboratoryjnie.  Jednak  najwięcej  zastrzeŜeń  wniesiono   do  sposobu  znakowania  wyrobów
włókienniczych.

      Wynika to z braku rzetelnie  podawanej informacji ze strony  producenta, bądź ich błędne oznaczanie
wynikające z nieznajomości przepisów.

      
      W  toku  kontroli  przedsiębiorcy   podjęli  działania  zmierzające  do  wyeliminowania  stwierdzonych

nieprawidłowości.
      
      Z uwagi na ujawnione nieprawidłowości w  oznakowaniu wyrobów  oraz sprzeczne z deklaracjami wyniki

badań  laboratoryjnych,  naleŜy  kontynuować  kontrole  wyrobów  konfekcyjnych  dla  dorosłych,  a  tym
samym eliminować występujące w obrocie handlowym negatywne dla konsumentów zjawiska.

4.  Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi remontowo-budowlane, przeprowadzonych w III
kwartale 2008 roku przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.

        
          Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie nr BK/ANU-40-

13/08/BSz  z  dnia  27-05-2008r.  –  Wydział   Kontroli  Artykułów  Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego

Inspektoratu  Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach,  w  III  kwartale  2008  r.  przeprowadził  kontrole   sześciu

przedsiębiorców świadczących usługi remontowo-budowlane polegające na wymianie okien i drzwi. Kontrole



przeprowadzono w następujących placówkach :

         Na sześć skontrowanych zakładów w pięciu stwierdzono  nieprawidłowości.

Wyniki kontroli  przedstawiają się następująco:       
                
1.Legalność prowadzonej działalności.
     

                   Skontrolowani przedsiębiorcy wykonywali usługi remontowo-budowlane w oparciu o wpisy do ewidencji

działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zakres faktycznie prowadzonej działalności

gospodarczej przez skontrolowane placówki był zgodny z zakresem zgłoszonym do ewidencji działalności

gospodarczej lub KRS. 

2. Ewidencja i zakres zleconych usług.

     Właściciele pięciu skontrolowanych przedsiębiorstw sporządzali pisemne umowy na wykonanie usług. W

jednej  placówce  nie  sporządzano  pisemnych  umów  o  wykonanie  usług.  Stwierdzono,  Ŝe  trzech

przedsiębiorców stosowało wzorce umów lub zleceń, które zawierały niekorzystne dla klientów warunki o

następującej treści:

− „wyklucza  się  jakąkolwiek  inną  odpowiedzialność  materialną  wykonawcy  z  tytułu  nieterminowego

wykonania usługi”;

− „opóźnienie realizacji zlecenia o 30 dni nie daje podstaw do rozwiązania umowy i roszczeń ze strony

klienta”

− „strony ustalają Ŝe właściwym dla rozpatrzenia sporów jest Sąd Rejonowy w Końskich”

− „ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddawać będą pod rozstrzygnięcie

Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby wykonawcy”

− „a właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd Rejonowy w SkarŜysku-Kam.”

        W sporządzanych umowach przedsiębiorcy określali terminy wykonania usług.

        Nie stwierdzono  przypadków nieuzasadnionej odmowy wykonania usług.

 

3. Terminowość świadczenia usług.    
    
    Pod względem terminowości wykonania  w 4 placówkach sprawdzono 38 usług o wartości 85574 zł. Nie

stwierdzono przypadków przekroczenia ustalonych terminów wykonania usług.    W dwóch skontrolowanych

zakładach terminowości wykonania  robót nie sprawdzono    z  powodu braku dokumentacji  dotyczącej

przyjmowania usług.

4. Jakość świadczonych usług.
 
    Jakości świadczonych usług nie sprawdzano  poniewaŜ do tutejszego inspektoratu w bieŜącym roku nie

wpłynęły skargi konsumentów na jakość usług remontowo-budowanych.  W toku przeprowadzonych kontroli

nie  stwierdzono  przypadków  naruszenia  przez  przedsiębiorców  przepisów  rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  roku  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowana ich znakiem budowlanym (DzU Nr  198,  poz.204.  Skontrolowani

przedsiębiorcy nie prowadzili rejestrów składanych reklamacji.



5. Uwidocznienie cenników oferowanych usługi sposób ich opracowania.

    W trzech skontrolowanych zakładach, w miejscu przyjmowania zleceń nie uwidoczniono dla klientów

cenników na wykonywane usługi. W cennikach na „robociznę” określono cenę montaŜu okien za 1m2  lub 1

mb.

   6. Prawidłowość naliczania pobierania opłat za wykonane usługi.  

     Pod względem prawidłowości naliczania i pobierania opłat za wykonane usługi w czterech placówkach

sprawdzono  ogółem  44  faktury  o  łącznej  wartości  85574  zł.  Nieprawidłowości  w  tym  zakresie  nie

stwierdzono.  Zastosowane  ceny  były  zgodne  z  obowiązującymi  cennikami  i  zawartymi  umowami  o

wykonanie usług. W wystawianych fakturach przedsiębiorcy podawali ogólny koszt wykonania usługi bez

rozbicia na koszty robocizny i koszty materiałów. W dwóch zakładach  prawidłowości naliczania i pobierania

opłat za wykonane usługi nie sprawdzono poniewaŜ właściciele tych zakładów nie opracowali cenników i nie

posiadali pisemnych umów o wykonanie usług.

    
7.Prawidłowość przyjmowania i załatwiania reklamacji .

   W dwóch skontrowanych  przedsiębiorstwach prowadzona była  dokumentacja   dotycząca reklamacji na

wykonane usługi.  Z  prowadzonej  dokumentacji  wynikało,  Ŝe  zgłoszone reklamacje zostały załatwione w

sposób pozytywny dla klientów. Pozostali  przedsiębiorcy wyjaśnili, Ŝe   w bieŜącym roku klienci nie składali

reklamacji na jakość wykonanych usług remontowo-budowlanych. Trzech skontrolowanych przedsiębiorców

udzielało  gwarancji  na   efekt  (dzieło)  będący  skutkiem  wykonania  usługi  remontowo-  budowlanej.  W

dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez przedsiębiorców brak było  stwierdzenia, Ŝe gwarancja na

sprzedany  towar  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  kupującego  wynikających  z

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

warunkach sprzedaŜy konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. u nr 141 poz. 1176 z późn.

zm./.Poza tym gwarancją objęte były  okna i drzwi będące przedmiotem montaŜu. Trzech przedsiębiorców,

producentów okien i drzwi w wydawanych kartach gwarancyjnych nie zawarło stwierdzenia, Ŝe gwarancja na

sprzedany  towar  nie  wyłącza  ,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  kupującego  wynikających  z

niezgodności towaru z umową .  

8.Uwidocznienie informacji o dniach i godzinach pracy zakładów świadczących usługi.            
                 
   Jeden ze skontrolowanych  zakładów  nie był oznakowany informacją o czasie pracy. Przypadków nie

przestrzegania ustalonego czasu pracy nie stwierdzono. Samorządy terytorialne na terenie których działały

zakłady nie podjęły uchwał dotyczących czasu pracy zakładów usługowych. 

                                
                9. Stosowanie przez przedsiębiorców nieuczciwych prakktyk rynkowych.

            W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków naruszenia przez przedsiębiorców  przepisów

art. 5,6 i 7  ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U.

Nr 171, poz. 1206) .

               10.Inne ustalenia kontroli.
     

     W  czasie kontroli nie stwierdzono przypadków działań przedsiębiorców mogących posiadać znamiona



czynów nieuczciwej konkurencji określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153 ,poz.1503 ze zm.)

               11. Wykorzystanie ustaleń kontroli

     W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w zaleŜności od ich charakteru i stopnia zagroŜenia

dla konsumentów, podjęto następujące działania:

− skierowano 3 wystąpienia do gwarantów zwracając uwagę na naruszenie w dołączanych do wyrobów

kartach gwarancyjnych postanowień art.13 ust.4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach

sprzedaŜy konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego /Dz. u nr 141 poz. 1176 z późn. zm./,

− postawiono  w  toku  kontroli  4  Ŝądania  dotyczące  uwidocznienia  cenników  na  świadczone  usługi

remontowo-budowane oraz informacji o czasie pracy. W wyniku postawionych Ŝądań w trakcie kontroli

przedsiębiorcy usunęli w/w nieprawidłowości,

− 3  przedsiębiorców  ukarano  grzywną  w  postaci  mandatów  karnych  na  łączną  kwotę  300  zł.  Za

popełnienie wykroczeń określonych w art. 137§ 1 Kw (nieuwidocznienie cennika na usługi).

     W udzielonych odpowiedziach producenci poinformowali ,Ŝe w wystawianych kartach gwarancyjnych

zamieścili  stwierdzenie,  Ŝe  gwarancja  na  sprzedany  towar  nie  wyłącza  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza

uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru .

      Ponadto juŜ w czasie kontroli przedsiębiorcy w wyniku dobrowolnie podjętych działań  zmieni  zapisy we

wzorcach umów dostosowując je do wymagań  artykułu  385³ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks

Cywilny  (Dz.  U.  Nr  16,  poz.  93,  ze  zm. oraz  w  wystawianych  dokumentach  gwarancyjnych  zamieścili

stwierdzenie, Ŝe  gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza nie ogranicza ani  nie zawiesza uprawnień

kupującego wynikających z niezgodności towaru.

   Ustalenia kontroli ujawniły liczne przypadki naruszenia przez przedsiębiorców obowiązujących przepisów

prawa. Większość stwierdzonych nieprawidłowości to nieuwidocznienie cenników na świadczone usługi oraz

stosowanie we wzorcach umów i zleceń zapisów godzących w interesy konsumentów.

 

5.    Kontrola  prawidłowości  oznakowania  substancji  i  preparatów  niebezpiecznych  –  chemia

budowlana, przeprowadzonych  w III kwartale 2008r. przez  Wojewódzki  Inspektorat  Inspekcji

Handlowej w Kielcach .

Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług  w WIIH w Kielcach w  III kwartale , zgodnie z
programem kontroli Nr BK/ANU -40-9/08/ P S. przeprowadził kontrolę w trzech podmiotach gospodarczych
na terenie województwa świętokrzyskiego.

          Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych substancji i
preparatów niebezpiecznych będącymi wyrobami chemii budowlanej ,a takŜe sprawdzenie prawidłowości
obrotu tymi wyrobami.

 
USTALENIA KONTROLI

Sprawdzeniem objęto :
 



- 34 partię produktów o wartości - 6 307 zł. o liczności-450 szt. Z tego zakwestionowano  11 partii wyrobów
o wartości 1 748 zł. o liczności 171 szt.              w tym  5 partii rozcieńczalników o wartości 1 198 zł.,o
liczności 109 szt.z powodu nie podania przez producentów na opakowaniach jednostkowych na kalendarzu
roku produkcji ,oraz 6 partii wyrobów o wartości 550 zł.o liczności 62 szt. ( 3 partie farb, 1  partie
rozcieńczalnik,1 partie kleju,1 partie lakier u) z powodu przekroczonych okresów trwałości -przydatności do
uŜycia.
 

1.Pod względem prawidłowości i kompletności oznaczeń kontrolą objęto;34 partię wyrobów chemii
budowlanej o wartości – 6 307 zł. o liczności – 450 szt.    to jest:   

5 5 partii produktów biobójczych o wartości- 745 zł. o liczności 33 szt.
5 producentów to jest:                                                                 .                                   

    1) Pleśniobójczy spray  0.5 l.;
    2 ) Środek grzybobójczy  a'1 .l;
     3) Impregnat a' 3 l.;
     4) Preparat do zabezpieczania drewna a' 1 kg;

5)Płyn do usuwania pleśni a'700 ml
Kontrolowane w/w produkty były oznaczone zgodnie z wymogami  ustawy o produktach

biobójczych.

� 8 partii rozcieńczalników o wartości -1 353 zł. o liczności 143 szt.                                           
          

    

Sprawdzając prawidłowość i kompletność oznaczeń zakwestionowano 5 partii wyrobów o wartości -1
198 zł.,o liczności-109 szt.,z powodu braku podania przez producentów na opakowaniach jednostkowych
roku produkcji na kalendarzu , który znajdował się na etykiecie ,dotyczyło to :
    

1)Rozcieńczalnika  ftalowego   a'-0.5 l.;
    2)Rozcieńczalnika  do farb i lakierów a'-0.5 l;
    3)Rozcieńczalnika chlorokauczukowego a'-0.5 l.,producent jak wyŜej.
    4)Rozcieńczalnika ftalowego a'-5 l.;
    5)Rozcieńczalnika  a'-5 l.

Pozostałe wyroby chemii gospodarczej objęte badaniem wymienione poniŜej posiadały prawidłowe
oznakowanie to jest :

� 9 partii farb o wartości -2 621 zł. o liczności 119 szt.,
          8 producentów to jest :
   

1)Emalia ftalowa ogólnego stosowania a'-0.5l;
   2)Farba antykorozyjna  a'-750 ml.;
   3)Emalia„a'-0.9l.,3.
  4)Emulsja ,a'-3 l.;
  5)Emulsja hypoalergiczna lateksowa,a'-2.5 l.;
  6)Farba anty korozyjna '0.75 l;
  7)Gruntoemalia na rdzę  a'-0.8 l.;
  8)Farba poliwinylowa na dach  a'-0.8 l.;
  9)Emalia do metalu i betonu CHLOROKAŁCZUK a'-1 l.

− 3 partie lakierów o wartości -471 zł. o liczności 14 szt.,                                                              
          3 producentów to jest:



         
1)Lakier nitrocelulozowy podkładowy do drewna ;
2)Lakier do parkietów a'-1.l.;
3)Lakierobejca '-0.75 l.,.

� 6 partii klei o wartości -817 zł. o liczności 113  szt.                                                                          
          6 producentów to jest :

1)Klej a'-135 ml.;
2)Klej montaŜowy uniwersalny  a'-250 g;
3)Klej „Cyjanoakrylowy” a'-2 g.;
4)Klej „;
5)Klej epoksydowy  a'-31 g;
6)Klej błyskawiczny a'-2ml.
Posiadały informacje o bezpiecznym stosowaniu.

� 3 partie wyrobów pozostałej chemii budowlanej o wartości 300 zł.   o liczności 28 szt.

1)”FEB MIX PLUS „(zastępuje wapno do robot murarskich i tynkarskich );
2)Zmywacz do usuwania powłok farb i lakierów;
3)Odrdzewiacz z pasywatorem a'-1.l.
          

   

Dokonując oględzin wytypowanych do kontroli w/w preparatów niebezpiecznych ,a takŜe produktów
biobójczych  stwierdzono  Ŝe  producenci  na  opakowaniach  jednostkowych  wyrobu  umieścili  następujące
informacje na etykietach opakowań z substancjami niebezpiecznymi :

- nazwę handlową i informację o przeznaczeniu produktu,
- nazwę adres i nr. telefonu producenta preparatu,
- nazwę chemiczną lub nazwy chemiczne substancji obecnych w preparacie,
- znak ostrzegawczy i napis określający jego znaczenie,
- treść zwrotów „R” wskazujących rodzaj zagroŜenia ,
- treść zwrotów „S”- wskazujących warunki bezpiecznego stosowania,
- ilość ( masę lub objętość )produktu w opakowaniu,
- termin przydatności do uŜycia,

            
      Preparaty objęte kontrolą posiadały prawidłowe oznaczenia, które były umieszczone w taki sposób ,Ŝe
jego treść moŜna było odczytać  poziomo,  gdy opakowanie pozostaje w normalnym połoŜeniu  .Wymiary
oznakowania opakowań ,ich treść ,kolor, tło i wygląd były zgodne z określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 2.09.2003 r.  w sprawie oznakowania opakowań substancji  niebezpiecznych i  preparatów
niebezpiecznych 
            

Ponadto w trakcie oględzin opakowań z produktem biobójczym stwierdzono, Ŝe na   etykietach
opakowań jednostkowych  były umieszczone informację dotyczące                     

- toŜsamości substancji czynnych i ich stęŜenie ,
- numer pozwolenia,
- zakres stosowania,
- zalecenia dotyczące stosowania,
- informacje szczegółowe dotyczące bezpośrednich i pośrednich ubocznych    skutków stosowania i

wskazówki odnośnie udzielania pierwszej pomocy w  razie zatrucia lub uczulenia,     
- zalecenia postępowania z odpadami produktu i opakowaniem,
- datę waŜności,
- warunki przechowywania produktu,
- informację o wentylacji pomieszczeń poddanych zabiegowi produktem ,

            szczególne  środki  ostroŜności,  jakie  naleŜy  zachować  w czasie  wykonywania    zabiegu  i
przechowywania.

2.Przestrzeganie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r.w sprawie substancji
niebezpiecznych,których  opakowania  zaopatruje  się  w  zamknięcia  utrudniające  otwarcie  przez  dzieci  i



wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz.U.Nr128,poz.1348)
 

Kontrolą w zakresie opakowań zaopatrzonych w zamknięcia utrudniające otwarcie je przez dzieci
objęto  6  partii  wyrobów  niebezpiecznych  o  wartości  341  zł.  o  liczności  -88szt.,były  to  rozcieńczalniki,
nieprawidłowości nie stwierdzono.     
                       W  zakresie  opakowań  zaopatrzonych  w  wyczuwalne  dotykiem  ostrzeŜenie  o
niebezpieczeństwie -”∆” kontrolą objęto 4 partie substancji i preparatów niebezpiecznych o wartości 423 zł. o
liczności -38 szt. 

             3.Przestrzeganie obowiązku pobierania kaucji
           Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili obrotu substancjami lub preparatami niebezpiecznymi na
które jest obowiązek pobierania kaucji za opakowania zwrotne.

4.Przestrzeganie okresów trwałości.            
Pod  względem przestrzegania    okresów trwałości  kontrolą  objęto-  34  partie     preparatów

chemicznych o wartości – 6 307 zł. – o liczności 450 szt. Z tego zakwestionowano 6 partii o wartości 550 zł.
– 62szt. 

Na Ŝądanie kontrolujących inspektorów właściciele kontrolowanych podmiotów
zakwestionowane produkty wycofali z obrotu handlowego. Pozostałe preparaty chemiczne objęte kontrolą
miały zachowane zadeklarowane przez producentów terminy trwałości.

 
          5.Prawidłowość uwidocznienia cen.

Towary oferowane do sprzedaŜy były oznaczone informacją o wysokości stosowanych cen
detalicznych , w dwóch przypadkach brak było podanych na wywieszkach cenowych informacji o cenie
jednostkowej za 1 litr lub 1 kilogram dla opakowań o mniejszej lub większej gramaturze czy pojemności. Jest
to niezgodne  z wymogami   rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  10 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad uwidoczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów
przeznaczonych do sprzedaŜy (Dz.U.Nr99,poz.894 ze zm.).W trakcie kontroli przystąpiono do uzupełnienia
brakujących informacji na wywieszkach cenowych.

6.Legalność prowadzonej działalności.

Działalność gospodarcza w kontrolowanych placówkach prowadzona była zgodnie z zakresami
ujętymi  w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Podsumowanie;

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do ukarania  dwóch przedsiębiorców za
wykroczenie z art .137 §1 KW. mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę -300 zł.
            Skierowano 3 wystąpienia pokontrolne do producentów lub importerów zakwestionowanych
towarów,którzy udzielili odpowiedzi zobowiązując się do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.  

Postawiono 5 Ŝądań  porządkowo organizacyjnych .

6. Kontrola wybranych maszyn pod kątem spełniania zasadniczych wymagań, przeprowadzonych wontrola wybranych maszyn pod kątem spełniania zasadniczych wymagań, przeprowadzonych w
okresie II kwartału 2008r. przez Wojewódzki  Inspektorat Inspekcji Handloweokresie II kwartału 2008r. przez Wojewódzki  Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.j w Kielcach.

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w  Warszawie  zawartych w

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

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej  w Kielcach  w II kwartale 2008r. przeprowadził  kontrole

w 7 placówkach handlowych na terenie województwa świętokrzyskiego.



  

Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

Sprawdzeniem objęto 23 partie maszyn ogrodniczych o liczebności 61 szt. i łącznej wartości 56688

zł, tj.:

1. Kosiarki spalinowe do trawy 
2. Kosy spalinowe
3. NoŜyce elektryczne do Ŝywopłotu 
4. Glebogryzarki spalinowa 
5. Kosiarki elektryczne, 
6 Elektrotrymery ,

Skontrolowane maszyny ogrodnicze podlegały następującym rozporządzeniom:

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

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

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

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

W podziale wg krajów wprowadzających do obrotu wygląda to następująco:

� Polska – 4 partie,

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

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

W podziale wg krajów pochodzenia wyrobów wygląda to następująco:

� Polska – 1 partia,

� Pozostałe kraje UE (Niemcy) – 3 partie,

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

� Nie ustalono – 11 partii.

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

23225 zł.

W podziale wg krajów wprowadzających do obrotu wygląda to następująco:

� Polska – 2 partie,

� Pozostałe kraje UE (Włochy, Francja) – 6 partii,

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

W podziale wg krajów pochodzenia wyrobów wygląda to następująco:

���� Polska – 1 partia,

���� Pozostałe kraje UE – 0 partii,

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

���� Nie ustalono – 6 partii.

OZNAKOWANIE MASZYN OGRODNICZYCH



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

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

posiadały oznakowanie CE umieszczone bezpośrednio na urządzeniach.

Ponadto na tabliczkach znamionowych znajdowały się informacje wymagane §48 ust.1 pkt 1,3,4,5

w/w  rozporządzenia,  tj.  nazwa  i  adres  producenta,  oznaczenie  serii  lub  typu  maszyny,  numer

seryjny/fabryczny i rok budowy maszyny. 

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

maszynach ogrodniczych, stwierdzono następujące niezgodności:

� brak instrukcji umieszczonej obok otworu wyrzutowego na kosiarce oraz na pojemniku na trawę, iŜ

nie naleŜy pracować z kosiarką jeŜeli  kompletny pojemnik na trawę lub osłona nie są na swoim

miejscu.  Brak  tego  ostrzeŜenia  jest  niezgodne  z  §49.1.  rozporządzenia  oraz  pkt.  5.2.2.  normy

zharmonizowanej  PN-EN  836:2001  „Maszyny  ogrodnicze.  Kosiarki  trawnikowe  silnikowe.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa”, powoływanej przez producentów w deklaracjach zgodności

� brak w/w instrukcji w wersji polskojęzycznej ,

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

jest niezgodne z §83.1. rozporządzenia 

� w  przypadku  ostrzeŜeń  w  formie  piktogramów  na  jednej  z  kosiarek   elektrycznych    uŜyto

niewłaściwego piktogramu do ostrzeŜenia -  „Utrzymywać przewód zasilający z  dala od narzędzi

tnących” (pkt. 7.1 normy PN-EN 60335-2-77:2008 zastosowanej przez producenta kosiarki),

� brak na jednej z kosiarek  elektrycznych  naniesionej liczby IP (stopień ochrony), co najmniej IPX4

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

77:2008).

Pozostałe oznaczenia na maszynach objętych kontrolą były zgodne z wymaganiami rozporządzenia

oraz norm zharmonizowanych mających zastosowanie do danego urządzenia.

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

symboli graficznych, których znaczenie podane było w instrukcjach obsługi.

Wszystkie  oznaczenia  i  ostrzeŜenia  były  widoczne,  czytelne  i  nieusuwalne  oraz  umieszczone

bezpośrednio na wyrobach.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

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

2005r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  maszyn  i  elementów  bezpieczeństwa,  dołączone były

oryginalne instrukcje obsługi – wielojęzyczne (w tym polska wersja) lub tylko polskojęzyczne.

Kontrolując zgodność zawartości  tych instrukcji  z  wymogami  §50 oraz §57 rozporządzenia  stwierdzono

następujące niezgodności:

� brak w instrukcji informacji dot. wartości przyspieszeń drgań działających na kończyny górne operatora 

� brak w instrukcji roku budowy maszyny ; glebogryzarki spalinowe .

PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI

Producenci  wymienionych  na  wstępie  maszyn  ogrodniczych wystawili  dla  urządzeń  deklaracje

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



zasadniczych wymagań dla  maszyn  i  elementów bezpieczeństwa oraz w przypadku maszyn zasilanych

energią elektryczną zgodnie z §10.ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w

sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Za wyjątkiem jednej  kosiarki  spalinowej  wszystkie  deklaracje zgodności  posiadały polską wersję

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

Wszyscy producenci za wyjątkiem jednego który wprowadziła  do obrotu glebogryzarkę silnikową

załączyli do urządzeń, zgodnie z §116.ust.10 w/w rozporządzenia deklaracje zgodności.

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

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

bezpieczeństwa oraz §10.ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r.  w sprawie

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLNYCH

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach na podstawie ustaleń z przeprowadzonych

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

zakwestionowanych maszyn ogrodniczych, pisma informujące o moŜliwości podjęcia dobrowolnych działań

naprawczych, zmierzających do usunięcia  stwierdzonych niezgodności.

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

polscy  dystrybutorzy  zakwestionowanych  maszyn  poczynili  kroki  w  kierunku  usunięcia  wszystkich

stwierdzonych niezgodności. W opinii tut. Inspektoratu działania podjęte przez te podmioty są wystarczające.

Jeden z dystrybutorów zakwestionowanego sprzętu,  nie udzieliła dotychczas odpowiedzi na wystąpienie tut.

Inspektoratu.

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

stwierdzonym  stanie  faktycznym,  który  wypełnia  znamiona  przestępstwa  z  ustawy  o  systemie  oceny

zgodności z zaznaczeniem, iŜ wystąpiono do wprowadzającego do obrotu o podjęcie działań naprawczych,

co doprowadziło do usunięcia niezgodności na zasadzie dobrowolności.

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

Zmiany w ofertach obejmują jedynie typy urządzeń.

W trakcie kontroli  w jednym z centrów   ogrodniczych ,  inspektorzy znaleźli  w ofercie handlowej

przedsiębiorcy 2 quady podlegające dyrektywie maszynowej. Jednak po ustaleniu modelu/typu tych quadów

i  porównaniu  ich  z  listą  skontrolowanych  quadów rozsyłaną  przez WIIH Gdańsk  w ramach koordynacji

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

powyŜszego odstąpiono od kontroli tych urządzeń.

WIIH w Kielcach skontrolował równieŜ agencję handlu, reklamy i consultingu  w Kielcach będącej

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

Wszystkie quady przeznaczone były do rajdów przeprawowych oraz rajdów sportowych.  Jeden z modeli

Quad'ów   posiadał  na  pojazdach  numery  homologacyjne.  Skontrolowane  pojazdy  po  przeprowadzeniu

procedury  dostosowawczej,  przy  uwzględnieniu  importu  jednostkowego  na  niektóre  typy  oraz  badań

technicznych przeprowadzonych przez uprawnionego diagnostę mogą być zarejestrowane i wykorzystywane

do poruszania się po drogach publicznych.



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

wnioskiem o wydanie opinii dot. maszyn.

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

3 oraz 7a ustawy s dnia 7 października 1999r. o języku polskim 

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

7.  Kontrola  wybranych  środków  ochrony  indywidualnej  pod  kątem  zgodności  z  zasadniczymi
wymaganiami, przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
w III kwartale 2008r.

            Wydział Kontroli  Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Kielcach, zgodnie z programem kontroli BK/NR-40-7/08/MS z dnia 30.06.2008r.przeprowadził kontrole w 4
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  21.12.2005r.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. 11 partii środków ochrony indywidualnej z poza Unii Europejskiej o liczebności 54 szt. o łącznej  wartości
1295 zł. w tj:  
- 4 partie okularów do pływania o wartości 530 zł ;
- 3 partie okularów sportowych o wartości 390 zł ; 
- 4 partie okularów przeciwsłonecznych o wartości 375 zł .

  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 zasadami określonymi  w § 34 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 2159, poz. 2173), objęte
kontrolą wyroby zaliczone były do kategorii I. Wyroby z kategorii I powinny być oznaczone znakiem CE ,
posiadać  deklaracje  zgodności  wystawioną  przez  producenta  lub  upowaŜnionego  przedstawiciela  oraz
instrukcję uŜytkowania. Określone w w/w rozporządzeniu  wymogi zostały spełnione. 

− Deklaracje zgodności

       Sprawdzając pozyskane w czasie trwania kontroli deklaracje zgodności stwierdzono, Ŝe sporządzone
zostały  zgodnie  z  §  36  ust.2  cytowanego  wcześniej  rozporządzeni.  Przedsiębiorcy  kaŜdorazowo
potwierdzali  w  deklaracjach  zgodność  środków  ochrony  indywidualnej  z  zasadniczymi  wymaganiami
zawartymi w rozporządzeniu MG z dnia 21.12.2005r. (dyrektywie 89/686/EWG)..

− Przestrzeganie przepisów zawartych w art.7 i  7a Ustawy z dnia 7 października 1999r.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,  ostrzeŜenia i informacje dla konsumentów wymagane
na  podstawie  innych  przepisów .   Nie  stwierdzono  w Ŝadnym  z  powyŜszych   przypadków naruszenia
przepisów w zakresie dotyczącym ochrony języka polskiego . 
 
− Sprawdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami.
         Podczas kontroli sprawdzono czy środki ochrony indywidualnej posiadają instrukcje uŜytkowania
zgodnie  z  §  9  ust.  1  i  2   rozporządzenia  MG  z  dnia  21.12.2005r.  oraz  czy  zawierają  one  stosowne
ostrzeŜenia  i  informacje  określone  w  §  11ust  1;2;3;4   tego  rozporządzenia.  W  badanym  zakresie
nieprawidłowości nie stwierdzono .

− Wojewódzki  Inspektorat  w  Kielcach  nie  wydawał  w  III  kwartale  2008r.  opinii  na  wniosek  Urzędów
Celnych dotyczących środków ochrony indywidualnej.

− Wojewódzki Inspektorat w Kielcach  po raz pierwszy przeprowadził kontrole w zakresie środków ochrony
oczu . Z uwagi na to nie moŜna porównać ustaleń obecnych z poprzednimi .  
                 

              Z przeprowadzonych kontroli środków ochrony indywidualnej oczu przeprowadzonych w III KW
2008r,  przez  Wojewódzki  Inspektorat  w  Kielcach  wynika,  Ŝe  na  terenie  województwa  świętokrzyskiego,
środki te spełniają wymogi zgodności z zasadniczymi wymaganiami .

8.   Kontrola    sprzedawanego  na  placach  targowych  sprzętu  AGD   ,  pod  kątem  spełniania
zasadniczych wymagań,  przeprowadzonych w III  kwartale 2008r.    przez Wojewódzki   Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Kielcach. 
                

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach informuje, Ŝe w okresie III-go kwartału

2008r. zgodnie z wytycznymi BK/NR-040-10/08/PS z 26 maja 2008r.  przeprowadził kontrole  drobnego

sprzętu elektrycznego ADG  w 6 placówkach zlokalizowanych na placach targowych na terenie województwa

świętokrzyskiego.

Zgodnie z wymienionym programem tutejszy Inspektorat posiadał przydzielone  do kontroli poduszki

i koce elektryczne , podgrzewacze do butelek, urządzenia do masaŜu stóp, ale w związku z brakiem tego

asortymentu na targowiskach , w uzgodnieniu z pracownikiem Głównego Inspektoratu zmieniono wyroby na

inne artykuły  elektryczne drobnego sprzętu   AGD. 

Kontrolę sprzętu elektrycznego AGD, oferowanego na targowiskach pod kątem spełniania zasadniczych

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

zasadniczych wymagań dla  sprzętu elektrycznego (  Dz.  U. Nr155 ,  poz.  1089),   przeprowadzono w 6

stoiskach  zlokalizowanych  na  targowiskach  w  Kielcach  (  2  stoiska),  SkarŜysku-  Kam.  (  3  stoiska  )  ,

Starachowic ( 1 )  . 

Sprawdzeniem objęto 26  rodzajów sprzętu ogólnej wartości 1626 zł ,  w tym 23 partie       wyprodukowanych

w krajach trzecich. Na pozostałych 3 partiach rak było podanego kraju pochodzenia. W stosunku do tych

wyrobów nie ustalono równieŜ wprowadzającego do obrotu w związku z brakiem moŜliwości

udokumentowania źródła zakupu . Właściciel  stoiska opłaca podatek w formie karty podatkowej  w związku

z czym nie ma obowiązku posiadania faktur zakupu.    

Były to następujące  wyroby : 

− czajniki 11 partii, 

− lokówki 2 partie 

− karbownice  1partia,

− golarki elektryczne 2 partie 



− młynki   do kawy 1 partia

− miksery1 partia

− suszarki do włosów 2 partie 

Sprawdzając  prawidłowość  oznaczania  wyrobów  znakiem  CE  potwierdzającym  ich  zgodność  z

zasadniczymi  wymaganiami    stwierdzono, Ŝe wielkość oznaczenia i prawidłowość jego  naniesienia nie

budziły zastrzeŜeń. Oznakowanie to było widoczne, łatwo czytelne i nieusuwalne oraz spełniało   wymogi

§11. 3 rozporządzenia Ministra  Gospodarki z dnia 2

sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ( Dz. U. Nr 155 poz. 1089)  . 

Oceniając prawidłowość zamieszczania  podstawowych informacji wymaganych 

§ 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007r. stwierdzono, Ŝe w oznaczeniach  2 partii

golarek   oraz   1  partii  karbownicy  do  włosów     brak    było   symbolu  graficznego odpowiadającego

symbolowi 5172 wg IEC 60417 przewidzianego dla sprzętu  II klasy, co jest niezgodne z pkt. 7. 1 normy

EN60335-1+A11:2004  Elektryczny sprzęt do uŜytku domowego i podobnego Bezpieczeństwo uŜytkowania

Część 1 :Wymagania ogólne.  

Wyroby  te  nie  spełniają  zasadniczych  wymagań  określonych  §5.1.  gdyŜ  nie  posiadają

zamieszczonych  ww.   podstawowych  informacji  ,których  znajomość  i  przestrzeganie  są  warunkiem

bezpieczeństwa podczas  uŜytkowania  tego sprzętu.  Właściciel  stoiska wycofał  kwestionowany sprzęt  ze

sprzedaŜy do czasu uzupełnienia  oznakowania.  Pozostały kontrolowany  sprzęt  posiadał  na tabliczkach

znamionowych  podstawowe  dane   techniczne  warunkujące  bezpieczne  uŜytkowanie  dotyczące  m.  in.

napięcia, mocy, częstotliwości, nazwę producenta bądź znak  towarowy, klasy ochronności, modelu wyrobu .

Uznając  powyŜsze  niezgodności  jako  mniej  istotne  wystąpiono  w  trakcie  kontroli   do

dystrybutora o spowodowanie podjęcia dobrowolnych działań naprawczych przez producenta .  Do  chwili

obecnej tut,. Inspektorat otrzymał informację od dystrybutora   o przesłaniu Ŝądań do  Austrii i zobowiązaniu

się  producenta w trakcie telefonicznej rozmowy do wykonania poprawy oznakowania.   

Na  zakwestionowany  sprzęt  zaŜądano  okazania   deklaracji  zgodności.  Sprawdzając  deklaracje

zgodności  potwierdzające zgodność wyrobu z  wymaganiami norm zharmonizowanych wystawione przez

producenta   stwierdzono, Ŝe :  

-  w   deklaracjach   dla  karbownicy    i  dla  golarki   z  nie  podano  dwu  ostatnich  cyfr  roku  naniesienia

oznakowania CE , co jest nie zgodne z wymogami  § 10.2.4. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21

sierpnia 2007r. ( Dz. U. nr 155. poz. 1089)

- w  deklaracjach dla lokówki  i karbownicy   potwierdzono zgodność wyrobów z wymogami dyrektywy LVD

73/23/EEC podczas gdy obecnie obowiązuje dyrektywa 2006/98/WE, 

- w deklaracji dla lokówki  zrobiono odniesienie do nieaktualnych juŜ norm zharmonizowanych EN 60335-

1;1994+A11;95+A1,A12:96+A13,A14;98+A15,A2:A16:01  Elektryczny  sprzęt  do  uŜytku  domowego  i

podobnego - Bezpieczeństwo uŜytkowania Część1.  

.

W trakcie kontroli nie pobrano próbek  do badań laboratoryjnych.  

Sprawdzając przestrzeganie przepisów zawartych w art. 41pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180, poz. 1495) , ustalono Ŝe, w Ŝadnym stoisku

nie uwidoczniono  informacji o punktach zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na 6



partiach  takich  wyrobów  jak  czajniki   i  suszarka   nie   umieszczono  oznakowania  w  formie  symbolu

wskazującego  na  selektywną  zbiórkę  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego.  Natomiast   informacje  o

selektywnej zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego załączono jedynie do dwu Ŝelazek.

Pozostały kontrolowany sprzęt nie posiadał załączonych informacji .  

Z  przeprowadzonych  rozmów z  właścicielami  placówek  wynika  Ŝe  znajomość  ustawy  o

zuŜytym  sprzęcie  elektrycznym  jest  bardzo  słaba.  Były  to  pierwsze  kontrole    przeprowadzane  w  tym

zakresie  przez tut. Inspektorat   na placach targowych.

W trakcie kontroli  właściciele  sklepów uzupełnili  brakujące informacje o punktach zbiórki

zuŜytego sprzętu. 

W  związku  ze  stwierdzonymi  nieprawidłowościami  w  przestrzeganiu   obowiązków

sprzedawcy i wprowadzającego do obrotu wynikających z przepisów zawartych w art. 41 pkt. 2 i 3 ustawy z

dnia  29  lipca  2005r.  o  zuŜytym  sprzęcie  elektrycznym  i  elektronicznym  (  Dz.  U.  Nr  180,  poz.  1495),

powiadomiono właściwy terenowo Inspektorat Ochrony Środowiska .

Wystąpiono  z  wnioskami  pokontrolnymi  o  poprawę  oznakowania  w  ww.  zakresie  do  4

importerów/dystrybutorów i 1 producenta.-

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

w odniesieniu do kontrolowanego sprzętu nie  stwierdzono. 

 Realizując dodatkowe zagadnienia do kontroli stwierdzono , Ŝe: 

- Karty gwarancyjne załączono tylko do 5 partii wyrobów . Jedynie karta gwarancyjna załączona do

miksera posiadała zapis zgodny z art.13 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaŜy

konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego

( Dz. U . Nr 141 , poz. 1176, ze zm. ). 

− Nie uwidoczniono cen na towarach w 2 stoiskach handlowych .   Naruszenie przepisów ustawy z dnia

5.07.2001r. o cenach ( Dz. U. Nr 97 poz. 1176, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia

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

oznaczania  ceną  towarów  przeznaczanych  do  sprzedaŜy  (  Dz.  U.  Nr  99,  poz.894  ze  zm.  ).   Za

popełnienie wykroczenia nałoŜono   mandaty karne.

− Działalność gospodarcza przez kontrolowane podmioty prowadzona jest na podstawie zgłoszenia do

ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu  do  rejestru  Sądowego.  Prowadzona działalność

była zgodna z zakresem  zgłoszonym do ewidencji. 

            Ceny oferowanego  do sprzedaŜy sprzętu na bazarach  są zbliŜone do cen proponowanych w

marketach na wyroby podobnych firm.

                         W okresie III kw. 2008r. Urząd Celny w Kielcach nie występował do tut. Inspektoratu z

wnioskiem o opinie dotyczącą sprzętu objętego kontrolą.

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

notyfikowanych w systemie RAPEX, ujętych w pismach BK/NR-431-13/08/MK z dnia 28.07.2008r.  ; BK/NR-

431-15/08/MK  z   dnia  09.09.2008r.  W   wyniku  sprawdzenia  nie  stwierdzono  występowania  wyrobów

wymienionych w ww. pismach.



9. Kontrola bezpieczeństwa zapalniczek przeprowadzonych  w III kwartale 2008 r. przez Wojewódzki

Inspektorat Inspekcji  Handlowej w Kielcach

  

           Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Kielcach realizując program kontroli Nr BK/ANU – 40 – 6/08/AJ

z kwietnia  2008r. w III  kwartale bieŜącego roku objął kontrolą 2 przedsiębiorców na terenie województwa

świętokrzyskiego.

          Celem kontroli było dokonanie oceny bezpieczeństwa zapalniczek oferowanych na polskim rynku oraz

eliminowanie  z  obrotu  wyrobów  mogących  stanowić  zagroŜenie  dla  zdrowia  lub  Ŝycia  uŜytkowników  z

uwzględnieniem   postanowień  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dn.  26  kwietnia  2007  r.  w  sprawie

wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do

zapalniczek (Dz.  U. Nr 77,  poz.515).  Ocenie poddano równieŜ prawidłowość i  rzetelność wprowadzania

zapalniczek do obrotu na rynek polski.

        Ogółem sprawdzeniem objęto 8  partii zapalniczek - 7760 szt. o wartości 5 724,50  zł.

Były to zapalniczki wprowadzone na rynek polski przez następujące firmy:

USTALENIA KONTROLI

          Kontrolę bezpieczeństwa zapalniczek przeprowadzono u  2 przedsiębiorców prowadzących sprzedaŜ

hurtową, z uwagi na brak na terenie   województwa świętokrzyskiego

importerów oraz pierwszych dystrybutorów zapalniczek.

           Oceny bezpieczeństwa zapalniczek oraz sposobu oznakowania produktów dokonano poprzez

przeprowadzenie  badań  organoleptycznych  i  udokumentowano  w  „Sprawozdaniu  z  badań

organoleptycznych”.Próbki  do  badań  organoleptycznych  pobierano  za  protokołem  pobrania  próbki.

Jednocześnie zgodnie z art. 18 ust. 1 a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, dla potrzeb badań

spełniania przez produkt wymagań bezpieczeństwa, równocześnie z pobraniem próbki produktu pobierano i

zabezpieczano 2 dodatkowe  próbki kontrolną i rozjemczą z tej samej partii w ilości odpowiadającej ilości

pobranej do badań.

Dla kaŜdej  badanej  partii  zapalniczek  sporządzono checklistę,  zawierającą podstawowe parametry,  jakie

powinna spełniać zapalniczka w zakresie bezpieczeństwa.           

1. 1. KONTROLA ZAPALNICZEK – GADśETÓW (FANTAZYJNYCH).

1. 2. KONTROLA TZW. ZAPALNICZEK LUKSUSOWYCH.

        W ofercie handlowej kontrolowanych przedsiębiorców brak było zapalniczek – gadŜetów (fantazyjnych)

jak równieŜ zapalniczek luksusowych.

1. 3.  KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA ZAPALNICZEK ZWYKŁYCH.

1.3.1 b) Kontrola dokumentacji u dystrybutora.



        Zgodnie z § 11 cytowanego wyŜej rozporządzenia dystrybutorzy przedstawili dokumentację potrzebną

do ustalenia wszystkich dostawców kontrolowanych zapalniczek w łańcuchu dostaw, tak aby było moŜliwe

ustalenie producenta.

1.3.2. Badanie cech fizycznych.

1. Badanie w zakresie zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci.

         Wszystkie kontrolowane zapalniczki posiadały zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci. W

przypadku zapalniczek  piezoelektrycznych 

za pomocą dynamometra analogowego model  FA dokonano pomiaru siły  nacisku powodującej  działanie

zapalacza.  We  wszystkich  przypadkach  wartość  siły  nacisku  wynosiła  od  48  -   53,6  N,  co  stanowi

wystarczające zabezpieczenie i uniemoŜliwia skuteczne uruchomienie w/w zapalniczek przez dzieci.

W przypadku zapalniczek krzesiwowych  0 zastosowano zabezpieczenie „wolne kółko”, tzn. kółko iskrzące

obraca się nie powodując zapalenia zapalniczki, aby ją zapalić naleŜy wcisnąć kółko iskrzące, jednocześnie

naciskając przycisk.

2. Objętościowa rezerwa pojemności.

         Badania objętościowej rezerwy pojemności dokonano w  przypadku  zapalniczki z przeźroczystym

zbiornikiem  paliwa  .  Stwierdzono,  Ŝe  udział  fazy  ciekłej  paliwa  w  zapalniczkach   nie  przekraczał  85%

pojemności objętościowej zbiornika. Obliczenia dokonano na podstawie porównania wysokości słupa gazu

do wysokości zbiornika, przy załoŜeniu jednakowego przekroju na całej wysokości zbiornika.

3. Wysokość płomienia.

       Wszystkie kontrolowane zapalniczki były zapalniczkami nastawnymi. Badając wysokość ich płomienia

stwierdzono, Ŝe:

−  miały  wysokość  płomienia  tak  nastawioną przez  producenta,  aby przy  pierwszym  zapaleniu  przez

uŜytkownika – bez zmiany nastawienia – nie wytwarzały płomienia o wysokości większej niŜ 100 mm

−  nie  wytwarzały  płomienia  o  wysokości  większej  niŜ  120 mm, gdy były  umyślnie  nastawione  przez

uŜytkownika na ustaloną konstrukcyjnie przez producenta maksymalną wysokość płomienia,

−  nie wytwarzały płomienia o wysokości większej niŜ 50 mm, gdy były nastawione na najniŜszą moŜliwą

wysokość płomienia,

−  maksymalna,  moŜliwa  do  osiągnięcia,  wysokość  płomienia  była  ograniczona  wskutek  nastawienia

wstępnego i przez konstrukcję wyrobu

4. Odporność na plucie lub pryskanie i migotanie.

         Badane zapalniczki, nastawione na maksymalną wysokość płomienia nie wykazywały     Ŝadnego

plucia, pryskania zdefiniowanego lub migotania.

5. Wygaszanie płomienia.

         Kontrolowane zapalniczki  wygaszały się na skutek zwolnienia przycisku, wszystkie spełniały

wymagania dotyczące czasu wygaszania. Całkowite wygaszanie płomienia następowało w ciągu 2 s. po

5 s. palenia, gdy była nastawiona maksymalna wysokość płomienia.

6. Nastawianie wysokości płomienia.

    Na wszystkich badanych zapalniczkach  producenci umieścili oznakowanie    wskazujące kierunek ruchu

mechanizmu nastawczego, powodującego zmniejszenie lub     zwiększenia wysokości płomienia. Zapalniczki

posiadały obrotowe nastawniki płomienia,     o ruchu w przybliŜeniu prostopadłym do płomienia. Nastawniki

płomienia umieszczone     były  u góry zapalniczek. W przypadku gdy zapalniczki trzymane były w sposób,



gdy     płomień był skierowany w stronę uŜytkownika, ruch nastawnika w lewo powodował  zmniejszenie

wysokości płomienia. Kierunek ruchu mechanizmu nastawczego był trwale   odciśnięty lub wygrawerowany

na zapalniczce.

7. Wykończenie zewnętrzne.

       Badane zapalniczki nie posiadały Ŝadnych zewnętrznych ostrych krawędzi, które mogłyby  spowodować

przypadkowe skaleczenia lub otarcia uŜytkownika, gdy korzysta on  z zapalniczki w przewidziany sposób.

���� 3. 3. Kontrola oznakowania zapalniczek w zakresie ogólnego bezpieczeństwa.

      Dokonując oceny bezpieczeństwa  zapalniczek zakwestionowano 3 partie (2 380 st.) o wartości  1

569,30 zł.. z uwagi na wprowadzające w błąd informacje podane  na opakowaniu zbiorczym i na ulotkach

dołączonych  do  zapalniczek.  Na  ulotkach  dołączanych  do  zapalniczek   podano,  aby  nie  pozostawiać

zapalniczki w stanie  zapalonym dłuŜej niŜ 10 s.,a na opakowaniu zbiorczym dłuŜej niŜ 30 s. 

Ponadto  dokonując  oględzin  zapalniczki  piezoelektrycznej   wielokrotnego  napełniania,  z  latarką,

stwierdzono, Ŝe na ulotce do niej dołączonej    podano informacje o sposobie napełniania zapalniczki gazem

oraz o rodzaju zastosowanego gazu. Brak jest natomiast  instrukcji dojścia do zaworu oraz miejsca jego

lokalizacji, co jest niezbędne biorąc po uwagę, Ŝe zawór umieszczony jest pod lampką, w  miejscu trudno

dostępnym i niewidocznym , a zdemontowanie osłony lampki jest bardzo  trudne.

Zachodzi znaczne prawdopodobieństwo, Ŝe uŜytkownik zapalniczki nie mogąc zdemontować lampki moŜe

umieścić końcówkę pojemnika z gazem w miejscu do tego nie przeznaczonym,

co moŜe stwarzać zagroŜenie w określonych warunkach.

            W związku ze stwierdzonymi  nieprawidłowościami, kontrolowany przedsiębiorca  w toku kontroli

podjął  działania naprawcze.  W  celu wyeliminowania ewentualnych zagroŜeń pozyskano od  importera

nowe ulotki  informujące,  Ŝe  przedmiotowe zapalniczki   są zapalniczkami  jednorazowego uŜytku.  Ulotki

dołączono do kaŜdej zapalniczki jednocześnie oznaczając nią opakowanie zbiorcze.

Ponadto  na opakowaniach zbiorczych zakwestionowanych zapalniczek  naklejono etykietę z prawidłową

informacją o czasie pozostawienia zapalniczek w stanie zapalonym tj. nie dłuŜej niŜ 10 s. 

            W toku kontroli zgodnie z wytycznymi określonymi w piśmie BPO-024-21/07/LT z dnia 28.03.2007 r.

przeprowadzono szacowanie i ocenę  ryzyka zapalniczki piezoelektrycznej SK-180 LED Animals 2 z uwagi

na to, Ŝe produkt nie jest oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 2 ustawy o ogólnym

bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2275),  stwierdzając, Ŝe

zachodzi średnie ryzyko, iŜ produkt nie jest bezpieczny.

Do wprowadzającego na rynek polski w/w zapalniczki wystąpiono z pismem o podjęcie działań naprawczych

mających  na  celu  poprawę  oznakowania  wymienionych  zapalniczek  juŜ  wprowadzonych  do  obrotu,  jak

równieŜ  tych,  które  będą  wprowadzane  na  rynek  w  okresie  późniejszym.  Importer   podjął   działania

zmierzające   do  usunięcia  błędnej  informacji  dotyczącej  czasu  pozostawienia  zapalniczki  w  stanie

zapalonym jak równieŜ do podawania dokładnej instrukcji napełniania gazem zapalniczki .

         Do pozostałych  zapalniczek producenci dołączali informacje umoŜliwiające uŜytkownikom prawidłowe,

bezpieczne i pełne korzystanie z produktów. Informacje te były zamieszczane bezpośrednio na zapalniczce

lub w oddzielnej  broszurce zapakowanej  razem z zapalniczką.  Na wszystkich zapalniczkach naniesiono

trwały znak graficzny lub nazwę identyfikującą producenta lub dystrybutora jak równieŜ wszystkie wymagane

symbole lub informacje dotyczące bezpieczeństwa.



1.3.4.  Kontrola dokumentacji potwierdzającej zgodność z normą  PN-EN ISO    9994:2006 (U).

            Kontrolowani przedsiębiorcy nie posiadali dokumentacji potwierdzającej zgodność

z w/w normą.

1. 4. Badania laboratoryjne.

            Badania organoleptyczne przeprowadzone w zakresie objętościowej rezerwy pojemności, wysokości

płomienia,  odporności  na  plucie,  pryskanie  i  migotanie,  wygaszanie  płomienia,  nastawienia  wysokości

płomienia oraz wykończenia zewnętrznego nie wykazały cech dających podstawę do uznania, Ŝe wyroby te

nie są bezpieczne.  Nie stwierdzono równieŜ w kontrolowanych zapalniczkach niewłaściwych zabezpieczeń

przed uruchomieniem przez dzieci.

W związku z tym  nie pobrano zapalniczek do badań laboratoryjnych.  

2. DODATKOWE ZAGADNIENIA DO KONTROLI.

              W trakcie czynności kontrolnych  dokonano sprawdzenia zgodności oznakowania  w odniesieniu do

przepisów dotyczących oznakowania produktów tj.:

- art. 20 ustawy z dnia 2.07.2004 r o swobodzie działalności gospodarczej, (tekst

   jednolity Dz. U.  Z 2007 r., Nr 155, poz. 1095)

- art. 7 i 7a ustawy z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim, (Dz. U. Nr 90, poz. 999)

W wyŜej wymienionym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzą sprzedaŜ hurtową w związku z czym nie sprawdzono

przestrzegania przepisów ustawy z dn. 5.07.2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późń. zm.) oraz

rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 10.06.2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen

towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaŜy (Dz. U. Nr 99, poz.

894 z późń. zm.).

W zakresie legalności prowadzonej działalności gospodarczej nieprawidłowości nie stwierdzono.

PODSUMOWANIE

         Na podstawie badań organoleptycznych stwierdzono, Ŝe kontrolowane zapalniczki zabezpieczone były

w  sposób  wystarczający  przed  uruchomieniem  ich  przez  dzieci.  W  jednym  przypadku   stwierdzono

nieprawidłowości  w  oznakowaniu  zapalniczek  w  zakresie  ogólnego  bezpieczeństwa.  Przedsiębiorcy

umoŜliwiono podjęcie dobrowolnych działań, nieprawidłowości zostały  usunięte  w trakcie kontroli. 

                   

              W toku kontroli nie stwierdzono w ofercie handlowej zapalniczek notyfikowanych w systemie

RAPEX, wymienionych w piśmie z GIIH w Warszawie nr BK/NR-431-11/08/MK z dnia 10.06.2008r tj.:

.

10.   Kontrola bezpieczeństwa sprzętu sportowego i  akcesoriów przeprowadzonych w III  kwartale

2008r. przez Wojewódzki Inspektorat Insekcji Handlowej w Kielcach.

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

BK/ANU-40-16/08/AK z dnia 17.06.08r. objął kontrolą 3 placówki na terenie województwa świętokrzyskiego.

      



 Kontrolą objęto następujące placówki: 

      Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa sprzętu sportowego stosowanego do ćwiczeń w domu  na

podstawie przepisów ustawy z dnia 12.grudnia 2003 r. o bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. Nr 225 poz.

2275 ze zm.) oraz eliminowanie z obrotu wyrobów, które mogą stanowić zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia

uŜytkowników.

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1)Kontrola bezpieczeństwa .            

         Pod względem bezpieczeństwa i oznakowania sprzętu stosowanego do ćwiczeń w domu, sprawdzono

15 partii artykułów łącznej wartości 9.925 zł. Kontrolą objęto następujące wyroby: 

− TrenaŜer wioślarski 

− Rowery dziecięce; 

− Deskorolka treningowa  

− ŁyŜworolki „

−  Fotelik rowerowy 

− Rower miejski -damka“

−  Rower górski 

             

              Oceniając  bezpieczeństwo  i  oznakowanie  wyŜej  wymienionych  wyrobów,  sprawdzono

przestrzeganie  wymogów   określonych  w   art.  4  ust.  2  ustawy  z  dnia  12  grudnia  2003r.  o  ogólnym

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229 poz. 2275 ).

              W wyniku dokonanych ocen organoleptycznych poszczególnych rodzajów sprzętu zwrócono

szczególną  uwagę  na  cechy  produktu:  oznakowanie,  instrukcje  montaŜu  i  uruchomienia,  sposób

konserwacji,  wygląd  produktu  oraz  wszelkie  ostrzeŜenia  i  informacje  mające  bezpośredni  wpływ  na

bezpieczeństwo uŜytkowania.

Poddając ocenie organoleptycznej wyroby tj:

- rowery stwierdzono ,Ŝe posiadały sprawnie działające układy hamulcowe na przednie i tylne koło,  osłony

łańcucha i osłony szprych. Podczas badania nie stwierdzono Ŝadnych ostrych wystających krawędzi.

-deskorolki  posiadały  zaokrąglone krawędzie  deski,  nad górna  krawędzią  deski   nie  występowały  ostre

zakończenia ;

-łyŜworolki  posiadały  prawidłowo  przymocowane  kółka,  uniemoŜliwiające  poluzowanie  się  podczas

normalnego uŜytkowania. 

-trenaŜer  wioślarski  posiadał  zaokrąglone  krawędzie  ,końce  rur  były  zabezpieczone

zaślepkami,powierzchnie uchwytów na ręce posiadały fakturę zabezpieczającą przed ślizganiem się.

-fotelik rowerowy wyposaŜony był w uprząŜ paskową regulowaną ,krawędzie i części  wystające były zagięte

i zabezpieczone.

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

korzystanie  z  wyrobów,  mogące  stwarzać  zagroŜenie  dla  konsumentów  podczas  prawidłowego  ich

uŜytkowania.  Tak  więc  spełniał  on  wymagania  bezpieczeństwa.  Na  powyŜszą  okoliczność  sporządzono

sprawozdania z badań organoleptycznych.



2) Ponadto w toku kontroli sprawdzono :

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

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

określonymi w przepisach : 

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

zm. ).

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

Nieprawidłowości w powyŜszym zakresie nie stwierdzono. 

���� Przestrzeganie przepisów dotyczących oznaczania towarów ceną sprawdzono we wszystkich  2 podmiotach

,zagadnienia tego nie kwestionowano.

Prawidłowość zapisów w kartach gwarancyjnych w przypadku  dołączania ich do wyrobu.

Ustalono ,Ŝe do  7 wyrobów dołączone były karty gwarancyjne. W wyniku  analizy zapisów stwierdzono , w

1 przypadku  brak  stwierdzenia o treści: „gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie

ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową”.  Po-

wyŜsze jest niezgodne z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaŜy

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

     Do producenta skierowano wystąpienie z wnioskiem o dostosowanie zapisu w karcie gwarancyjnej

do obowiązujących przepisów. W czasie kontroli otrzymano pismo od producenta w którym informuje , Ŝe

brakujący zapis  został  zamieszczony w kartach  gwarancyjnych,  które  zostały  przesłane  do  odbiorców

łyŜworolek.

Legalność prowadzonej działalności.  

   Działalność gospodarcza w kontrolowanych placówkach prowadzona była         zgodnie z zakresem określo-

nym w zaświadczeniach o ewidencjonowaniu działalności gospodarczej lub wpisach do rejestru.

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

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

 WNIOSKI

Podsumowując wyniki kontroli naleŜy stwierdzić ,Ŝe objęty sprawdzeniem  sprzęt sportowy nie wykazał cech

mogących stwarzać zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia uŜytkownika. 

11. Kontrola urządzeń ciśnieniowych i prostych zbiorników ciśnieniowych pod kątem zgodności z

zasadniczymi  wymaganiami,  przeprowadzonych  w  okresie  III  kwartału  2008r.  przez  Wojewódzki

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.



Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w  Warszawie  zawartych w

programie   BK/NR-40-4/08/MB  Wydział  Kontroli  Artykułów   Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej  w Kielcach  w III kwartale 2008r. przeprowadził  kontrole  w 8 placówkach

handlowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

  

Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

Sprawdzeniem  objęto  16  partii  kompresorów  powietrza  o  liczebności  17  szt.  i  łącznej  wartości

24695,9zł, są to:

� Kompresory powietrza 

Skontrolowane  proste  zbiorniki  ciśnieniowe  wchodzące  w  skład  w/w  kompresorów  z  racji

posiadanych parametrów technicznych podlegały zasadniczym wymaganiom określonym w Rozporządzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników

ciśnieniowych  (Dz.U.  Nr  259,  poz.  2171)  wdraŜającym  dyrektywę  SPV -  87/404/EEC.  Po  odczytaniu  z

tabliczek  znamionowych  zbiorników  pojemności  „V”  oraz  najwyŜszego  dopuszczalnego  ciśnienia  „PS”

dokonano wyboru kategorii. Wszystkie proste zbiorniki objęte kontrolą naleŜą do kategorii A:

− kategoria A2 – 13 partii zbiorników,

− kategoria A3 – 3 partie zbiorników.

Ponadto kompresory podlegają równieŜ wymaganiom następujących rozporządzeń:

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

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

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

elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170 z 2005r.).

OZNAKOWANIE ZBIORNIKÓW

Wszystkie  skontrolowane  proste  zbiorniki  ciśnieniowe  na  tabliczkach  znamionowych  posiadały

naniesione oznakowanie CE oraz numery jednostek notyfikowanych odpowiedzialnych za nadzór WE lub

weryfikację WE, zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie

zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych.

Jednostki  notyfikowane  zaangaŜowane  przez  producentów  kontrolowanych  zbiorników  posiadały

odpowiedni zakres notyfikacji.

Na skontrolowanych zbiornikach umieszczone były tabliczki  znamionowe z danymi technicznymi,

trwale  połączone  z  urządzeniem.  Sprawdzone  zbiorniki  posiadały  naniesione  wszystkie  parametry

techniczne, zgodnie z § 37 w/w rozporządzenia. We wszystkich przypadkach producenci podawali pełny rok,

a nie 2 ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE.

Oznakowanie 15 partii kompresorów powietrza spełniało równieŜ wymagania wynikające z §48.1. i

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



maszyn i elementów bezpieczeństwa oraz §5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W  przypadku  jednego  z  kompresorów  ,  producent umieścił  na  urządzeniu  symbol  II  klasy

urządzenia, podczas gdy urządzenie wyposaŜone było w kabel z wtyczką ochronną charakterystyczną dla

klasy I. W instrukcji obsługi jest zapis o wyposaŜeniu kompresora we wtyczkę ochronną. Ponadto brak było

nazwy producenta lub znaku towarowego na sprzęcie elektrycznym. Nieprawidłowe informacje na sprzęcie

elektrycznym,  których  znajomość  i  przestrzeganie  są  warunkiem  bezpieczeństwa  podczas  uŜytkowania

sprzętu narusza postanowienia §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie

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

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Do 14 partii skontrolowanych kompresorów producenci dołączyli deklaracje zgodności. W większości

przypadków do spręŜarek dołączone były 3 rodzaje deklaracji zgodności:

���� Deklaracja  zgodności  producenta  kompresora  potwierdzająca  zgodność  sprzętu  z  dyrektywami:

98/37/EEC, 89/336/EEC (2004/108/CE), 73/23/EEC (2006/95/CE) oraz 2000/14/EEC,

���� Deklaracja  zgodności  producenta  prostego  zbiornika  ciśnieniowego  potwierdzająca  zgodność

urządzenia z dyrektywą 87/404/EEC,

���� Deklaracja  zgodności  producenta  zaworu  ciśnieniowego  potwierdzająca  zgodność  urządzenia  z

dyrektywą 97/23/EEC.

W  deklaracjach  zgodności  dla  prostych  zbiorników  ciśnieniowych  producenci  podali  numery

certyfikatów badania typu WE oraz nazwę i numer jednostki notyfikowanej, która ten certyfikat wystawiła. W

niektórych deklaracjach dołączano takŜe informację o nadzorze produkcyjnym dokonywanym przez jednostki

notyfikowane.

Producenci zaworów bezpieczeństwa w swoich deklaracjach oświadczają, iŜ poddali te urządzenia

ocenie zgodności wg odpowiedniego modułu zgodnie z kategorią zagroŜenia.

Producenci kompresorów  nie dołączyli do urządzeń Ŝadnych deklaracji zgodności. 

Inspektorat  skierował  do  polskiego  producenta  kompresora   pismo  z  Ŝądaniem  przedłoŜenia

stosownej  deklaracji  zgodności.  Ponadto  producent  został  poinformowany  o  konieczności  dołączania

deklaracji  zgodności  do  sprzętu  wprowadzanego  do  obrotu.  W  odpowiedzi  firma  przesłała  brakującą

deklarację  zgodności,  potwierdzającą  zgodność  kompresora  ze  wszystkimi  dyrektywami  mającymi

zastosowanie do sprzętu.

Natomiast jeśli chodzi o jeden z  kompresorów importowanych (Chiny), kontrola oraz postępowanie

wobec wprowadzającego wyrób do obrotu nie zostały zakończone.

W przypadku deklaracji zgodności dla kompresorów FINI : E.C. BK114-200-4 40050 EU ADVAN oraz

E.C. BK119-270-7,5 TP 40050 EU brak było w nich odniesienia do norm zharmonizowanych lub innych

norm, co jest  niezgodne z  §10.2.pkt.3 rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21 sierpnia  2007r.  w

sprawie  zasadniczych wymagań dla  sprzętu  elektrycznego oraz §119.1.pkt.4d)  rozporządzenia   Ministra

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

bezpieczeństwa.

Natomiast w deklaracjach zgodności dołączonych do niektórych (2) skontrolowanych kompresorów

brak było polskiej wersji językowej, co jest niezgodne z §119.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20

grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.



W obu przypadkach WIIH w Kielcach skierował wystąpienia do polskich dystrybutorów urządzeń z

wnioskami  o  podjęcie  działań  zmierzających  do  usunięcia  stwierdzonych  niezgodności.  Dystrybutor

urządzeń  FINI  przekazał  ustalenia  kontroli  włoskiemu  producentowi  z  wnioskiem  o  poprawę  deklaracji

zgodności.

Deklaracje  zgodności  dla  pozostałych  kompresorów  spełniały  wymagania  wynikające  z

następujących przepisów:

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla

sprzętu elektrycznego (§ 10),

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

maszyn i elementów bezpieczeństwa (§ 116.10 oraz 

§ 119) .

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Producenci 15 partii skontrolowanych kompresorów dołączyli do skontrolowanego sprzętu instrukcje

obsługi w języku polskim zawierające informacje wymagane §18.1.pkt.2) oraz dane techniczne (podane w

deklaracjach zgodności) wymagane §18.1. pkt.1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia

2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych.

W przypadku instrukcji obsługi dla importowanego kompresora (Chiny) zawierała ona podstawowe

informacje warunkujące bezpieczne uŜytkowanie sprzętu zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z

dnia  21  sierpnia  2007r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  sprzętu  elektrycznego  oraz  informacje

wymienione w §50 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych

wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, za wyjątkiem braku nazwy i adresu producenta, roku

budowy maszyny, adresu importera, serwisu - §50.1 pkt 1) oraz pkt 2) rozporządzenia. Instrukcja obsługi w

języku polskim zawierała równieŜ informacje o przewidywanym zastosowaniu zbiornika oraz wymagania

dotyczące konserwacji i instalacji zbiornika wymagane §18.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23

grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych. Brak  było

natomiast niektórych danych technicznych tj. najwyŜszej temperatury roboczej Tmax, najniŜszej temperatury

roboczej  Tmin,  nazwy/oznakowania  producenta,  typu,  dwóch  ostatnich  cyfr  roku,  w  którym  naniesiono

oznakowanie CE, o których mowa w §18.1. pkt.1).

Kontrola oraz postępowanie wobec wprowadzającego kompresor  do obrotu nie zostały zakończone.

Dla kompresora  jednego z kompresorów nie moŜna było jednoznacznie określić kraju pochodzenia

urządzenia, poza faktem, iŜ zbiornik wchodzący w skład zestawu był produkcji chińskiej.

Ogólnie jeśli chodzi o kraje pochodzenia prostych zbiorników ciśnieniowych wygląda to następująco:

� 7 zbiorników – Chiny,

� 9 zbiorników – Włochy.

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

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

W  III  kwartale  2008r.  tut.  Inspektorat  nie  wydawał  opinii  na  wniosek  Urzędu  Celnego  dot.

kompresorów powietrza.



W toku wszystkich kontroli sprawdzano występowanie produktów mogących stwarzać zagroŜenie dla

zdrowia lub Ŝycia, wymienionych w pismach GIIH o nr BK/NR-431-13/08/MK z dnia 28 lipca 2008r. oraz BK/

NR-431-14/08/MK z dnia 12 sierpnia 2008r.  (system RAPEX). Produktów tych nie stwierdzono w ofertach

handlowych skontrolowanych firm. 

W segmencie artykułów Ŝywnościowych i sług.

1. Kontrola prawidłowości funkcjonowania usług gastronomicznych  w  rejonach  o  nasilonym

letnim ruchu turystycznym

Wydział Kontroli Artykułów śywnościowych i Gastronomii       Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach  przeprowadził  w  III   kwartale  2008  r.  kontrole  w  siedmiu  placówkach
gastronomicznych zlokalizowanych w rejonach o nasilonym letnim ruchu turystycznym.

Ustalenia kontroli w/g zagadnień tematycznych przedstawiają się następująco :

1 Jakość surowców, półproduktów, potraw i  napojów.
     W zakresie jakości zbadano:  laboratoryjnie 10 próbek  napojów w tym 6 naparów kawy
naturalnej i 4 drinków, z czego zakwestionowano 2 drinki ze względu na zaniŜenie zawartości
alkoholu  o  8  i  9,5ml..  Organoleptycznie 4  partie  ryb  smaŜonych ocenionych na miejscu nie
kwestionując Ŝadnej.
� 37  partii  surowców uŜywanych do przygotowania  potraw w zakresie  świeŜości,które  nie

budziły zastrzeŜeń,
� 157  partii  surowców  uŜywanych  do  produkcji  pod  względem  przestrzegania  terminów

przydatności do spoŜycia i  dat  minimalnej  trwałości,  z  których zakwestionowano 2 partie
mięsa ( karczek,schab ) o wartości 296zł ze względu na przekroczone terminy przydatności
do spoŜycia,   

� w  zakresie  stosowania  substancji  dodatkowych  dozwolonych  określonych  przepisami
rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23.04.2004r  w  sprawie  dozwolonych  substancji
dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu sprawdzono 63 partie towarów nie
wnosząc zastrzeŜeń.

  

      2. Rzetelność obsługi konsumentów.

Rzetelność obsługi konsumentów sprawdzono w sześciu placówkach w zakresie prawidłowości
wyliczania  i  pobierania naleŜności,  w tym w dwóch w zakresie przestrzegania deklarowanych
gramatur. W wyniku sprawdzenia nieprawidłowości nie stwierdzono.
      .

3 Prawidłowość oznakowania towarów..

      W zakresie oznakowania towarów sprawdzono 162  partie, a zakwestionowano 4 partie o
wartości 147zł ze względu na całkowity brak oznaczeń handlowych na: zapiekankach, bułkach
do hamburgerów, hotdogów i kebaba. 
Zakwestionowane  towary  warunkowo  dopuszczono  do  obrotu,gdyŜ  pochodziły  z  bieŜącej
dostawy. Do producenta wyrobów piekarniczych skierowano stosowne w tym zakresie pismo.

      
      4. Prawidłowość magazynowania.

      Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.             
       

     5.   Legalność prowadzonej działalności.
          

Wszyscy  kontrolowani  przedsiębiorcy  prowadzili  działalność  gospodarczą  w  zakresie  i  miejscu



zgodnym z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. 
 Brak oznaczenia na zewnątrz stwierdzono w dwóch placówkach.
         

Okazano  dla  wszystkich  zatrudnionych  pracowników  stykających  się  bezpośrednio  z  Ŝywnością
aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych..

                   W pięciu placówkach stosowano materiały do kontaktu z Ŝywnością, które odpowiadały
obowiązującym przepisom.

Na siedem skontrolowanych placówek w jednej stosowano wagę, która posiadała nieaktualną cechę
legalizacji, w dwóch stosowano wagi ( do uŜytku domowego ) nie podlegające legalizacji, a w jednej brak
było wagi. 

                   Nie stwierdzono przypadku naruszenia przepisów ustaw:
� z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
� z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym,
� z  dnia  9  listopada  1995r  o  ochronie  zdrowia  przed  następstwami  uŜywania  tytoniu  i   wyrobów

tytoniowych..                                      
       
Materiały z kontroli dały podstawę do nałoŜenia 6 mandatów karnych na kwotę 850zł za popełnienie
wykroczeń z  art.  136 §  2KW,137 §1KW, art.  100.1  Ustawy o bezpieczeństwie  Ŝywności  i  Ŝywienia,
26.1pkt.2 Ustawy “ Prawo o miarach “,60' § 3KW . Skierowano wystąpienia  do Obwodowego Urzędu
Miar  i do producenta zakładu piekarniczego.
              

                      
                       

                                    

                      Podsumowując ustalenia z przeprowadzonych kontroli naleŜy zwrócić uwagę ,Ŝe w dalszym
ciągu nieprzestrzegane są przepisy ustawy o cenach. Stwierdza się przypadki nierzetelnego sporządzania
napojów alkoholowych( drinki ),wprowadzanie do produkcji  surowców bez oznaczeń i  po przekroczonych
terminach  przydatności do spoŜycia.

          Przyczyną powyŜszych  nieprawidłowości  są zaniedbania  ze  strony przedsiębiorców jak  teŜ  i
pracowników.

2.   jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie Aś –
40 – 6/08/JS w III kwartale 2008r przeprowadził kontrolę w :
- 3 hurtowniach,
- 5 sklepach detalicznych, w tym 2 sklepach branŜowych prowadzących sprzedaŜ ryb i przetworów rybnych.

                 Ustalenia kontroli wg zagadnień tematycznych przedstawiają się następująco:

I. OCENA JAKOŚCI RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH

      W zakresie jakości  zbadano laboratoryjnie ogółem 11 partii  przetworów rybnych wartości  3272 zł
kwestionując 6 partii wartości 785 zł co stanowi 55% zbadanych partii.

Przyczyną kwestionowania było:

KONSERWY RYBNE

− niewłaściwe  cechy organoleptyczne tj:
− niewłaściwy  wygląd  ryb  (obecne  tusze  uszkodzone  i  zdeformowane  o  uszkodzonej  powierzchni  i

nieestetycznym wyglądzie),
− niewłaściwy wygląd zalewy  „obecność wody w zalewie w ilości ok.75%”,



− niewłaściwa tekstura mięsa (zbyt miękka, rozpadająca się),
− niewłaściwe odgardlenie ryb (obecność znacznej części przewodu pokarmowego i oddechowego),
− niewłaściwy smak (obecny metaliczny posmak)

MARYNATY

7 zaniŜona masa ryby
− zaniŜona kwasowość ogólna
− niewłaściwe cechy organoleptyczne tj.:

-  niewłaściwy wygląd filetów (płaty niecałkowicie pokryte zalewą),
- niewłaściwe  przygotowanie (obecne pojedyncze płaty śledziowe o nierównej linii cięć, niedokładnie
oczyszczone z obecnością skóry i resztkami płetwy ogonowej)

- niewłaściwa lekko twarda i sucha tekstura. 

          Do producentów skierowano wystąpienia pokontrolne obligujące do poprawy jakości. O wynikach
badań laboratoryjnych poinformowano jednocześnie właściwe miejscowo Inspektoraty Jakości  Handlowej
Artykułów Rolno – SpoŜywczych.

II.  SPRAWDZENIE  ILOŚCI  RZECZYWISTEJ  PRODUKTÓW  W  STOSUNKU  DO  DEKLARACJI
PRODUCENTA

          ZaniŜenie masy netto powyŜej dopuszczalnej tolerancji stwierdzono jedynie w pojedynczych próbkach
przetworów rybnych.

- filety z makreli w sosie pomidorowym, (tj. deklaracja 170g, wynik 157,3g)
- śledź po gdańsku w oleju  (tj. deklaracja 170 g, wynik 155,2g)

III. ZASTOSOWANIE SUBSTANCJI DODATKOWYCH

           Z oznaczeń na opakowaniach skontrolowanych partii przetworów rybnych wynika, Ŝe substancje
dodatkowe uŜyte przy produkcji zastosowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH

            Pod  względem  prawidłowości  oznakowania  przez  producentów  ryb  i  przetworów  rybnych
skontrolowano ogółem 97 partii o wartości 19500 zł, z czego zakwestionowano 27 partii o wartości 7958 zł,
co stanowi 28 % zbadanych partii.
             
            W powyŜszym zakresie zakwestionowano:
1. Ryby mroŜone – ze względu na:

���� brak oznaczeń handlowych,
���� uŜycie niewłaściwego wyraŜenia słownego poprzedzającego datę minimalnej trwałości tj.
 „spoŜyć przed” zamiast „najlepiej spoŜyć przed”,
���� brak podania handlowego oznaczenia gatunku

2. Marynaty - ze względu na:
� brak zadeklarowania masy ryby,
� brak podania masy netto,
� brak podania % udziału składnika (sera)  występującego w nazwie produktu,
� nietrwały sposób oznakowania masy netto tj. napisane flamastrem,
� brak oznaczeń handlowych
� zbyt  niską wysokość cyfr  i  liter  w oznakowaniu ilości  nominalnej  (tj.  podano czcionką ok.  3mm,

zamiast 4 mm)

3. Ryby wędzone:
� brak oznaczeń handlowych



           Do  producentów kwestionowanych przetworów rybnych skierowano wystąpienia pokontrolne
obligujące do poprawy oznakowania.

            W ofercie handlowej kontrolowanych jednostek nie stwierdzono w sprzedaŜy ryby maślanej.

V. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ PRODUKTÓW RYBNYCH W GLAZURZE

            Pod względem oznakowania opakowań mroŜonych produktów rybnych skontrolowano łącznie 27
partii  o  wartości  14.313  zł  z  czego  zakwestionowano  19  partii  o  wartości  7608  zł,  co  stanowi  70  %
zbadanych partii.

            Główną przyczyną kwestionowania było:
-  brak podania metody handlowego oznaczania gatunku

� brak oznaczeń handlowych dla 12 partii ryb,
���� uŜycie niewłaściwego wyraŜenia słownego poprzedzającego datę minimalnej trwałości tj.
 „spoŜyć przed” zamiast „najlepiej spoŜyć przed”,

            Do producenta kwestionowanych wyrobów skierowane zostały wnioski pokontrolne, obligujące do
poprawy oznakowania. 
Jednocześnie  poinformowano właściwy miejscowo Wojewódzki  Inspektorat  Jakości  Handlowej  Artykułów
Rolno - SpoŜywczych o nieprawidłowościach w oznakowaniu produktów rybnych. 
      
            W kontrolowanych placówkach uwidocznione były informacje dotyczące zawartości glazury lub ryby,
w miejscach widocznych dla klientów.

VI. DATY MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I TERMINY PRZYDATNOŚCI DO SPOśYCIA

            Pod względem przestrzegania dat minimalnej trwałości bądź terminów przydatności do spoŜycia
skontrolowano ogółem 82  partie  o  wartości  18.494 zł,  nie  stwierdzając  w sprzedaŜy ryb  i  przetworów
rybnych przeterminowanych.

VII.  PRZESTRZEGANIE  WARUNKÓW  I  SPOSOBU  PRZECHOWYWANIA  RYB  I  PRZETWORÓW
RYBNYCH W ODNIESIENIU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I DEKLARACJI PRODUCENTÓW 

            W powyŜszym zakresie sprawdzono 87 partii o wartości 19.500 zł nie stwierdzając nieprawidłowości.

VIII. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNACZENIA TOWARÓW CENAMI

            Naruszenie wymagań zawartych w ustawie z dnia 5.07.2001r o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze
zm.) 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 sprzedaŜy (Dz. U. Nr 99,
poz. 894 ze zm.) stwierdzono w 3 jednostkach handlu detalicznego. 

Dotyczyło to:

- braku wywieszek cenowych
-  określenia  jedynie  wysokości  stosowanej  ceny  bez  podania  nazwy  towaru,  gramatury  oraz  ceny
jednostkowej
- braku podania cen jednostkowych

IX. LEGALNOŚĆ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

            Skontrolowane placówki handlu detalicznego i hurtowego prowadzone były zgodnie z posiadanymi
wpisami  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  zaświadczeniami  o  wpisie  do  ewidencji  działalności
gospodarczej, oznaczone na zewnątrz szyldami, co do rodzaju prowadzonej działalności.



            Nie stwierdzono naruszenia art. 59 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie Ŝywości i Ŝywienia, dotyczącego
udostępniania  i  przechowywania  przez  przedsiębiorców  orzeczeń  lekarskich  do  celów  sanitarno  -
epidemiologicznych.

            W 3 na 8 skontrolowanych jednostkach handlowych stwierdzono posługiwanie się przyrządami
pomiarowymi, które posiadały nieaktualne cechy legalizacji lub nie posiadały ich wcale.

          Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe na 8 skontrolowanych jednostek w 7 stwierdzono róŜne nieprawidłowości.
W głównej mierze polegały one na wprowadzeniu do obrotu przetworów rybnych niewłaściwej jakości, w
szczególności  dotyczyło  to  cech  organoleptycznych  (tj.  niewłaściwy  wygląd  i  smak  ryb,  zbyt  miękka,
rozpadająca  się  bądź  lekko  twarda  i  sucha  tekstura  mięsa   niewłaściwe  odgardlenie  ryb,  niedokładne
oczyszczenie z obecnością skóry i resztkami płetwy ogonowej) jak równieŜ zaniŜenia kwasowości ogólnej i
masy ryby oraz pojedyncze przypadki zaniŜenia mas netto.

Stwierdzone uchybienia jakościowe nie stanowią zagroŜenia co do bezpieczeństwa zdrowotnego
produktów nie mniej jednak mają wpływ na standard jakościowy tej grupy towarowej.

Wnioskować moŜna, Ŝe  w procesie produkcji mogły zostać uŜyte surowce o obniŜonej jakości, a co
za tym idzie często znacznie tańsze.

W  zakresie  przestrzegania  przepisów  dotyczących  oznakowania  ryb  mroŜonych  i  przetworów
rybnych nastąpiła znaczna poprawa.
Producenci wzięli pod uwagę sugestie Inspekcji Handlowej z poprzednich kontroli, dotyczące deklarowania
na etykiecie masy ryby bądź % udziału glazury, nie mniej jednak stwierdzono  inne uchybienia mało istotne z
punktu widzenia konsumenta.

.

Materiały z kontroli dały podstawę do:

1. Wycofania z obrotu handlowego 4 partii (2 partie marynat i 2 partie konserw)
na łączną kwotę 698 zł.

2. Ukarania mandatami karnymi 4 osób z art.137§1KW, art. 136§2KW, art. 26.1.2 ustawy „Prawo o miarach”.

− Wystąpienia  z   10  wnioskami  pokontrolnymi  do  jednostek  nadrzędnych  i  producentów
zakwestionowanych wyrobów, w tym 3 wnioski do wiadomości przekazano Wojewódzkim Inspektoratom
Jakości Handlowej Artykułów Rolno - SpoŜywczych właściwym miejscowo.

3. Kontrola jakości i oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów

         Wojewódzki Inspektorat  Inspekcji Handlowej w Kielcach w oparciu o wytyczne zawarte w programie

BK/Aś-40-7/08/RS  przeprowadził kontrole w 8 jednostkach w tym 6  placówkach handlu detalicznego i 2

hurtowniach.

  

Ustalenia kontroli:

1.Ocena jakości  herbaty i kawy

       Pod względem cech organoleptycznych i parametrów fizyko-chemicznych oceniono:

- 5  partii herbat czarnych (liściaste, granulowane i ekspresowe)  wartości 1166 zł, 

- 2 partie wartości 1782 zł kawy naturalnej mielonej,

- 1 partię wartości 240 zł  ekstraktu kawy naturalnej

stwierdzając, Ŝe spełniały one zadeklarowane wymagania jakościowe.          



2. Prawidłowość oznakowania w świetle obowiązujących przepisów:

              Z ocenionych w  powyŜszym zakresie  47 partii herbat wartości 5583 zł,  ze względu na niewłaściwe

oznakowanie opakowań jednostkowych zakwestionowano 13   partii  wartości 2493 zł,  co stanowi 27,7%

ilości partii. 

              Ocenione w zakresie oznakowania herbaty ujęte w załączniku Nr 1 w grupie „inne” to:

- mieszanki herbat owocowych i ziołowych,

- herbaty czarne aromatyzowane z dodatkami suszonych owoców, ekstraktów soków, ziół itp. w ilości ponad

50%, 

- herbaty zielone

Sposób oznakowania herbat kwestionowano według przepisów:

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

spoŜywczych,

II. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia

ze względu na:

− Wprowadzanie  w  błąd  co  do  składu  herbaty,  przez  zamieszczenie  wizerunku  owoców  jeŜyn  i

obcojęzycznej ich nazwy, co sugeruje, Ŝe jest to herbata owocowa, na opakowaniach herbaty czarnej

aromatyzowanej (1 partia) 

− Brak  deklaracji  procentowego  udziału  niektórych  składników   deklarowanych  w  nazwie  lub  szacie

graficznej,  co  dotyczyło  herbat  czarnych  aromatyzowanych  z  dodatkiem  owoców  i  ziół  w  ilości

przekraczającej 50% składu (4 partie).

III. Ustawy z dnia 7 października  1999 r. o języku polskim

         Oceniono w powyŜszym zakresie 5  partii  herbat z importu paczkowanych w Indiach, wartości 2017 zł,

kwestionując  2 partie wartości 1335 zł  ze względu na brak polskojęzycznej wersji językowej dotyczącej

indywidualnego pakowania pojedynczych saszetek herbaty.

VI. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11

października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych

        Z  ocenianych 47 partii  wartości  5583 zł,  według przepisów w/w rozporządzenia Rady Ministrów

zakwestionowano 7 partii wartości 1035 zł ze względu na:

- zbyt małą wysokość cyfr i liter określających zawartości nominalne,

- niejednoznaczne określenie zawartości netto (podano trzy róŜne wagi bez zaznaczenia właściwej),

Ocenione  pod  względem  oznakowania  34  partie  wartości  6911  zł  kaw naturalnych  mielonych  i

ekstraktów kawy , w tym 2 partie wartości 813 zł kaw z importu, oznaczone były zgodnie z obowiązującymi

przepisami.



3. Aktualność dat minimalnej trwałości:

 

Nie stwierdzono w toku przeprowadzonych kontroli oferowania do sprzedaŜy artykułów spoŜywczych

po upływie ich terminów waŜności.

4.Przestrzeganie warunków przechowywania

         Sprzedający przestrzegali  deklarowanych przez producentów warunków przechowywania  tj.  w

miejscach przewiewnych, z zachowaniem wymaganej wilgotności względnej.

5. Prawidłowość uwidaczniania cen:

          Stwierdzone w powyŜszym zakresie nieprawidłowości  to brak:

- wywieszek cenowych,

- cen jednostkowych,

- oznaczenia ceną bezpośrednio na opakowaniach towarów w cenie powyŜej 4 zł.

          Właścicieli i kierowników sklepów  pouczano o obowiązujących w powyŜszym zakresie przepisach, w

przypadku większych nieprawidłowości stosowano postępowanie mandatowe. W trakcie trwania inspekcji

uzupełniano  brakujące ceny i informacje na wywieszkach cenowych. 

6. Legalność prowadzonej działalności.

          Kontrolowane  jednostki  prowadziły  działalność  zgodnie  z  posiadanymi  wpisami  do  ewidencji

działalności gospodarczej.          

          W jednym sklepie  stosowano przyrządy pomiarowe o nieaktualnych cechach legalizacji.

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

Przeprowadzone kontrole dały podstawy do: 

1.Ukarania 3 osób mandatami karnymi na łączna kwotę 350 zł za wykroczenia z artykułu 137   §   1 KW i 26.

ust. 1pkt.2. ustawy Prawo o miarach.

2. Skierowania wystąpień pokontrolnych:

-  3   do  producentów  kwestionowanych  z  powodu  niewłaściwego   oznakowania  herbat  z  wnioskiem  o

dostosowanie  sposobu  ich  znakowania  do  obowiązujących  przepisów.   O  stwierdzonych

nieprawidłowościach informowano właściwe miejscowo Inspektoraty Jakości  Handlowej  Artykułów Rolno-

SpoŜywczych a w przypadku naruszenia przepisów o towarach paczkowanych Urzędy Miar,

- 2 do jednostek nadrzędnych z wnioskami o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i wzmoŜenie

nadzoru nad pracą podległego personelu.  

          Przeprowadzone kontrole wykazały niewielkie nieprawidłowości w zakresie  znakowania herbat. W

porównaniu  z  poprzednim  okresem  sprawozdawczym  ,  kiedy  to  kwestionowano  sposób  oznakowania



opakowań jednostkowych 67%  ocenianych herbat,  przy aktualnym 27, 7%, (z czego połowa wynikała z

przepisów  o  towarach  paczkowanych)  stwierdza  się  znaczną  poprawę  w  tym  zakresie.  Świadczy  to  o

dostosowaniu się producentów do obowiązujących przepisów.

Poprawie  uległa  równieŜ  jakość  herbat,  wszystkie  badane  próbki  spełniały  zadeklarowane

wymagania jakościowe. W poprzednim okresie wskaźnik wadliwości wynosił ponad 22%.

 Kontrole własne:

1. Kontrola sklepików szkolnych i punktów malej gastronomii zlokalizowanych w szkołach

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach w III kwartale 2008 r. przeprowadził kontrolę w 6

sklepikach i w 1 małej gastronomii zlokalizowanych w szkołach.

Celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania sklepów w zakresie legalności  i rzetelności

działania oraz przestrzegania przepisów regulujących zasady obrotu towarowego.

Skala nieprawidłowości związanych z obrotem towarowym w sklepikach szkolnych nie jest wysoka.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono w 6 sklepikach naruszenie przepisów dotyczących

uwidaczniania cen tj. :

- brak prawidłowych wywieszek cenowych,

- brak oznaczenia towarów w cenie powyŜej 4 zł przeznaczonych do sprzedaŜy ceną w sposób 

  bezpośredni na towarze.

PowyŜsze nieprawidłowości  właściciele  sklepików zobowiązali  się  usunąć sporządzając  właściwe

wywieszki cenowe.

W  jednym  przypadku  stwierdzono  brak  pracowniczej  ksiąŜeczki  zdrowia  u  zatrudnionej

sprzedawczyni.

W pozostałych zakresach nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wykorzystując  ustalenia  z  kontroli  osoby  odpowiedzialne  ukarano  mandatami  karnymi

kredytowanymi.

Łącznie nałoŜono 6 mandatów na kwotę 580 zł. Ukarano 6 osób za popełnienie wykroczeń określonych w

art. 137 § 1 KW i art. 110 KW.

Analizując  ustalenia  z  kontroli  prawidłowości  funkcjonowania  sklepików  szkolnych  (  7

skontrolowanych  placówek  )  naleŜy  stwierdzić,  Ŝe  najwięcej  nieprawidłowości  związanych  było  z

nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących uwidaczniania cen oferowanych do sprzedaŜy towarów.

Tylko w 1 placówce stwierdzono u zatrudnionej sprzedawczyni brak ksiąŜeczki zdrowia, a w 1 sklepiku nie

stwierdzono Ŝadnych nieprawidłowości.

2.  Kontrola   prawidłowości  funkcjonowania  placówek  stacjonarnych  handlu  detalicznego

zlokalizowanych na targowiskach

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach w III kwartale 2008 r. przeprowadził kontrolę

5 sklepów stacjonarnych z artykułami Ŝywnościowymi zlokalizowanych na placach targowych.



Kontrolą objęto placówki zlokalizowane na targowiskach w SkarŜysku-Kamienna, Końskich i w Pińczowie.

Celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania sklepów w zakresie legalności i rzetelności

działania, przestrzegania przepisów regulujących zasady obrotu towarowego oraz przepisów dotyczących

ochrony konsumentów.

Skala  nieprawidłowości  związanych  z  obrotem  towarowym  w  sklepach  spoŜywczych

zlokalizowanych na placach targowych nie jest wysoka.

W wyniku przeprowadzonych kontroli pewne uchybienia stwierdzono we wszystkich kontrolowanych

sklepach. 

Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły :

● we wszystkich kontrolowanych sklepach stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących    uwidaczniania

cen tj.:

   - brak odpowiednich wywieszek cenowych,

   -  brak  oznaczenia  towarów  w  cenie  powyŜej  4  zł  przeznaczonych  do  sprzedaŜy  ceną  w  sposób

bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach.

Nieprawidłowości te właściciele punktów zobowiązali się usunąć sporządzając właściwe wywieszki cenowe.

● w 4 przypadkach uŜywania narzędzi pomiarowych z nieaktualnymi cechami legalizacji.

Właściciele placówek w ramach dobrowolnych działań zobowiązali do zalegalizowania zakwestionowanych

przyrządów.

● w 1 przypadku przeznaczenie do sprzedaŜy produktów bez wymaganych oznaczeń, tj. towar do

   sprzedaŜy luzem ( cukierki ). 

Działalność  gospodarcza  prowadzona  w  5  skontrolowanych  placówkach  zlokalizowanych  na

targowiskach była zgodna z danymi zawartymi we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej.

Kontrolowane placówki oznaczone były na zewnątrz szyldem w zakresie przedmiotu prowadzonej

działalności gospodarczej.

Personel we wszystkich kontrolowanych sklepach posiadał aktualne pracownicze ksiąŜeczki zdrowia

z orzeczeniem do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Stan sanitarno-porządkowy sklepów nie budził zastrzeŜeń.

Artykuły  spoŜywcze  przechowywane  były  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  z  zachowaniem

segregacji asortymentowej.

Stan techniczny urządzeń chłodniczych, będących w posiadaniu placówek, zapewniał prawidłowe

warunki przechowywania produktów.

W wyniku kontroli nie wniesiono zastrzeŜeń do czystości odzieŜy ochronnej osób dokonujących sprzedaŜy.

Wykorzystując  ustalenia  z  kontroli  osoby  odpowiedzialne  ukarano  mandatami  karnymi

kredytowanymi. Łącznie nałoŜono 5 mandatów na kwotę 650 zł.

Ukarano 5 osób za popełnienie wykroczeń określonych w art. 137 § 1 KW, art. 136 § 2 KW, art. 26.1.2

ustawy „Prawo o miarach”.



Podsumowanie wyników kontroli

Analizując  ustalenia  z  kontroli  prawidłowości  funkcjonowania  placówek  handlu  detalicznego

zlokalizowanych na targowiskach w III kwartale 2008 r. ( 5 skontrolowanych placówek ) naleŜy stwierdzić, Ŝe

najwięcej  nieprawidłowości  związanych było  z  nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących uwidaczniania

cen oferowanych do sprzedaŜy towarów.

Całkowity brak wywieszek cenowych lub brak elementów ( ilość nominalna,  nazwa towaru, cena

jednostkowa) na wywieszkach oraz brak cen bezpośrednio na opakowaniach produktów w cenie powyŜej 4

zł  wynikał  z nienaleŜytej  dbałości  przedsiębiorców o prawidłowe uwidacznianie cen lub z  nieznajomości

obowiązujących w tym zakresie przepisów.

W  czterech  przypadkach  stwierdzono  posługiwanie  się  narzędziami  pomiarowymi  z  wygasłymi

cechami legalizacji, co wynikło z niedopatrzenia właścicieli kontrolowanych placówek.

Tylko w jednej placówce stwierdzono w obrocie handlowym artykuły spoŜywcze bez wymaganych

oznaczeń.  Były  to  cukierki  sprzedawane  luzem,  a  oznaczenia  zostały  wyrzucone  przy  rozpakowywaniu

towaru.

3. Kontrola prawidłowości funkcjonowania sklepów z artykułami Ŝywnościowymi zlokalizowanych na

terenach wiejskich.

Wydział  Kontroli  Artykułów  śywnościowych  i  Gastronomii  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Inspekcji

Handlowej  w Kielcach przeprowadził  w III  kwartale 2008 r.  7 kontroli  w placówkach handlu detalicznego

zlokalizowanych na terenach wiejskich.

Ustalenia z kontroli przedstawiają się następująco :

− Legalność prowadzonej działalności 

Naruszenie  przepisów  ustawy  o  swobodzie  działalności  gospodarczej  stwierdzono  w  1  z

kontrolowanych sklepów. Ujawniona nieprawidłowość polegała na całkowitym braku szyldu.

− Prawidłowość uwidocznienia cen towarów oferowanych do sprzedaŜy

We  wszystkich  kontrolowanych  placówkach  stwierdzono  nieprzestrzeganie  przepisów  art.  12

ustawy  o  cenach i  rozporządzenia  Ministra  Finansów w  sprawie  obowiązku  uwidaczniania  cen.

Nieprawidłowości  polegały  na  braku uwidocznionych wywieszek  cenowych zawierających nazwę

towaru,  ilość  nominalną  oraz  cenę  jednostkową  za  1  kg  bądź  litr,  braku  oznaczeń  ceną

bezpośrednio na opakowaniach jednostkowych towarów powyŜej 4 zł.

− Prawidłowość oznakowania przez producentów towarów w opakowaniach jednostkowych

W  3-ch  na  7  skontrolowanych  sklepów  stwierdzono  brak  oznaczeń  handlowych  artykułów

spoŜywczych. Dotyczyło to 25 partii o wartości 598 Ŝł.    Najczęściej kwestionowano wędliny i wyroby

cukiernicze trwałe.

− Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spoŜycia

W 4-ch placówkach objętych  kontrolą,  stwierdzono nieprzestrzeganie  dat  minimalnej  trwałości   i

terminów przydatności  do spoŜycia.       Ogółem zakwestionowano 49 partii  na wartość 511 zł.



Najczęściej  kwestionowano  przyprawy,  wyroby  cukiernicze  trwałe,  koncentraty  spoŜywcze,

przetwory mączne, przetwory mięsne. Do warunków przechowywania nie wniesiono zastrzeŜeń.

    V. Stan sanitarno-porządkowy placówek oraz aktualność pracowniczych ksiąŜeczek zdrowia

Niewłaściwy  stan  sanitarny  stwierdzono  w  jednym  z  kontrolowanych  sklepów  (  brudne,

zaśmiecone resztkami po ciastkach regały, na przetworach zboŜowych widoczne pajęczyny      i  oprzędy

larw,  zakurzone  opakowania  z  towarami,  w  zamraŜarce  nieład,  ryby  mroŜone  razem   z  elementami

drobiowymi i lodami, zamraŜarka zabrudzona z zamarzniętym wyciekiem z mięsa drobiowego ).

     RównieŜ  w  jednym  z  kontrolowanych  jednostek  handlowych  stwierdzono  brak  pracowniczych

ksiąŜeczek zdrowia właściciela oraz zatrudnionego pracownika.

    VI. Przestrzeganie przepisów ustawy „Prawo o miarach”

Nieprawidłowości w powyŜszym zakresie stwierdzono w 6-ciu na 7 skontrolowanych    placówkach.

Polegały one na posługiwaniu się przyrządami pomiarowymi z nieaktualnymi cechami     legalizacji.

Nie stwierdzono naruszenia innych przepisów w zakresie legalności prowadzonej działalności.

Materiały z kontroli dały podstawę do :

- nałoŜenia 7 mandatów karnych na łączną wartość 1450 zł za popełnienie wykroczeń z art. 137 § 1  KW, art.

26.1.2. ustawy „Prawo o miarach”, art. 100.1.1 ustawy o bezpieczeństwie Ŝywności   i Ŝywienia, art. 111 § 2

KW, art. 60’ § 3, art. 110 KW,

− skierowania  informacji  do  Obwodowego  Urzędu  Miar  oraz  w  jednym  przypadku  do  Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

4. Kontrola usług bytowych dla ludności

          

               W omawianym okresie III – go  kwartału 2008 r. Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług

przeprowadził 23 kontrole usług  bytowych dla ludności na terenie woj. świętokrzyskiego, obejmując takie

branŜe jak:usługi krawieckie,szewskie,fryzjerskie i kosmetyczne.

                          Kontrole przeprowadzono w  następującym zakresie :

− legalności  prowadzonej działalności ;

− jakości świadczonych usług;

− prawidłowości naliczania i pobierania opłat za świadczone usługi;

− uwidaczniania cenników oraz cen w przypadkach prowadzenia sprzedaŜy;

− prawidłowości oznakowania towarów sprzedawanych  w związku z prowadzoną działalnością.

        W wyniku  przeprowadzonych  kontroli  stwierdzono nieprawidłowości  w  zakresie   przepisów

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

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.06.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad  uwidaczniania

cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaŜy (Dz. U nr.



99 poz.894 ze zm. ).

              Ustalenia z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do ukarania mandatami karnymi 10 osób

odpowiedzialnych ,za popełnienie wykroczeń z art.137§1 kw.

                    Wszystkie nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostały wyeliminowane jeszcze w

czasie ich trwania.

Informuję  jednocześnie,  iŜ  w  III  kwartale  2008r.  WIIH w Kielcach zrealizował  wszystkie  tematy

kontroli przewidziane w planie kontroli o znaczeniu krajowym a takŜe tematy wybrane jako „kontrole własne”.

W omawianym okresie  sprawozdawczym w  WIIH w Kielcach nie podejmowano kontroli zleconych

przez Wojewodę lub inne organy. Wszystkie postępowania kontrolne przebiegły  sprawnie a inspektorzy nie

sygnalizowali problemów mających związek ze stosowaniem przepisów prawa w toku kontroli. 


