
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przeprowadzonych przez WIIH w
Kielcach w IV kwartale 2008r

W segmencie artykułów Ŝywnościowych

Kontrola prawidłowości  i  rzetelności promocji organizowanych przez
przedsiębiorców.

Wydział  Kontroli  Artykułów  śywnościowych  i  Gastronomii  Wojewódzkiego  Inspektoratu
Inspekcji  Handlowej  w  Kielcach  przeprowadził  w  IV   kwartale  2008r  na  terenie  województwa
świętokrzyskiego  kontrole w dwóch placówkach handlowych.

W dniu kontroli w jednej z kontrolowanych placówek obowiązywały promocje w następującej formie:
- wyroby do których dołączono te same wyroby stanowiące tzw.”gratis”,

      - wyroby oferowane w zestawach promocyjnych,
      - oferowane w gazetce promocyjnej.
     
Ogółem sprawdzono 61 partii, z czego zakwestionowano:

� 5  rodzajów płatków Nestle ze względu na nieprawidłową gramaturę podaną w gazetce reklamowej;
� 3  rodzaje soków Pysio ze względu na nieprawidłową relację pomiędzy ceną promocyjną, a ceną

przed promocją. Cena promocyjna była wyŜsza o 0.44 zł/szt od  ceny sprzed promocji;
� 33   partie  ze  względu  na  niezgodności  cen  przed  promocją  pomiędzy  historią  cen  z  systemu

komputerowego a gazetką;
� 39 partii  towarów  zamieszczonych na wywieszkach cenowych i  18  w gazetce promocyjnej  nie

posiadało wyliczonych cen jednostkowych w przeliczeniu na 1kg, bądź 1litr;
� 13 partii ze względu na nieprawidłowe wyliczenie cen jednostkowych na wywieszkach cenowych i w

gazetce promocyjnej;
� 61 partii nie posiadało  na wywieszkach cenowych przekreślonej ceny dotychczasowej.

                  
       W drugiej  kontrolowanej  jednostce handlowej  ocenie poddano 53 partie towarów oferowanych do
sprzedaŜy w róŜnych formach promocji,  a mianowicie:
         

- oferowane w gazetkach promocyjnych;
                - wyroby do których dołączono inne bądź te same wyroby stanowiące tzw.  „gratis”;
                - wyroby oferowane w zestawach promocyjnych; 
               - oferowane w/g schematu: przekreślona cena wyŜsza sprzed okresu promocyjnego i podana
cena promocyjna niŜsza.
                    

        W wyniku dokonanej oceny zakwestionowano:                                      
       

� 3  partie ze względu na brak gramatury na wywieszce cenowej;
� 2  partie posiadały ceny promocyjne takie same jak przed promocją;
� 1  produkt tj. filet z kurczaka posiadał przed promocją cenę niezgodną pomiędzy historią cen

wynoszącą 16,99zł/kg, a wywieszką cenową – 15,95zł/kg. NaleŜy przy      tym  zaznaczyć, Ŝe
cena 15,95zł/kg nigdy wcześniej nie obowiązywała;

� 10  partii  zamieszczonych na wywieszkach cenowych i  19  w gazetkach promocyjnych nie
posiadało przekreślonej ceny sprzed promocji;

� 2  partie nie posiadały na wywieszkach cenowych cen jednostkowych;
� 3  partie towarów zamieszczone na wywieszkach cenowych i  7 w gazetkach promocyjnych

posiadały niewłaściwie wyliczone ceny jednostkowe;
� 1 produkt  tj. orzeszki solone light z gratisem w postaci orzeszków meksykańskich  i z  miodem

nie stanowił w rzeczywistości “gratisu”gdyŜ klient zapłaci za nie 1zł.
                  

                       
    Nieprawidłowości  przy  wyliczaniu  cen  jednostkowych  na  oferowane  do  sprzedaŜy  towary



promocyjne  polegały  głównie  na  wyliczaniu  dla  produktów  w  zalewach  masy  netto  zamiast  masy  po
odsączeniu,dla produktów z gratisami wliczanie ceny gratisu. Popełniano proste błędy arytmetyczne poprzez
niewłaściwie zaokrąglanie kwoty wynikającej z wyliczenia.
                        
         

        Kontrola prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu jaj spoŜywczych. 

Wydział Kontroli Artykułów śywnościowych i Gastronomii Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w  Kielcach  przeprowadził  w  IV   kwartale  2008r  na  terenie  województwa  świętokrzyskiego   kontrole  w
siedmiu  placówkach handlowych prowadzących sprzedaŜ jaj spoŜywczych.

Kontrolą objęto :
− 1 sklep  wielkopowierzchniowy 
− 6 innych sklepów.

Ogółem sprawdzono 28 partii  jaj spoŜywczych o wartości 4. 826 zł kwestionując  20 partii wartości  3546 zł.
Wskaźnik wadliwości wyniósł 71,4% partii zbadanych.

Ustalenia kontroli w/g zagadnień tematycznych  przedstawiają się  następująco :

1.  Prawidłowość  oznakowania jaj konsumpcyjnych w świetle obowiązujących przepisów. 

W zakresie prawidłowości oznakowania sprawdzono 28 partii jaj  spoŜywczych wartości 4. 826 zł
kwestionując 18 partii wartości  3331 zł,  (tj. 64,3% partii zbadanych).

Jaja pakowane w opakowania jednostkowe a' 10 szt i a' 6 szt. stanowiły 21 partii wartości 2547 zł. ,
z których zakwestionowano 11 partii wartości 1.052 zł. 

Przyczyną ich zakwestionowania było:
� brak kodu producenta na skorupkach - 2 partie;
� brak  deklaracji kategorii wagowej, na opakowaniach jednostkowych -  4 partie;
� brak  nazwy  i  adresu  producenta  lub  zakładu  paczkującego,  oraz  identyfikacyjnego  numeru

weterynaryjnego na opakowaniach jednostkowych - 3 partie;
� nietrwałe oznakowanie daty minimalnej trwałości, ( przy uŜyciu metkownicy) - 4 partie.

Jaja pakowane w wytłoczki sprzedawane na sztuki (jako luzem), stanowiły 7 partii wartości 2.279 zł.,
i zakwestionowano je w całości.

Przyczyną ich zakwestionowania było:
� całkowity brak oznaczeń etykietami, co do nazwy i adresu producenta lub zakładu paczkującego,

identyfikacyjnego numeru weterynaryjnego, klasy jakości, kategorii  wagowej,  metody chowu, daty
minimalnej trwałości, warunków przechowywania - 7 partii;

� brak kodu producenta na skorupkach -1 partia;
� brak informacji dla klienta, w miejscu sprzedaŜy jaj, co do klasy jakości, kategorii wagowej, metody

chowu, objaśnienia znaczenia kodu kodu producenta, daty minimalnej trwałości, 7 partii będących w
ofercie handlowej w 3 sklepach.

Do  producentów,  dostawców  i  jednostek  nadrzędnych,  zakwestionowanych  jaj  spoŜywczych
wystąpiono z wnioskami o właściwe oznakowanie jaj wprowadzanych  do obrotu handlowego w/g wymagań
zawartych w obowiązujących przepisach:
− rozporządzenia Komisji  (WE) nr  589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.  ustanawiającego szczegółowe

zasady  wykonywania  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1234/2007  w  sprawie  norm  handlowych  w
odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z 24.06. 2008, s. 6 ze zm.),

− rozporządzenia  Rady (WE) nr  1234/2007  z  dnia  22  października  2007 r.  ustanawiającego  wspólną
organizację  rynków  rolnych  oraz  przepisy  szczegółowe  dotyczące  niektórych  produktów  rolnych
( „rozporządzenie o jednolitej  wspólnej organizacji rynku)(Dz. U. L  299 z 16.11.2007, s. 1 ze zm.) -
załącznik XIV,

− ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. Nr 171 poz. 1225),



− ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spoŜywczych (Dz. U. Nr. 187,
poz. 1577 ze zm.),

− rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków
spoŜywczych (Dz. U. Nr. 137, poz. 966 ze zm.).

   Z ustaleń kontroli  i udzielonych odpowiedzi wynika, Ŝe brak lub nieprawidłowe ozakowanie jaj
spowodowane było: 
− nie zabezpieczeniem etykiet  z opakowań zbiorczych w sklepie,
− rozpakowywaniem  opakowań  zbiorczych  jaj  w  hurtowniach  i  sprzedaŜ  odbiorcom  detalicznym,

mniejszych ilości bez etykiet,
− brakiem znajomości  przepisów przez handlowców,  odnośnie  obowiązku uwidaczniana  informacji  dla

klientów w miejscu sprzedaŜy jaj luzem, 
− awarią urządzeń: nanoszących kod producenta na skorupkach lub datę minimalnej trwałości. 

   Producenci  i  jednostki  nadrzędne  oraz  właściciele  sklepów   podjęli  działania  naprawcze,
zobowiązując  się  do  zwiększenia  nadzoru,  celem wyeliminowania  w przyszłości  nieprawidłowości  w
zakresie oznakowania jaj spoŜywczych wprowadzanych do obrotu handlowego.

W skontrolowanych sklepach w ofercie handlowej brak było jaj spoŜywczych z importu.

2.  Ocena masy jaj klasy A w odniesieniu do wymagań art. 4 rozporządzenia Komisji (WE)nr 589/2008
z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj.

W zakresie oceny masy jaj KL.  A  sprawdzono 7 partii jaj świeŜych. 

PrzewaŜenia  w/w  7  partii  jaj  wartości  767  zł.  dokonano  w  jednym  z  marketów  na  terenie
województwa  świętokrzyskiego  –   sprawdzając  prawidłowość  klasyfikacji,  w  odniesieniu  do  deklaracji
kategorii wagowych, na opakowaniach jednostkowych. 

W  wyniku  dokonanej  oceny  stwierdzono  znaczne  zaniŜenie  masy  jednostkowej  i  niewłaściwą
klasyfikację 5  partii jaj o wartości 396 zł., tj.:

� w partii 50 szt. „Bardzo DuŜe Jaja” a' 10 szt. KL. A  Kategoria wagowa XL ( powyŜej lub  równej 73g),
92% stanowiły jaja o zaniŜonej masie jednostkowej, w przedziale wagowym (66g. – 72g.), następnej
niŜszej kategorii wagowej L (63g – 73g), 

�  w partii 102szt. „Wielkie Jaja” a' 6 szt. KL. A  Kategoria wagowa XL ,100 % stanowiły jaja o
zaniŜonej masie jednostkowej, w przedziale wagowym (64g. - 68g.), następnej niŜszej kategorii
wagowej L,

� w partii100szt „Polskie ŚwieŜe Jaja”  a' 10 szt. KL. A  Kategoria wagowa M (53g. - 63g.), 89%
stanowiły jaja o zaniŜonej masie jednostkowej, w przedziale wagowym (44g. - 50g.) i  o masie 52g. ,
następnej niŜszej kategorii wagowej S (mniej niŜ 53g.),

� w partii 100 szt. „Polskie ŚwieŜe Jaja” a' 10 szt. KL. A  Kategoria wagowa M (53g- 63g), 98%
stanowiły jaja o zaniŜonej masie jednostkowej, w przedziale wagowym (44g.  - 50g.), i o masie 52g.,
następnej niŜszej kategorii wagowej S ,

� w partii 102 szt. „Polskie ŚwieŜe Jaja” a' 6 szt. KL.  A  Kategoria wagowa L (63-73g), 71% stanowiły
jaja o zaniŜonej masie jednostkowej, w przedziale wagowym (48g – 52g.), niŜszej kategorii wagowej
S.

Zakwestionowane partie jaj dostawca, dobrowolnie wycofał z obrotu handlowego. 

W  odpowiedzi  na  wnioski  pokontrolne  poinformowano,  iŜ  podjęto  natychmiastowe  działania  w  celu
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Zakwestionowane jaja spoŜywcze poddano ponownej segregacji
i sklasyfikowano je zgodnie z odpowiadającą im wagą.

3. Przestrzeganie daty minimalnej trwałości. 
Na  sprawdzonych  28  partii  jaj  spoŜywczych  21  partii  wartości  2547  zł.  posiadło  oznakowanie,

aktualną datą minimalnej trwałości. 
Pozostałe 7 partii jaj luzem nie było oznaczonych datą minimalnej trwałości.



 
 4.   Warunki przechowywania jaj konsumpcyjnych.

W jednym ze sklepów objętych kontrolą stwierdzono przechowywanie i oferowanie do sprzedaŜy jaj
spoŜywczych  luzem  niezgodnie  z  przepisami  i  zleceniami  producentów,  a  mianowicie  w  temperaturze
otoczenia  w  wytłoczkach,  pakowanych  bezpośrednio  przy  sprzedaŜy  z  naruszeniem  warunków
higienicznych.
W pozostałych sklepach jaja spoŜywcze przechowywane były w warunkach chłodniczych z zachowaniem
właściwej  segregacji.       

Stan   opakowań  jednostkowych  i  zbiorczych,  w  których  dostarczone  były  jaja  spoŜywcze,  był
właściwy.

5. Oznaczanie ceną  towarów oferowanych  do sprzedaŜy.
Naruszenie wymagań zawartych  w ustawie  z dnia 5.07.2001r.  o cenach i rozporządzeniu Ministra

Finansów  z dnia  10.06.2002r. w sprawie  szczegółowych zasad uwidaczniania cen  towarów i usług oraz
sposobu  oznaczania ceną  towarów  przeznaczonych do sprzedaŜy, stwierdzono w 3 sklepach, tj.  43 %
skontrolowanych. 

  Polegało to na:
� braku wywieszek cenowych na niektórych  artykułach  znajdujących  w sprzedaŜy,
� określeniu tylko wysokości ceny, bez podania nazwy produktu, gramatury, ceny jednostkowej,
� braku cen na  kaŜdym opakowaniu jednostkowym dla towarów  w cenie  powyŜej 4 zł/szt.,
� uwidocznione wywieszki nie odpowiadały towarom wystawionym na półce,
� rozbieŜności  wysokości  ceny  uwidocznionej  na  wywieszce  z  ceną  zakodowaną  w  pamięci  kas

fiskalnych.

NaleŜy nadmienić,  Ŝe powyŜsze nieprawidłowości dotyczyły innych artykułów spoŜywczych.  Brak
wywieszki cenowej przy jajach spoŜywczych oferowanych do sprzedaŜy, stwierdzono w jednym sklepie. 

6. Legalność prowadzonej działalności .
Z przedłoŜonych dokumentów  wynika, Ŝe  objęte  kontrolą podmioty  gospodarcze prowadzone są

zgodnie z wpisami do Krajowego rejestru Sądowego lub zaświadczeń  o wpisie  do  ewidencji działalności
gospodarczej.

Kontrolowane  sklepy   posiadały   oznakowanie   na   zewnątrz,  co  do   nazwy  firmy  i  rodzaju
prowadzonej  działalności.

Zatrudniony  personel  posiadał  aktualne   orzeczenia   lekarskie   do  celów  sanitarno  –
epidemiologicznych.

Stosowanie  przyrządów pomiarowych  z nieaktualnymi cechami legalizacji  stwierdzono w 1 sklepie –  o
nieprawidłowościach  w tym zakresie  poinformowano  Obwodowy Urząd Miar w Kielcach.

P O D S U M O W A N I E :
Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe  w kaŜdym skontrolowanym podmiocie  gospodarczym stwierdzono

nieprawidłowości .

Polegały one głównie na : 
− oferowaniu do sprzedaŜy jaj  spoŜywczych bez oznaczeń  lub  nieprawidłowo oznakowanych, co

dotyczyło 64 % partii zbadanych  ( w 86 % sklepów ),

− nieprzestrzeganiu  obowiązujących  przepisów  dotyczących  oznaczania  ceną  
towarów oferowanych  do sprzedaŜy ( w 43 % placówek ).

Wysoki wskaźnik wadliwości  -  71 %, stwierdzono w zakresie zaniŜenia masy jednostkowej jaj i
niewłaściwej  klasyfikacji  wagowej,  bowiem na przewaŜonych 7 partii,  w  5  z  nich stwierdzono  znaczne
niedowagi. 

Dwie partie  deklarowane jako „Bardzo DuŜe Jaja” XL  i  „Wielkie Jaja” XL, w/g faktycznej  masy
jednostkowej, odpowiadały niŜszej kategorii L.

„Polskie ŚwieŜe Jaja” deklarowane jako L, w/g faktycznej masy jednostkowej odpowiadały niŜszej



kategorii wagowej S.
Dwie  partie  deklarowane  jako  „Polskie  ŚwieŜe  Jaja”  M,  w/g  faktycznej  masy  jednostkowej

odpowiadały niŜszej kategorii wagowej S.

W pojedynczych przypadkach stwierdzono:
� nieprzestrzeganie warunków higienicznych przy sprzedaŜy jaj luzem,
� przechowywanie jaj w niewłaściwych warunkach,
� posługiwanie się przyrządami pomiarowymi z nieaktualnymi cechami legalizacji.  

Materiały z kontroli dały podstawę do:
� ukarania 5 osób mandatami karnymi na łączna kwotę 900 zł., za (wykroczenia z art. 136 § 2kw, art.

137§1kw, art. 26.1.2 ustawy „Prawo o miarach”, art. 100.1.1 ustawy o bezpieczeństwie Ŝywności i
Ŝywienia),

� skierowania 11 wystąpień  pokontrolnych  do jednostek nadrzędnych i właścicieli oraz producentów
lub dostawców, zakwestionowanych partii jaj spoŜywczych, przesyłając  kopię pism do wiadomości :

       a/  Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno SpoŜ. 
 b/  Obwodowego Urzędu Miar,

� wycofania z obrotu handlowego:
a/  6 partii jaj wartości 515 zł (niewłaściwie sklasyfikowanych i bez oznaczeń),
b/ 22 partii innych środków spoŜywczych wartości 358 zł (z usuniętymi datami minimalnej trwałości i
przeterminowanych).

Z ustaleń kontroli nasuwają się następujące spostrzeŜenia:
� znajomość przepisów dotyczących obrotu jajami spoŜywczymi, przez handlowców jest nieznaczna,
� wyniki  świadczą o potrzebie kontynuowania  kontroli w tym zakresie.

   

 Kontrola jakości handlowej i prawidłowości oznakowania produktów rolnictwa  ekologicznego

Wydział Kontroli Artykułów śywnościowych i Gastronomii Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w  Kielcach  przeprowadził  w  IV   kwartale  2008r  na  terenie  województwa  świętokrzyskiego   kontrole  w
czterech  placówkach handlowych prowadzących sprzedaŜ produktów ekologicznych.

Ustalenia kontroli wg zagadnień tematycznych przedstawiają się następująco:

1. Prawidłowość oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego

            Pod względem prawidłowości oznakowania przez producentów produktów     rolnictwa ekologicznego
skontrolowano ogółem 46 partii o wartości 1037 zł, z czego zakwestionowano 23 partie o wartości 586 zł, co
stanowi 50 % zbadanych partii.
             
            Główną przyczyną kwestionowania było:

� Brak podania w składach surowcowych % udziału mięsa wieprzowego oraz w „wątrobiance” brak w
wykazie składników wątroby występującej w nazwie wyrobu

 Dotyczyło to 9 partii przetworów mięsnych, tj:
� 2 partie porcjowanych paróweczek drobno rozdrobnionych,
� konserwa średnio rozdrobniona pasteryzowana „BIAŁA EXTRA”
� kabanosy,
� polędwica sopocka,
� 2 partie krakowskiej pieczonej grubo rozdrobnionej, 
� wątrobianka,
� smalec wiejski „drobno rozdrobniona konserwa pasteryzowana”

Brak szczegółowo określonego rodzaju, Ŝe jest to kiełbasa (tj. paróweczki, kabanos, krakowska
pieczona oraz „BIAŁA EXTRA”



� Nieczytelny  sposób umieszczenia na kontretykiecie, wszystkich informacji w języku polskim o
produkcie (zbyt mała czcionka),

Dotyczyło to 3 partii przetworów owocowo – warzywnych „DE RIT” (groszek zielony z marchewką
a'350g/215g, srebrne cebulki w zalewie słodko-kwaśnej a'340g/119g, kapusta czerwona a'335g/240g)
pochodzących z Holandii, dystrybutor BIOTOMIX  Spytkowice.

� Umieszczenie wizerunku róŜnych warzyw w czołowej części etykiety, co nie miało potwierdzenia w
składach surowcowych

Dotyczyło to 4 partii soków Rzepka (z czarnej rzodkwi kwaszonej, pomidorowego, z selera
kwaszonego, wielowarzywnego kwaszonego) wyprodukowanych przez śywność Ekologiczna BIO-FOOD
Golub Dobrzyń.

� Brak podania numeru jednostki certyfikującej (EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.),
� Brak informacji czego dotyczy numer „PL-01-001-001344/06/01” 

Dla 4 partii dŜemów BIO niskosłodzonych (z czarnych porzeczek, aronia z jabłkiem, malinowy,
wiśniowy) oraz 3 partii musli ekologicznego(jabłkowego, orzechowego, owocowego).

� Zbyt niska wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej w/w dŜemów BIO a'240g
(podano czcionką ok. 1 mm zamiast wymaganych 4 mm)  produkcji FRUCTO-MAJ.

           Do  producentów i dystrybutorów kwestionowanych produktów rolnictwa ekologicznego skierowano
wystąpienia pokontrolne obligujące do poprawy oznakowania.
       
            
Jednocześnie poinformowano właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów
Rolno - SpoŜywczych o nieprawidłowościach w oznakowaniu produktów ekologicznych. 
      
           
2.  Ocena jakości produktów rolnictwa ekologicznego.
      W zakresie jakości zbadano laboratoryjnie ogółem 4 partie produktów ekologicznych wartości 174 zł
kwestionując 1 partię wartości 51 zł co stanowi 25% zbadanych partii.

Przyczyną kwestionowania była zaniŜona zawartość białka (tj. wynik 11,6 %, a wg zadeklarowanej
przez producenta Polskiej Normy od 13 % dla konserwy średnio rozdrobnionej pasteryzowanej „BIAŁA
EXTRA” a' 250 g.
          Do producenta skierowano wystąpienie pokontrolne obligujące do poprawy jakości.
 O wynikach badań laboratoryjnych poinformowano jednocześnie właściwy miejscowo Inspektorat Jakości
Handlowej Artykułów Rolno – SpoŜywczych.

Nie wniesiono zastrzeŜeń do sprawdzonej ilości rzeczywistej produktów w stosunku do deklaracji
producentów zmieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych.
                      Ocenie  laboratoryjnej nie poddano miodów ekologicznych, z uwagi na występowanie  w
śladowych ilościach bądź zupełny brak ich w ofercie handlowej.

 
3. Zastosowanie substancji dodatkowych 
           Z oznaczeń na opakowaniach skontrolowanych partii ekologicznych przetworów mięsnych wynika, Ŝe
substancje dodatkowe uŜyte przy produkcji zastosowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Przestrzeganie warunków i sposobu przechowywania produktów rolnictwa ekologicznego 
Uwzględniając zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spoŜywczych (Dz. U. Nr 99,
poz. 894, ze zm.) skontrolowano łącznie 46 partii o łącznej wartości 1037 zł nie stwierdzając
nieprawidłowości.

5. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spoŜycia. W
powyŜszym zakresie sprawdzono 46 partii o wartości 1037 zł nie stwierdzając nieprawidłowości.



6. Prawidłowość oznaczania 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 2 jednostkach handlu detalicznego. 

Dotyczyło to:

� określenia jedynie  wysokości  stosowanej  ceny bez podania nazwy towaru,  gramatury oraz ceny
jednostkowej

� braku ometkowania ceną towarów w cenie powyŜej  4 zł,  bezpośrednio  na kaŜdym opakowaniu
jednostkowym.

9. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.
            Skontrolowane placówki handlu detalicznego 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 oraz  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tj. Dz. U. z 2004 Nr 155, poz.
2441, ze zm.).
          
Podsumowanie:       
 Z  ustaleń  kontroli  wynika,  Ŝe  na  4  skontrolowane  jednostki  we  wszystkich  stwierdzono  róŜne
nieprawidłowości.
W głównej mierze polegały one na wprowadzeniu do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego niewłaściwie
oznaczonych oraz w jednym przypadku niewłaściwej jakości. 
W  zakresie  przestrzegania  przepisów  dotyczących  oznakowania  produktów  rolnictwa  ekologicznego
nastąpiła poprawa. Producenci wzięli pod uwagę zastrzeŜenia Inspekcji Handlowej z poprzednich kontroli,
dotyczące stosowania nazewnictwa oraz znaków graficznych, które sugerowały ekologiczne pochodzenie.
Nie mniej jednak stwierdzono  inne uchybienia równie istotne z punktu widzenia konsumenta.

NaleŜy  nadmienić,  Ŝe  na  terenie  województwa  świętokrzyskiego  brak  jest  wyspecjalizowanych
sklepów oferujących  do  sprzedaŜy produkty rolnictwa ekologicznego,  a  te  w których moŜna  je znaleźć
występują wręcz w ilościach śladowych. 
Zainteresowanie  ofertą  rolnictwa  ekologicznego  przez  miejscowych  handlowców  jest  znikome  co
najprawdopodobniej   moŜe wynikać z braku przekonania co do rzeczywistych ich walorów, a w głównej
mierze z powodu wysokich cen.

Kontrola  jakości  i oznakowania   produktów  Ŝywnościowych oferowanych  w  sklepach
sieci   wielkopowierzchniowych , głównie   pod  marką  sieci  lub  wyprodukowanych  dla

tych  sieci.

Wydział Kontroli Artykułów śywnościowych i Gastronomii Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej  w  Kielcach  przeprowadził  w  IV   kwartale  2008r  na  terenie  województwa
świętokrzyskiego  kontrole w czterech  placówkach handlowych prowadzących sprzedaŜ produktów
pod własną marką.



Ustalenia  kontroli  wg   zagadnień   tematycznych  przedstawiają  się  następująco :

                
1.Ocena jakości handlowej
                   

Pod  względem  jakości  zbadano 21 partii artykułów spoŜywczych oferowanych do sprzedaŜy   o
łącznej  wartości 3137 zł, z których 17 partii wartości 2200 zł .: 

� wędliny , 4 partie wartości 407 zł, w tym 3 partie wartości  340 zł
� ryby mroŜone glazurowane, 3 partie wartości 311 zł, w tym 2 partie wartości 231 zł;
� sery dojrzewające ,4 partie wartości  217 zł;
� masło i tłuszcz mleczny do smarowania, 2 partie wartości  374 zł ;
� przetwory owocowo-warzywne inne niŜ koncentrat, 3 partie wartości 283 zł;
� miód pszczeli, 2 partie wartości 790 zł;
� oliwa z oliwek, 1 partia wartości 468 zł;
� wyroby czekoladowe, 2 partie wartości 287 zł  marki Biedronka

                                                  
Przeprowadzone badania  wykazały Ŝe zostały zakwestionowane :

                                                  
� kiełbasa podwawelska „Nasze smaki”  porcjowana  ze względu na zaniŜoną zawartość białka (w

porównaniu do wartości odŜywczej zadeklarowanej przez producenta);

� papryka konserwowa „ Peppers” a' 650/300 g  nie odpowiadała  wymaganiom zadeklarowanym
przez producenta ,ze  względu na zaniŜoną masę papryki  po oddzieleniu zalewy w dwóch próbkach
na trzy badane( stwierdzono masy 271 i 282 przy deklarowanej 300 g)  oraz niewłaściwe cechy
organoleptyczne tj. niewłaściwy wygląd ,konsystencję i smak papryki;

� seler cięty wiórki a' 350/210 g ,ze względu na zaniŜoną masę netto po oddzieleniu zalewy selera w
dwóch próbkach na trzy badane (stwierdzono masy 193 i 199 ,przy deklarowanej 210 g);

� łąkowe śmietankowe- tłuszcz mleczny 73 %  a'200 g, ze względu na wyŜszą zawartość tłuszczu w
stosunku do wartości deklarowanej

Zakwestionowane  4  partie  towarów  wartości  347 zł   stanowiło 19 % w odniesieniu do ilości  partii
zbadanych.
           Pozostałe  produkty  w  zakresie  badanych  parametrów   fizyko  -  chemicznych,  cech
organoleptycznych i  masy netto,  odpowiadały wymaganiom  zawartym  w zadeklarowanych dokumentach
normalizacyjnych.

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

2. Prawidłowość oznakowania w świetle obowiązujących przepisów:
             Z ocenionych w  powyŜszym zakresie  44 partii artykułów spoŜywczych wartości             4993zł, ze
względu na niewłaściwe oznakowanie opakowań jednostkowych zakwestionowano 1   partię   przetworów
warzywnych   wartości 47 zł. 

Nieprawidłowości w oznakowaniu  polegały na braku  określenia „Pojemność opakowania  przed
wskazaną  wielkością 530 ml , bądz innej informacji określającej czego dotyczy podana  wielkość.

           Opakowania wszystkich wyrobów paczkowanych  oznakowane były zgodnie z przepisami o
towarach paczkowanych.
Wykazane  w  składzie  substancje  dodatkowe  zastosowane  zostały  wg.wymagań  zawartych  w
obowiązujących przepisach..                                              
 

3. Aktualność dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spoŜycia    
      Sprawdzone 44 partie środków spoŜywczych (w wytypowanych grupach towarowych) wartości 4993 zł,
posiadały zachowane daty minimalnej trwałości oraz terminy przydatności do spoŜycia.      

        

4. Przestrzeganie warunków przechowywania
         W skontrolowanych sklepach artykuły spoŜywcze przechowywane  były z zachowaniem warunków
określonych przez producentów.



Stan opakowań jednostkowych wszystkich kontrolowanych towarów nie budził zastrzeŜeń.

5. Legalność prowadzonej działalności
Kontrolowane  jednostki  prowadziły  działalność  zgodnie  z.  wpisami  do  Krajowego  Rejestru

Sądowego.
Nie stwierdzono stosowania przyrządów pomiarowych  z nieaktualnymi cechami legalizacji.
Zatrudnieni  pracownicy  posiadali  aktualne  orzeczenia  lekarskie  do  celów  sanitarno

epidemiologicznych.
              
Wykorzystanie ustaleń kontroli:

Przeprowadzone kontrole dały podstawy do skierowania :
� wystąpień   pokontrolnych  do  jednostki  nadrzędnej   oraz  do  producentów  zakwestionowanych

wyrobów ;
� pism do Wojewódzkich  Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych

           

Podsumowując  wyniki  kontroli  naleŜy  stwierdzić  iŜ   kierownicy  kontrolowanych  sklepów
przestrzegają obowiązujące  przepisy  w obrocie  handlowym artykułami spoŜywczymi.                       
Zadowalająca jest równieŜ  jakość oferowanych do sprzedaŜy wyrobów, a nieprawidłowości w oznakowaniu
jednej  partii przetworów miały charakter incydentalny.

Kontrole własne – usługi bytowe dla ludności 

          W omawianym okresie Wydział Kontroli  Artykułów Przemysłowych i Usług przeprowadził 14 kontroli w
placówkach świadczących  usługi  bytowe dla ludności na terenie woj. świętokrzyskiego,obejmując usługi w
następujących  branŜach: 
-     usługi krawieckie -3 placówki,
− usługi fryzjerskie – 8 placówek,
− usługi kosmetyczne-1 placówka,
− usługi fryzjersko-kosmetyczne- 1 placówka,
− usługi grawerskie-1 placówka.

             Kontrole przeprowadzono w  następujacym 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 następujące nieprawidłowości:
-  w  6  placówkach  objętych  kontrolą  brak  uwidocznionych  cenników na  świadczone  usługi   co  jest
niezgodne  z   przepisami wynikającymi  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
zasadach uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych
do sprzedaŜy (Dz. U nr. 99 poz.894 ze zm. );
- w 2 placówkach świadczących usługi fryzjerskie i kosmetyczne stwierdzono wyroby kosmetyczne  po
przekroczonym terminie waŜności,  które znajdowały się na stanie placówek i  przeznaczone były do
wykonywania usług.

     Przedstawione ustalenia   z  przeprowadzonych kontroli  dały  podstawę  do ukarania  mandatami
karnymi  6 osób odpowiedzialnych- za popełnienie wykroczenia z art.137§1 kw.

        Wszystkie nieprawidłowości  dotyczące uwidocznienia cennika oraz wycofania z uŜycia towarów po
przekroczonym terminie waŜności stwierdzone podczas kontroli, zostały wyeliminowane jeszcze w czasie jej
trwania w wyniku  postawionych  przez inspektorów Ŝądań porządkowych .
              W pozostałych placówkach nie stwierdzono nieprawidłowości .



Kontrole własne - placówki handlowe  i gastronomiczne zlokalizowane w sanatoriach 

W  IV kwartale 2008r  Wydział  Kontroli  Artykułów  SpoŜywczych  i  Gastronomii przeprowadził 4 kontrole w
placówkach  handlowych  i  gastronomicznych  zlokalizowanych  w  sanatoriach   na  terenie  woj.
świętokrzyskiego. Kontrolami objęto 2 placówki  gastronomiczne i 2 handlowe.

                       W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

− we wszystkich skontrolowanych placówkach w informacji o cenie brak było: nazwy towaru,bądź wyrobu,
ilości nominalnej/ gramatura,objętość/ ,ceny jednostkowej. Ponadto oferowane do sprzedaŜy towary w
cenie powyŜej 5zł nie były oznaczone ceną  na poszczególnych sztukach,

-     w jednej placówce  rodzaj prowadzonej działalności był niezgodny z wpisem do ewidencji
działalności gospodarczej,gdyŜ prowadzono kiosk spoŜywczy, a  zezwolenie wydano na kawiarnię.

− w jednej zakwestionowano 6 partii towarów ze względu na przekroczone daty minimalnej
trwałości /cukierki,ciastka,kawa /,

− dla jednej osoby nie okazano orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych

− w  jednej  placówce  zakwestionowano  9  partii  wyrobów  kulinarnych  mroŜonych  własnej
produkcji bez jakichkolwiek oznaczeń.
            

           Ustalenia z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do ukarania   mandatami  karnymi
4 osób na kwotę 550zł, za popełnienie wykroczeń z art. 137§ 1 KW,  136 § 2KW,  60' §2KW,
100.1 ustawy  z dnia  25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia i art.110 KW.

W segmencie artykułów przemysłowych i usług

I N F O R M A C J A 

o wynikach 

 
kontroli opraw oświetleniowych , Ŝarówek i listew zasilających pod kątem spełniania zasadniczych

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

Handlowej w Kielcach. 

                

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

2008r.  zgodnie  z  wytycznymi  BK/NR-040-  10  /08/   z  dnia  29.09.2008r.   przeprowadził  kontrole  opraw

oświetleniowych , Ŝarówek i listew zasilających, w 5 placówkach na terenie województwa świętokrzyskiego.

      Kontrolę opraw oświetleniowych, Ŝarówek i  listew zasilających  pod kątem spełniania zasadniczych

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

zasadniczych wymagań dla  sprzętu elektrycznego (  Dz. U. Nr155 , poz. 1089),   przeprowadzono w  1



sklepie wielkopowierzchniowym, 1 hurtowni i 3 sklepach detalicznych. 

     

 

Sprawdzeniem objęto 25 partii wyrobów ogólnej wartości  6271 zł,  w tym 13 partii pochodzenia

polskiego, 10 partii pochodzących z innych krajów unijnych, 2 partie wyprodukowane  w krajach trzecich.  

Były to następujące  wyroby : 

−   przedłuŜacze, ( 3 partie, pochodzenia polskiego),   

−  Ŝarówki, (12 partii, w tym 3 pochodzenia  polskiego i 9 pochodzących z innych krajów unijnych ),

−  oprawy oświetleniowe,  (10 partii,  w tym 7 partii  pochodzenia polskiego, 1 partie  pochodząca z

innych krajów   unijnych  oraz  2 partie  pochodzące z krajów trzecich).  

 

Zakwestionowano  11  partii  tj.  2  przedłuŜacze   (pochodzenia  polskiego),  1partie  Ŝarówek

(pochodzącą z innych krajów unijnych) i  3 partie opraw oświetleniowych (w tym 2  produkcji  polskiej  i 1

pochodzącą z krajów trzecich), ze względu na niezgodność z  zasadniczymi wymaganiami (§5, przedłuŜacze

równieŜ §6) oraz 5 partii Ŝarówek ( pochodzących z innych krajów unijnych ) ze względu na niezgodności z

innymi wymaganiami (§11.2).

Sprawdzając  prawidłowość  oznaczania  wyrobów  znakiem  CE potwierdzającym  ich  zgodność  z

zasadniczymi   wymaganiami   stwierdzono,  Ŝe  na  3  partiach  Ŝarówek,  2  partiach  innych  Ŝarówek   nie

zamieszczono oznakowań CE bezpośrednio na sprzęcie. Oznakowanie to znajdowało się na opakowaniu.  

Pozostały  skontrolowany  sprzęt  był  prawidłowo  oznakowany  oznaczeniem  CE,  wielkość  oznaczenia  i

prawidłowość jego  naniesienia nie budziły zastrzeŜeń. Oznakowanie to było widoczne,  łatwo czytelne i

nieusuwalne. 

Sprawdzając  prawidłowość  zamieszczania   podstawowych  informacji  wymaganych  §5

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

instrukcjach obsługi  :  

-Lampki  Fluorescencyjnej 

Zamieszczona na opakowaniu informacja „Funkcjonowanie   i charakterystyka”    nie  posiadała

polskiej wersji językowej.  W oznakowaniu na sprzęcie nie podano  nazwy producenta lub znaku

towarowego .  

- brak spójności między podaną na oprawie mocą Ŝarówki  24W, a podaną na zamontowanej

 w lampie fluorescencyjnej 27W.    

-  w  danych technicznych zawartych  w  oznaczeniu  sprzętu  podano  napięcie  220V podczas  gdy

obowiązuje 230V i takie podano w deklaracji zgodności.

- Oprawy,  

Oprawy te  w oznakowaniu   nie posiadają cechowania :

–"wymienić popękany klosz ochronny" lub symbolu graficznego ( pkt. 3.2.16 Normy PN-EN60598-1:2007

oprawy oświetleniowe Część 1 Wymagania ogólne i badania),



- Oprawy : 

Oprawy te  w oznakowaniu   nie posiadają cechowania :

 - "wymienić popękany klosz ochronny" lub symbolu graficznego ( pkt. 3.2.16 Normy PN-

EN60598-1:2007 oprawy oświetleniowe Część 1 Wymagania ogólne i badania),    

-  symbolu, Ŝe oprawa nadaje się do zamontowania na powierzchni normalnie palnej

( pkt. 3.2.9 w/w Normy),

- informacji o częstotliwości znamionowej w hercach ( pkt. 3.3.2. w/w Normy ),

Ponadto w danych technicznych oprawy W110  podano napięcie znamionowe 220V , podczas gdy

obowiązujące  jest  230V  pkt.  PN  60335-1:2004  Elektryczny  Sprzęt  do  uŜytku  domowego  i  podobnego

Bezpieczeństwo uŜytkowania Część1; Wymagania ogólne).

-  śarówek        głównego szeregu  ,  przezroczyste   60W,.  Bezpośrednio  na  Ŝarówkach podano kraj

pochodzenia, nie podano natomiast nazwy producenta lub znaku towarowego.

− P  rzedłuŜaczy elektrycznych  ,

W informacji  o  danych technicznych wystąpiła niespójność w oznaczeniu natęŜeniem prądu

znamionowego - na urządzeniu w formie tłoczenia  podano wielkość 16A podczas gdy na zamieszczonej

obok  naklejonej  etykiecie  podano  10A.  Na    przedłuŜaczach  tych  zamieszczono  dane  dotyczące

napięcia,  natęŜenia,  rodzaju prądu nazwy sprzętu i  typu,  wykonane w formie naklejek  papierowych.

Napisy na etykiecie dokonane zostały w sposób nietrwały i ulegały wytarciu. (Etykiety nie wytrzymały

próby przeprowadzonej zgodnie z pkt. 8.8 Normy PN- IEC 60884-1:2006 Gniazda wtyczkowe i wtyczki

do uŜytku domowego i podobnego Część 1: Wymagania ogólne. Po pocieraniu przez okres krótszy niŜ

15 sekund tkaniną zwilŜoną wodą  oznakowanie papierowe uległo wytarciu) . 

Przeprowadzona ocena  organoleptyczna kontrolowanego  sprzętu  wykazała,  Ŝe  przedłuŜacze

elektryczne  EPS-33 i PSN-305 nie posiadają odgiętki wykonanej z materiału izolacyjnego i zamocowanej w

sposób pewny w miejscu,  w którym przewód giętki  wchodzi  do  wyrobu.  Wyniki  te  potwierdziło  badanie

przedłuŜacza  PSN-305  przeprowadzone  przez  Rzeczoznawcę  Stowarzyszenia  Elektryków  Polskich  na

zlecenie tut. Inspektoratu.

 PrzedłuŜacze  nie  spełniają  wymagań  zasadniczych  wynikających  z  §6  cytowanego  rozporządzenia  ze

względu  na  konstrukcje,  w  sposób  nie  zapewniający  jego  bezpiecznego   uŜytkowania  zgodnie  z

przeznaczeniem.  

W związku ze  stwierdzeniem niezgodności  przedłuŜaczy  EPS-33 i  PSN -305.  z   wymaganiami

zasadniczymi określonymi §5 §6 Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach wydał

decyzję  zakazującą dalszego przekazywania konsumentowi 16 szt.  przedłuŜaczy (EPS-33 -6szt. i PSN-305

-10szt),  na okres 60 dni. 

Materiały  z  kontroli    przesłane  zostały  do  Głównego  Inspektoratu  Inspekcji  Handlowej  celem

podjęcia  decyzji  o  wszczęciu  postępowania  w sprawie  wprowadzenia  do  obrotu  wyrobu niezgodnego z

zasadniczymi wymaganiami. 

Pozostały sprzęt  posiadał  zawarte w oznakowaniu  podstawowe dane  techniczne warunkujące

bezpieczne  uŜytkowanie  dotyczące m. in.  napięcia,  moc,  częstotliwości,  nazwy producenta  bądź znaku



towarowego, klasy ochronności, modelu wyrobu . Nie stwierdzono równieŜ ostrych krawędzi, zadziorów.  

Wymienione  oprawy  oświetleniowe  i  Ŝarówki   jako  nie  spełniające  zasadniczych  wymagań

określonych  w  §5  cytowanego  rozporządzenia,   wycofano  dobrowolnie  z   obrotu  do  czasu  usunięcia

niezgodności. 

Do producentów, importerów i  dystrybutorów, tego sprzętu  wystąpiono o podjęcie dobrowolnych

działań naprawczych.

Producenci  i  importerzy  poinformowali   o  podjęciu  dobrowolnych  działań  poprzez  poprawę

oznakowania   na   wprowadzanym  do  obrotu  sprzęcie,  jak  równieŜ  dostarczenie   do  kontrolowanych

placówek nowych poprawionych etykiet oraz instrukcji. Wzory etykiet oraz polskojęzyczną wersję instrukcji

przesłano wraz z odpowiedzią do tutejszego Inspektoratu. 

    Na zakwestionowany sprzęt   zaŜądano okazania   deklaracji  zgodności .  W wyniku sprawdzenia

prawidłowości sporządzenia tych deklaracji stwierdzono, w 2 deklaracjach   niezgodności  z postanowieniami

§10.1 cytowanego w treści rozporządzenia polegające na  : 

-  nie podaniu dwóch ostatnich cyfr roku naniesienia oznakowania CE oraz potwierdzeniu zgodności wyrobu

z nieobowiązującą Normą uznaniową w deklaracji wystawionej dla oprawy .

-   potwierdzeniu  zgodności  oprawy jednej  z  opraw oświetleniowych    z  nieaktualnym  rozporządzeniem

Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu

elektrycznego oraz nieaktualnymi normami w deklaracji.   

Deklaracje na pozostałe  oprawy i przedłuŜacze  zostały wystawione zgodnie z wymogami §10 ww.

rozporządzenia .

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

stwierdzono  jedynie  w  przypadku  oznaczeń   jednej   oświetleniowej   do  której  załączono  wskazówki  "

Funkcjonowanie i charakterystyka" tylko w wersji obcojęzycznej.

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

wnioskiem o opinie dotyczącą sprzętu objętego kontrolą.

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

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

kontrolowanych  podmiotów  nie  uwidoczniono   informacji  o  punktach zbierania  zuŜytego  sprzętu

elektrycznego i elektronicznego. 

   

W trakcie kontroli właściciele  sklepów uzupełnili brakujące informacje o punktach zbiórki zuŜytego

sprzętu,  w  związku  z  czym  odstąpiono  na  zasadzie  art.  41  kW,   od  ukarania  mandatem  karnym

kredytowanym za popełnienie wykroczenia z art. 71powołanej Ustawy, poprzestając na pouczeniu.

Z przeprowadzonych rozmów z właścicielami placówek wynika, Ŝe znajomość ustawy o zuŜytym

sprzęcie  elektrycznym  jest  bardzo  słaba.  Mimo  kontroli  przeprowadzanych  w  tym  zakresie  poprawa

znajomości tego zagadnienia jest nieznaczna.



Wyniki kontroli dały podstawę do :

1)Wydania 1 decyzji zakazującej dalszego przekazywania konsumentowi przedłuŜaczy, 

2)Przesłania materiałów z kontroli  celem podjęcia decyzji o wszczęciu  postępowania wobec producenta.

3)Wystąpienia  do  5  wprowadzających  do  obrotu  (  importerów,  dystrybutorów  i  producenta)  podjęcia

dobrowolnych działań zmierzających do usunięcia niezgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami . 

4)Powiadomienia   właściwego  terenowo  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska   o   stwierdzonych

nieprawidłowościach   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),  

Ponadto zostaną skierowane  do organów ścigania 4 informacje o stwierdzonym stanie faktycznym ,

który wypełnia znamiona przestępstwa  z ustawy o systemie zgodności  z zaznaczeniem o wystąpieniu do

wprowadzającego do obrotu o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, co doprowadziło  do usunięcia

niezgodności (dotyczy    produktów).

  W  toku  kontroli  sprawdzono  ofertę  handlową  sprzętu  AGD  pod  kątem  występowania

wyrobów  notyfikowanych  w  systemie  RAPEX, ujętych  w  pismach  BK/NR-431-15/08/MK  z  dnia

09.09.2008r.  ; BK/NR-431-16/08 z  dnia 19.09.2008r.; BK/NR -431-17/08 z dnia 08.10.2008r.: BK/NR-431-

18/08 z dnia 22.102008r, BK/NR-431-19/08 z dnia 06.11.2008r. BK/NR-431-20/08 z dnia 28.11.2008r,   W

wyniku sprawdzenia nie stwierdzono występowania wyrobów wymienionych w ww. pismach. 

  INFORMACJA 

o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania wyrobów chemii gospodarczej, w tym detergentów,
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-40-20/08/ PS. przeprowadził kontrolę w trzech podmiotach gospodarczych
na terenie województwa świętokrzyskiego.
         Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości oznakowania wyrobów chemii gospodarczej, w tym
detergentów  -  w  szczególności  wybielaczy  i  czy  wyroby,  sprzedawane  pod  własną  marką  posiadają
właściwości deklarowane przez producentów.

 USTALENIA KONTROLI

Sprawdzeniem objęto:

- 32 partie produktów o wartości - 13 714 zł. o liczności - 528 szt. w tym 6 partii „wyrobów pod własną
marką” o wartości - 287 zł. o liczności - 96 szt. Z tego zakwestionowano  1 partii wyrobów  o wartości
13 zł. o liczności 5 szt. z powodu przekroczonego okresu trwałości.
 

                                                                                                      

       1. Pod względem prawidłowości i kompletności oznaczeń kontrolą   objęto; 32 partię wyrobów
chemii gospodarczej o wartości - 13 714 zł. oliczności - 528 szt. W tym 6 partii „wyrobów pod własną
marką” o wartości  - 287 zł., o liczności - 96 szt. to jest; 19 partii wybielaczy o wartości - 13 108 zł 301



szt w tym 1 partia „wyrobów pod własną marką” o wartości - 54 zł.,o liczności - 6 szt to jest;

� Wywabiacze plam  
� Zagęszczony płyn czyszcząco - dezynfekująco - wybielający  
� Wybielacze 
� Wybielacze do firanek    
� Odplamiacze z aktywnym tlenem 
� Odplamiacz z aktywnym tlenem 
� Odplamiacz do tkanin białych i kolorowych                                                         
� Mydełko do odplamiania 
� śel do prania ręcznego z wybielaczem 
� Odplamiacz do stosowania bezpośrednio na plamę 

6 partii płynów do mycia naczyń o wartości - 331zł. - 178szt. w tym 2partie „wyroby pod własną
marką” o wartości - 65 zł., o liczności - 61 szt.

� Płyny do mycia naczyń cytrynowy 

7 partii pozostałej chemii gospodarczej o wartości 275 zł., o liczności 53 szt.

         w tym 3 partie „wyroby pod własną marką” o wartości - 168 zł., o liczności -
        29 szt.

� Płyny do płukania tkanin „

� Płyn do kąpieli z aloesem i jogurtem 

� NawilŜający płyn do kąpieli „

� Koncentrat do kąpieli ACHE

� Mleczko do prania pieluszek, bielizny niemowlęcej oraz ubranek dziecięcych 

� Aktywny płyn do usuwania tłustych zabrudzeń VO
Dokonując  oględzin  wytypowanych  do  kontroli  wybielaczy,  oraz  wyrobów  chemii  gospodarczej

stwierdzono Ŝe producenci na opakowaniach jednostkowych wyrobu umieścili  następujące informacje na
etykietach:

- nazwę handlową i informację o przeznaczeniu produktu;
- nazwę adres i nr. telefonu producenta preparatu;
- nazwę chemiczną lub nazwy chemiczne substancji obecnych w   produkcie;
- 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, jeŜeli producent określił;

            
      Wyroby 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 wybielaczy, stwierdzono 2 partie które były zakwalifikowane
jako produkty biobójcze,  w  związku  z  tym  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;    

- data waŜności;
 
                                                                                            
                            W 9 przypadkach producenci uŜywali opakowań zaopatrzonych w wyczuwalne dotykiem
ostrzeŜenie  o  niebezpieczeństwie  -  ”∆”.  W  jednym  przypadku  stwierdzono  opakowanie  zaopatrzone  w
zamknięcie utrudniające otwarcie je przez dzieci.                                                                                         

2.  Zgodność  właściwości  płynów  do  mycia  naczyń  z  deklarowanymi  na  opakowaniu
jednostkowym poprzez zbadanie cech fizycznych   i chemicznych .

      
        Do badań laboratoryjnych  pobrano 3 próbki płynów do mycia naczyń z 3 partii o wartości - 126 zł. o
liczności - 91 szt. 

 Kontrolowane próbki wykazały, Ŝe badane cechy fizyczno - chemiczne oraz nalewy odpowiadają
deklarowanym przez producentów.

        3. Przestrzeganie okresów trwałości.
           

Pod względem przestrzegania  okresów trwałości kontrolą objęto -  29 partii wyrobów chemii
gospodarczej o wartości - 13 610 zł. - o liczności 511 szt.  Z tego zakwestionowano 1 partii o wartości 13
zł. - 5szt.
Dotyczyło to:
1. Wybielacza do firanek

       Na Ŝądanie kontrolujących inspektorów zakwestionowany produkt wycofano      z obrotu handlowego.
Pozostałe wyroby chemii gospodarczej objęte kontrolą miały zachowane zadeklarowane przez producentów
terminy trwałości.
       
      4. Prawidłowość uwidocznienia cen.

Towary  oferowane  do  sprzedaŜy  były  oznaczone  informacją  o  wysokości  stosowanych  cen
detalicznych,  w  jednym  przypadku  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.
       
     
   
                                                                                                                                       
      
5. 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  jednego  przedsiębiorcy
mandatem  karnym  
Postawiono 1 Ŝądanie  porządkowo – organizacyjne.

I N F O R M A C J A 

o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu wybranych przyrządów pomiarowych pod kątem



zgodności z  zasadniczymi wymaganiami, przeprowadzonych w okresie IV kwartału 2008r. przez

Wojewódzki  Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach.

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w  Warszawie  zawartych w

programie  BK/NR-040-9/08/MS z dnia 12 września 2008r.  Wydział Kontroli  Artykułów  Przemysłowych i

Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej  w Kielcach  w IV kwartale 2008r. przeprowadził

kontrole  w 4 placówkach handlowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

  

Wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

Sprawdzeniem objęto 8 partii przyrządów pomiarowych o liczebności 74 szt. i łącznej wartości 7083

zł. Zakwestionowano 1 partię (6 szt.) o wartości 348 zł wodomierzy produkcji czeskiej.

W podziale na kraj pochodzenia wprowadzającego do obrotu przyrząd wygląda to następująco:

− 5 partii (57 szt.) o wartości 6024 zł, to wyroby wprowadzone do obrotu przez polskie firmy,

− 3 partie (17 szt.) o wartości 1059 zł, to wyroby wprowadzone do obrotu przez państwa UE (Czechy – 2

partie, Niemcy – 1 partia).

Wodomierze, w ilości 7 partii zostało wprowadzonych do obrotu i  zalegalizowanych na zasadach

określonych w ustawie z dnia 11 mają 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004r., Nr 243, poz. 2441 ze zm.).

Urządzenia te posiadały aktualne decyzje zatwierdzenia typu wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar

lub odpowiadające temu urzędowi jednostki z terenu Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15

grudnia 2006r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.

Nr 249, poz. 1834) decyzje zatwierdzenia typu dotyczące przyrządów pomiarowych podlegających od dnia 7

stycznia 2007r.  ocenie zgodności wydane przed tym dniem na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r.

Prawo o miarach (Dz.U. Nr 243, poz. 2441 ze zm. z 2004r.), uznaje się za waŜne do dnia upływu okresu ich

waŜności.  Przyrządy  pomiarowe  wprowadzone  do  obrotu  lub  uŜytkowania  na  podstawie  tych  decyzji

podlegają legalizacji pierwotnej i ponownej, na zasadach określonych w ustawie Prawo o miarach, przy czym

mogą być one zgłaszane do legalizacji pierwotnej do dnia upływu okresów waŜności tych decyzji i powinny

spełniać wymagania obowiązujące przed dniem 7 stycznia 2007r.

Jedynie  wodomierze  jednostrumieniowe  suchobieŜne  podlegały  wymaganiom  rozporządzenia

Ministra  Gospodarki  z  dnia  18  grudnia  2006r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  przyrządów

pomiarowych (Dz.U. z 2007r. Nr 3, poz.27).

OZNAKOWANIE WODOMIERZY

Wodomierze  jednostrumieniowe  suchobieŜne   zgodnie  z  §  32  ust.  1  rozporządzenia  Ministra

Gospodarki  z  dnia  18  grudnia  2006r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla  przyrządów pomiarowych

posiadały naniesione na urządzeniu następujące dane: nazwę producenta, znak CE wraz z dodatkowym

oznakowaniem  metrologicznym  oraz  numer  jednostki  notyfikowanej,  wskazanie  klasy  dokładności.

Dodatkowo,  stosownie  do   §  32  ust.  4  rozporządzenia,  zamieszczono informacje dotyczące:  warunków

uŜytkowania  przyrządu  pomiarowego,  dane  dot.  zdolności  pomiarowej,  zakres  pomiarowy  przyrządu,

oznaczenie identyfikacyjne przyrządu pomiarowego oraz numer certyfikatu badania typu WE. Oznakowanie

CE i oznakowanie metrologiczne (składające się duŜej litery M i dwóch ostatnich cyfr roku, w którym zostało



umieszczone  na  przyrządzie  pomiarowym  „08”  otoczone  prostokątem,  którego  wysokość  jest  równa

wysokości  oznakowania  CE),  a  takŜe  numer  jednostki  notyfikowanej  były  nieusuwalne.  Oznakowanie  i

napisy umieszczone na przyrządach pomiarowych były wyraźne, trwałe i łatwo dostępne.

PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI

Producent wodomierzy , skorzystał z następującej procedury oceny zgodności: 

− moduł B - certyfikat badania typu WE (Dodatek 1) o nr TCM 142/07-4529 z 31 października 2007r.

wydany przez jednostkę notyfikowaną. Certyfikat waŜny jest do 14 czerwca 2017r.

− moduł F -  deklaracja zgodności o nr 4F_57T.1 z dnia 31-10-2007r. W deklaracji dla typów ENC-AM i

ENCI-AM  producent  deklaruje  zgodność  z  wymaganiami  dyrektywy  MID  2004/22/WE  Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przyrządów pomiarowych. Producent powołuje

się na certyfikat badania typu WE – TCM 142/07-4529 z dnia 31-10-2007r. Ponadto deklaruje zgodność

z typem na podstawie weryfikacji wyrobu, wg procedury zamieszczonej w załączniku F do dyrektywy

MID.  Proces  produkcji  wodomierzy  odbywa  się  w  systemie  zarządzania  jakością  ISO  9001:2001  –

certyfikat CQS 2114/2006. Producent posiada równieŜ certyfikat zgodności o nr 6015-CC-A 075-08 z

dnia 6 sierpnia 2008r., w którym potwierdza dokonanie oceny zgodności produkowanych wodomierzy,

zgodnie z zał. F do dyrektywy MID 2004/22/WE.

Producent kwestionowanych przyrządów nie dołączył kopii  deklaracji  zgodności do kontrolowanej

partii wodomierzy  zgodnie z pkt. 10.6.1.1 załącznika nr 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18

grudnia 2006r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych).

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Do wodomierzy dołączone były instrukcje  obsługi  w  języku polskim,  zgodnie  z  §  22  ust.  1  w/w

rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  18  grudnia  2006r.  w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla

przyrządów  pomiarowych,  zawierające  informacje  dotyczące  warunków  montaŜu  oraz  wymogów

technicznych w stosunku do instalacji wodnej i wskazówki dla uŜytkowników.

Brak było natomiast w instrukcjach następujących informacji dot.:

− warunków znamionowych uŜytkowania przyrządu pomiarowego (określonych przez producenta zgodnie

z pkt. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia), 

− wskazania górnej i dolnej granicy temperatury (zakresy określone w §10.1. rozporządzenia),

− moŜliwości pracy przy występowaniu kondensacji pary wodnej,

− moŜliwości stosowania przyrządu pomiarowego w miejscach zamkniętych lub otwartych,

co jest niezgodne z § 22 ust.2 pkt. 1) i pkt. 2b) w/w rozporządzenia.

Inspektorat  wystąpił  do  dystrybutora  wodomierzy  z  pismem informującym o  moŜliwości  podjęcia

dobrowolnych działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności.

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

pomiarowych.

Podsumowując  kontrole  naleŜy  stwierdzić,  iŜ  większość  skontrolowanych  wodomierzy  posiadała

decyzje zatwierdzenia typu, które wygasają w latach 2012-2015. Skontrolowane przez tut. Inspektorat sklepy

posiadały  w  ofercie  handlowej  (fizycznie  na  półkach  sklepowych)  jedynie  wodomierze.  Natomiast



ciepłomierze dostępne były jedynie pod zamówienia klienta.

  INFORMACJA 
o wyniku  kontroli lampek choinkowych i girland świetlnych   przeprowadzanych w IV 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/NR – 040 – 11/08/MB

z  24.09.2008r.   przeprowadził  kontrolę  w  5  podmiotach  gospodarczych  na  terenie  województwa

świętokrzyskiego.

Celem kontroli  było sprawdzenie  wprowadzonych do obrotu lampek choinkowych i girland świetlnych

pod kątem spełniania zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia

21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz.

1089) wynikających z wymagań zharmonizowanej Normy PN-EN 60598-2-20:2000 + A2:2000 Oprawy

oświetleniowe Wymagania szczegółowe Girlandy świetlne.

W  powyŜszym  zakresie  ocenie  poddano  23  partie  lampek  choinkowych  i  girland  świetlnych  o

wartości  15 526,40 zł., w tym:

� 2 partie o wartości 2 152 zł. produkcji krajowej,

� 20 partii o wartości 13 214,40 zł. pochodzących z krajów trzecich,

� 1 partię o wartości  160 zł.  o nieustalonym pochodzeniu.

Z uwagi na niespełnianie zasadniczych wymagań zakwestionowano:

� 14 partii lampek choinkowych i girland świetlnych o wartości 8 134,05 zł., w tym:

-12 partii towarów o wartości   6 822,05 zł. importowanych ,

-1 partię kompletów choinkowych o wartości  1 152 zł. pochodzących z Polski

-1 partię lampek choinkowych o wartości 160 zł., o nieustalonym pochodzeniu.

Na dzień sporządzenia informacji postępowanie kontrolne zakończono wobec wszystkich 23 partii

produktów objętych kontrolą.

USTALENIA KONTROLI:

1 . OZNAKOWANIE   CE     I   DOKUMENTACJA DOŁĄCZONA DO WYROBU.

Kontrolowane wyroby oznaczone były prawidłowo znakiem CE w sposób widoczny, łatwo czytelny i

nieusuwalny. Wielkość oznakowania nie była mniejsza niŜ 5 mm. 

Tylko w przypadku 1 partii girland świetlnych „czerwone serce”,  o wartości 862,80 zł., stwierdzono

brak  zamieszczonego  oznaczenia  CE bezpośrednio  na  sprzęcie   lub  na  etykiecie  stale  załączonej  do

sprzętu.  Oznakowanie  CE  zamieszczono  tylko  na  opakowaniu  jednostkowym.  Zgodnie  z  §  11.2

rozporządzenia Ministra Gospodarki z  dnia 21.08.2007 r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu

elektrycznego (Dz.  U.  z  Nr  155,  poz.  1089) oznakowanie  CE winno być umieszczone bezpośrednio na



sprzęcie  elektrycznym,  a  w  przypadku  braku  takiej  moŜliwości  na  opakowaniu.  W  związku  z  brakiem

oznakowania CE bezpośrednio na sprzęcie omawiana girlanda nie spełnia innych wymagań wynikających z

§ 11.2.  w/w rozporządzenia MG.  w trakcie kontroli  uzupełniono brakujące oznakowanie CE na wyrobie

poprzez dostarczenie nowych etykiet.

2. ZGODNOŚĆ WYROBÓW Z ZASADANICZYMI WYMAGANIAMI.

W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, Ŝe  14 partii lampek choinkowych oferowanych

do sprzedaŜy w 3 placówkach  nie spełnia zasadniczych wymagań określonych  w § 5 rozporządzenia

Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007r.  w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (14

partii wyrobów) i w § 6 cytowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki (2 partie wyrobów).

Były to:

− do oświetlenia choinkowego z wymiennymi Ŝarówkami,  które nie posiadały polskiej wersji językowej,

dotyczy to instrukcji na opakowaniu jak równieŜ na kablu,

− do oświetlenia choinkowego z niewymiennymi Ŝarówkami, załączono instrukcje uŜytkowania, które nie

posiadały polskiej wersji językowej, 

− lampki choinkowe   nie posiadały  instrukcji uŜytkowania, natomiast informacje zawarte na załączonej do

kabla etykiecie nie posiadały polskiej wersji językowej,

− w przypadku girlandy świetlnej „czerwone serce” art. nr 11030  ( stwierdzono, Ŝe  Ŝe na kablu girlandy

brak jest  wymaganej  etykiety z danymi technicznymi.  Instrukcja w języku polskim znajdująca się na

opakowaniu  sugeruje,  Ŝe  girlanda  przeznaczona  jest  do  uŜytku  zewnętrznego  i  wewnętrznego.

Natomiast    podana  wartość  IP  20  jak  równieŜ   graficzna  informacja  „stosować  tylko  w

pomieszczeniu”oznacza, Ŝe brak jest ochronności przed wnikaniem wilgoci w związku z czym wyrób

moŜe być stosowany tylko wewnątrz pomieszczeń. Ponadto w danych technicznych girlandy nie podano

oznakowania klasy III ochronności urządzenia co jest niezgodne z pkt. 3.2.5 normy PN-EN 60598-1:

2007  Oprawy  oświetleniowe  Część  1:  Wymagania  ogólne  i  badania,  z  którą  producent  wykazał

zgodność wyrobu,

� w przypadku Kompletów choinkowych , z wymiennymi Ŝarówkami  brak było w oznakowaniu kabla

symbolu  ochrony  przed  wnikaniem  pyłu  i  wody  (IP)  lub  ostrzeŜenia,  Ŝe:   „girlanda  moŜe  być

stosowana  tylko  wewnątrz  pomieszczeń”.  Na  opakowaniu  podano  informację  o  treści:  „Po

odpowiednim zabezpieczeniu moŜna stosować na zewnątrz”, co sugeruje, Ŝe oświetlenie moŜe być

stosowane zarówno wewnątrz i na zewnątrz. Jednocześnie na opakowaniu podano wartość IP 20,

która  oznacza  iŜ  girlanda  jest  przeznaczona  do  stosowania  wewnątrz  pomieszczeń(pkt.20.5.2c

Normy ).Na etykiecie trwale załączonej do girlandy  brak było  informacji - „Stosować jedynie Ŝarówki



zapasowe tego samego typu, co Ŝarówki dostarczone z tą girlandą świetlną”( pkt. 20.5.2f . Normy.)

Komplet choinkowy KCH-5 nie spełniał równieŜ wymagań określonych w § 6 ze  

      względu na niewłaściwą długość kabla – która wynosiła 1,40 m. Długość kabla między

      wtyczką, a pierwszą oprawką zgodnie z wymogami pkt. 20.10.3 Normy nie powinna być

      mniejsza niŜ 1,50 m.

� Girlanda świetlna , nie posiadała w oznakowaniu na kablu symbolu ochrony przed wnikaniem pyłu i

wody  (IP)  lub  ostrzeŜenia,  Ŝe:   „girlanda  moŜe  być  stosowana  tylko  wewnątrz  pomieszczeń”

(pkt.20.5.2c Normy) oraz informacji, Ŝe naleŜy stosować jedynie zapasowe Ŝarówki tego samego

typu co dostarczone z tą girlandą (pkt 20.5.2f Normy). W treści instrukcji uŜytkowania brak uwagi:

„Upewnić się, Ŝe we wszystkich oprawkach są Ŝarówki” (pkt. 20.5.5),

� Girlanda  świetlna „Renifer”   nie  posiadała w oznakowaniu  na  kablu   symbolu  ochrony przed

wnikaniem  pyłu  i  wody  (IP)  lub  ostrzeŜenia,  :   „girlanda  moŜe  być  stosowana  tylko  wewnątrz

pomieszczeń” (pkt. 20.5.2c  Normy) oraz informacji, Ŝe naleŜy stosować jedynie zapasowe Ŝarówki

tego  samego  typu  co  dostarczone  z  tą  girlandą  (pkt.  20.5.2f  Normy).  Do  girlandy  załączono

instrukcję  dotyczącą  tylko  wskazówek  postępowania  z  uszkodzonym  kablem.  Brak  informacji  i

ostrzeŜeń  dotyczących   girlandy  takich  jak:   „girland  w  opakowaniu  nie  naleŜy  przyłączać  do

zasilania....”,  „naleŜy bezzwłocznie wymienić przepaloną Ŝarówkę na Ŝarówkę o tej samej mocy i

napięciu  w  celu  uniknięcia  przegrzania  girlandy”,   "girlandy  nie  łączyć  z  innymi  girlandami

świetlnymi",  "upewnić  się,  Ŝe  we  wszystkich  oprawkach  umieszczone  są  Ŝarówki",   „nie  naleŜy

wymieniać lub wkładać Ŝarówek gdy girlanda świetlna jest zasilana”( pkt. 20.5 Normy),

- lampki choinkowe a'100 szt., nieznanego producenta/importera nie posiadały na etykiecie trwale załączonej

do sprzętu  informacji wymaganych pkt. 20.5.2 Normy :

-  znaku pochodzenia, 

- symbolu stopnia ochrony przed wnikaniem pyłu lub wody lub ostrzeŜenia, Ŝe girlanda  

  świetlna moŜe być stosowana wyłącznie w pomieszczeniach,  

- napięcia i mocy Ŝarówek zapasowych,

-  informacji  „stosować  jedynie  Ŝarówki  zapasowe  tego  samego  typu,  co  Ŝarówki  dostarczone  z  tą

girlandą świetlną”,

Ponadto na etykiecie opakowania podano  instrukcję uŜytkowania w języku polskim (posiadającą

błędy tłumaczenia), która zawiera tylko trzy z wymaganych Normą definicji: 

- „ Nie łączyć w jeden więcej niŜ trzy komplety”, 

-„ wypalone Ŝarówki wymienić na nowe o tej samej mocy”,  

-„ wyłączyć komplet z sieci przed wymianą Ŝarówki”.

Brak informacji i ostrzeŜeń dotyczących  girlandy wymaganych pkt. 20.5. 1 Normy takich jak: 

- brak oznaczenia typu lub parametrów elektrycznych Ŝarówek oraz znamionowego

   napięcia girlandy;

-„girland w opakowaniu nie naleŜy przyłączać do zasilania”,   

"upewnić się, Ŝe we wszystkich oprawkach umieszczone są Ŝarówki".

Lampki choinkowe a'100 szt.(EAN 5900955456110) nie spełniały równieŜ wymagań  

     określonych w § 6 ze  względu na niewłaściwą długość kabla – która wynosiła 1,41  



     i 1,45m. Długość kabla między wtyczką, a pierwszą oprawką zgodnie z wymogami pkt.

     20.10.3 Normy nie powinna być mniejsza niŜ 1,50 m.

� Lampki choinkowe typ  ZGS-100   nie posiadały  w oznakowaniu na kablu podanego symbolu

stopnia  ochrony przed  wnikaniem  pyłu  i  wody,  lub  ostrzeŜenia,  Ŝe  girlanda  świetlna  moŜe  być

stosowana wyłącznie w pomieszczeniach (pkt. 20.5.2.c Normy) oraz informacji: „Stosować jedynie

Ŝarówki zapasowe tego samego typu, co Ŝarówki dostarczone z tą girlandą świetlną (pkt.20.5.2f

Normy ).

Kwestionowane lampki  choinkowe i  girlandy świetlne zostały dobrowolnie  wycofane z  obrotu  do

czasu poprawy oznakowania.  Zgodnie z wytycznymi nr BK/NR-024-14/05 z dnia 1.08.2005 r. w związku z

uznaniem opisanych niezgodności  jako mniej  istotne Wojewódzki Inspektor IH w Kielcach wystąpił  do

wprowadzających  wyroby  do  obrotu  z  pismami   informującymi  o  moŜliwości  podjęcia  dobrowolnych

działań naprawczych. 

W trakcie kontroli firmy podjęły działania naprawcze i dostarczyły do kontrolowanych placówek nowe

etykiety zawierające wymagane informacje i  ostrzeŜenia podejmując  tym samym dobrowolne działania.

Informacje o podjęciu dobrowolnych działań u wszystkich odbiorców wraz z kopiami tych etykiet  zostały

przesłane równieŜ do tutejszego Inspektoratu.

Producent kompletów choinkowych  poinformował Ŝe w ramach dobrowolnych działań wycofała ze

sklepów w/w komplety choinkowe zamieniając na produkty o prawidłowej konstrukcji.

Na   lampki  choinkowe a' 100szt. (EAN 5900955456110), których   podmiotu wprowadzającego na

rynek   nie ustalono wydana została decyzja  z dnia 19.12.2008r. przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach zakazująca dalszego   przekazywania uŜytkownikowi i

konsumentowi na okres 60 dni.

Akta sprawy zostały przesłane do Urzędu Ochrony Konkurencji  i  Konsumenta – Departamentu Nadzoru

Rynku w Warszawie celem wszczęcia postępowania administracyjnego.

3.  SPRAWDZENIE  DOKUMENTACJI  POTWIERDZAJĄCEJ  PRZEPROWADZENIE  PROCEDURY

ZGODNOŚCI.

Od  przedsiębiorców wprowadzających do obrotu na teren  Polski  zakwestionowane  lampki

choinkowe i girlandy świetlne pozyskano  deklaracje zgodności. W deklaracjach producenci deklarowali

zgodność  wyrobów  ze  zharmonizowaną  Normą  PN-EN  60598-2-20:2000/A2  Oprawy  oświetleniowe

Wymagania szczegółowe Girlandy świetlne.

W oparciu o § 10. ust. 2 cytowanego wyŜej rozporządzenia Ministra Gospodarki sprawdzono

prawidłowość ich sporządzania stwierdzając, Ŝe:

− w deklaracji wystawionej przez jedna z firm 

      stwierdzono:

• brak dwóch ostatnich cyfr roku naniesienia oznaczenia  CE,

• brak moŜliwości identyfikacji wyrobu opisanego w deklaracji z danymi zawartymi na

  opakowaniu, ( podano jedynie nr katalogowy, brak typu),  

• brak odniesienia do zharmonizowanych, powołano dyrektywę 93/68/EEC   stanowiącą

  zmianę do nieobowiązującej juŜ dyrektywy 73/23/EWG,

− w  innej deklaracji   stwierdzono:



       • brak moŜliwości identyfikacji wyrobu opisanego w deklaracji z danymi zawartymi na 

         opakowaniu podano jedynie typ wyrobu,

       • brak dwóch ostatnich cyfr roku naniesienia oznaczenia  CE,  

       • brak imienia i nazwiska osoby upowaŜnionej do składania

         podpisu w imieniu  producenta,

− w kolejnej deklaracji stwierdzono:

 • brak moŜliwości identyfikacji wyrobu opisanego w deklaracji z danymi zawartymi na 

   opakowaniu,  podano jedynie nr artykułu, 

 • brak dwóch ostatnich cyfr roku naniesienia oznaczenia  CE,

. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach wystąpił  z wnioskami pokontrolnymi do

wprowadzających w/w wyroby o podjęcie działań  eliminujących    stwierdzone  niezgodności.

4. SPRAWDZENIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW ZAWARTYCH  W ART. 41 pkt 2 i 3 USTAWY Z DNIA

29.07.2005 R. O ZUśUTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM.

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

29  .07.2005r. o  zuŜytym  sprzęcie  elektrycznym  i  elektronicznym (Dz.  U.  z  2005r.,  Nr  180,  poz.  1495),

dotyczących obowiązków sprzedawcy i   wprowadzającego sprzęt  do  obrotu,   stwierdzono,  Ŝe  w  4  z  5

kontrolowanych placówek brak było  informacji o punktach zbierania zuŜytego sprzętu, co jest niezgodne z

art. 41 pkt 2 wyŜej cytowanej ustawy i stanowi   wykroczenie  z art. 76.1. tej samej  ustawy.  

W stosunku do osób odpowiedzialnych za popełnione wykroczenie zastosowano pouczenie na zasadzie art.

41 kW.  Brakującą informację zamieszczano w toku kontroli, w miejscu widocznym, w hali sprzedaŜowej.   

               W toku dalszych czynności kontrolnych ustalono, Ŝe:

� na 6 partiach lampek choinowych i girland świetlnych  brak było zamieszczonego symbolu

przekreślonego kontenera kołowego informującego o selektywnej zbiórce zuŜytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego, co jest niezgodne z art. 23. ust.1 cytowanej ustawy

� do 16 partii lampek choinkowych i girland świetlnych nie załączono informacji o znaczeniu symbolu

przekreślonego  kontenera  kołowego  informującego  o  selektywnej  zbiórce  zuŜytego  sprzętu

elektrycznego i elektronicznego co jest niezgodne z art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy.

           O negatywnych ustaleniach w tym zakresie powiadomiony został terenowy Inspektorat Ochrony

Środowiska w Kielcach.

5. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ZAWARTYCH W ART. 7 i 7a USTAWY  Z DNIA    7.10.1999 R. O

JĘZYKU POLSKIM (Dz. U. z 1999r., Nr 90, poz. 999 z późń. zm.)

     

 W przypadku 8 partii oświetlenia - 7stwierdzono brak polskiej wersji językowej instrukcji obsługi i

podstawowych informacji  warunkujących bezpieczne uŜytkowanie co jest niezgodne z  art. 7 i 7a ustawy z

dnia 7.10.1999r. o języku polskim. 

W toku kontroli podmioty wprowadzające zakwestionowane wyroby  naniosły na opakowania polskojęzyczną

wersję  w/w informacji.



                         

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Oceniając wyniki kontroli naleŜy stwierdzić, Ŝe pod kątem spełniania  zasadniczych wymagań

zakwestionowano 60,9 %  partii lampek choinkowych i girland świetlnych – 14 partii  poddanych

kontroli. 

Ponadto stwierdzono inne niezgodności tj.:

� w 1 przypadku stwierdzono na wyrobie  brak zamieszczonego oznakowania CE,

� w przypadku 11  badanych partii stwierdzono nieprawidłowości w sporządzaniu deklaracji zgodności,

� w przypadku 8 partii  stwierdzono brak polskiej wersji językowej podstawowych instrukcji obsługi i

informacji warunkujących bezpieczne uŜytkowanie.

   Stwierdzono równieŜ, Ŝe 6 partii lampek choinkowych i girland świetlnych nie było oznaczonych

symbolem przekreślonego kontenera kołowego informującego o selektywnej zbiórce zuŜytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego, a do 11partii oznaczonych w/w symbolem nie załączono informacji o jego

znaczeniu.

            Z analizy  wyników  przeprowadzonej kontroli wynika, Ŝe wprowadzający wyroby na rynek polski nie

zamieszczają  wymaganych  informacji  na  produktach,   naraŜając  w  ten  sposób  konsumentów  na

niebezpieczeństwo poŜaru lub poraŜenia prądem na skutek niewłaściwego uŜytkowania.

Przeprowadzone kontrole przyczyniły się do wyeliminowania ujawnionych  nieprawidłowości.

               

WYKORZYSTANIE USTALEŃ
 
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

-          wydania 1 decyzji na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności, 

-          przekazania akt kontroli z 1 kontroli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

            - Departamentu Nadzoru Rynku  w Warszawie   

-          powiadomienia Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, 

-          skierowania 8 pism z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych,

            zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności z zasadniczymi i innymi

            wymaganiami,

-          zastosowano pouczenia 3 przedsiębiorców na zasadzie  art. 41 kw.  

I N F O R M A C J A

                   o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów oferowanych w placówkach prowadzących



sprzedaŜ  "wszystko za ....zł"przeprowadzonych w IV kwartale 2008 r. przez Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Kielcach

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu  Inspekcji Handlowej  w Warszawie  Nr
BK/ANU-17/08/B Sz  z  15 września 2008 r Wydział Kontroli Artykułów  Przemysłowych i Usług
Wojewódzkiego Inspektoratu  Inspekcji Handlowej w Kielcach, w IV kwartale 2008 r. przeprowadził kontrole
w trzech placówkach  zlokalizowanych na terenie  woj. świętokrzyskiego .

Kontrolą objęto dwie placówki handlu detalicznego oraz   hurtownię. 

   

Przedmiotem  kontroli  było  sprawdzenie  legalności  prowadzonej  przez   przedsiębiorców
działalności  gospodarczej  oraz  bezpieczeństwa  uŜytkowania  i  prawidłowości  oznakowania  produktów
oferowanych do sprzedaŜy "wszystko za....zł". 

Sprawdzeniem objęto ogółem 18 partii towarów, wartości 1402 zł. , w tym
9 partii , wartości 732 zł. zbadanych pod względem wymagań 
bezpieczeństwa,    
 
Zakwestionowano ogółem 14 partii, o wartości 1335 zł., w tym 8 partii, wartości 706 zł. sprawdzonych pod
kątem bezpieczeństwa.

OGÓLNE  BEZPIECZEŃSTWO
            

W  czasie  kontroli  dokonano  oceny  bezpieczeństwa  i  przeprowadzono  badania
organoleptyczne 9 partii produktów, wartości 732 zł:

    Przy ocenie bezpieczeństwa tych produktów  uwzględniono wymagania określone w art.4 ust.2
oraz art. 6 ust.3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12-12-2003 r.

       W  poddanych  sprawdzeniu  produktach   nie  stwierdzono  wad  dyskwalifikujących  z  obrotu
handlowego oraz fizycznych cech zagraŜających Ŝyciu i zdrowiu uŜytkowników.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE OGÓLNEGO BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW .

        W skontrolowanych placówkach  do sprzedaŜy w zdecydowanej  większości  oferowano proste,
powszechnie znane produkty o niezłoŜonej konstrukcji , dla których nie ma potrzeby dołączania ostrzeŜeń,
instrukcji montaŜu,obsługi, wymiarów uŜytkowych.

Objęte  sprawdzeniem  świece  dekoracyjne  oznakowane  były  w  sposób  wyraźny  i  czytelny
stosownymi ostrzeŜeniami  o zagroŜeniach, jakie mogą stwarzać. W ocenie kontrolujących przestrzeganie
zaleceń zawartych w ostrzeŜeniach gwarantuje pełne i bezpieczne korzystanie z tych wyrobów.

Wszystkie objęte sprawdzeniem wyroby włókiennicze - 3 partie, o wartości  606 zł. zakwestionowano
z uwagi na brak istotnego oznakowania: 
-  galanteria damska, szal  – brak  informacji dotyczących składu
   surowcowego i sposobu konserwacji,
-  zestaw ubranek niemowlęcych oraz skarpetki 3 pary komplet -   brak
   składu surowcowego.

Z  nadesłanych   odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne 
przedsiębiorców, których produkty kwestionowano wynika, Ŝe do placówki w której  te produkty ujawniono
nadesłali  brakujące  oznakowania   a  kolejne  wyroby wprowadzane  d  obrotu  będą  posiadały  wymagane
oznaczenia.
 

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.
       
        Pod względem  prawidłowości oznakowania sprawdzeniem objęto 18 partii towarów o wartości 1402 zł.,
w tym 9 partii , wartości 732 zł.  zbadanych równieŜ  w zakresie wymagań   bezpieczeństwa.  



            Kontrola oznakowania wykazało uchybienia we wszystkich  placówkach Nieprawidłowości te
dotyczyły braku :
-  danych  identyfikujących  podmiot  odpowiedzialny za  wprowadzenie  do  obrotu  -  w   trzech  placówkach
zakwestionowano 11  partii, wartości 729 zł,
- informacji umoŜliwiających identyfikację towaru ( w tym jego nazwy) - w
   trzech placówkach kwestionowano 9 partii, wartości 219 zł.
W  grupie  produktów  kwestionowanych  z  uwagi  na  brak  zarówno  podmiotu  odpowiedzialnego  za
wprowadzenie do obrotu jak równieŜ informacji umoŜliwiających identyfikację towaru znalazło się 5 partii ,
wartości 97 zł. sprawdzonych w zakresie bezpieczeństwa.
Przeprowadzone postępowania kontrolne i pokontrolne pozwoliły na ustalenie podmiotów odpowiedzialnych
za wprowadzenie do obrotu kwestionowanych produktów .
W  przypadku  dwóch  kwestionowanych  produktów  nie  zostało  zakończone  postępowanie  pokontrolne,
umoŜliwiające ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie do obrotu.

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

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  tych  dokumentów  w  zakresie
miejsca i zakresu prowadzonej działalności nie wykazało róŜnic .

PRZESTRZEGANIE  PRZEPISÓW   USTAWY   Z  DNIA  05.07.2001R.  o  CENACHORAZ
ROZPORZĄDZENIA   MF  Z  DNIA  10.06.2002R.  W  SPRAWIES  ZCZEGÓŁOWYCH  ZASAD
UWIDACZNIANIA CEN TOWARÓW I USŁUG ORAZ SPOSOBU OZNACZANIA CENĄ TOWARÓW
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAśY

               W dwóch  placówkach prowadzących sprzedaŜ detaliczną sprawdzono prawidłowość  oznaczania
towarów ceną . Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.              

                 

             W trakcie kontroli nie ujawniono działań przedsiębiorców,  które mogą stanowić nieuczciwą praktykę
rynkową  w  rozumieniu   przepisów  ustawy  z  dnia  23-08-2007  r.  o  przeciwdziałaniu  nieuczciwym
praktykom rynkowym.
       

            
   
               Materiały z przeprowadzonych kontroli  dały podstawę do :
    
▌ ukarania  2 osób  winnych popełnienia  wykroczenia  z art.  136 § 2 KW   mandatami    karnymi
  
▌ zastosowaniu w jednym przypadku środków oddziaływania wychowawczego

▌skierowania 7 wystąpień   z wnioskami pokontrolnymi dotyczącymi     stwierdzonych nieprawidłowości.
  
            
            W czasie trwania czynności kontrolnych : 
 -  stosowano pouczenia  przedsiębiorców z  zakresu przepisów regulujących   prawidłowość i  rzetelność

prowadzonej działalności gospodarczej,
 -stawiano   Ŝądania  celem  usunięcia  stwierdzonych  nieprawidłowości,  -  przedsiębiorcy  podejmowali

efektywne, dobrowolne działania  naprawcze. 
           Wynikiem tych działań było uzupełnienie juŜ w tracie kontroli oznakowań 9 partii zakwestionowanych

wyrobów.  Natomiast  5  partii  dobrowolnie  wycofano  z  obrotu   handlowego do  czasu uzupełnienia
brakujących informacji.

 
            Przeprowadzone kontrole placówek prowadzących działalność gospodarcza pod szyldem" Wszystko



za.... zł" pozwoliły na częściową analizę tego segmentu rynku.
            We  wszystkich placówkach objętych kontrolą do sprzedaŜy oferowano produkty niekompletnie

oznakowane,  a  nawet  bez  jakichkolwiek  wymaganych  informacji.  Czternaście  partii  towarów  na
osiemnaście  objętych  sprawdzeniem  wprowadzono  do  sprzedaŜy  z  naruszeniem  obowiązujących
przepisów prawa.

            Przedsiębiorcy wprowadzający do sprzedaŜy tanie produkty w pogoni za ich atrakcyjną ceną ( i
zyskiem z ich sprzedaŜy) nie zwracają uwagi na   prawne.

                         

NFORMACJA

o wynikach kontroli części zamiennych i przedmiotów wyposaŜenia podlegających obowiązkowej

homologacji przeprowadzonych w IV kwartale 2008 roku przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Handlowej w Kielcach.

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

21/08/BSz  z  dnia  29-09-2008r.  –  Wydział   Kontroli  Artykułów  Przemysłowych  i  Usług  Wojewódzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, w IV kwartale 2008 r. przeprowadził kontrole w jednej hurtowni

i w trzech sklepach prowadzących sprzedaŜ części zamiennych i przedmiotów wyposaŜenia podlegających

obowiązkowej homologacji . Kontrole przeprowadzono w następujących placówkach :

         Na cztery skontrowane placówki w trzech stwierdzono  nieprawidłowości.

Wyniki kontroli  przedstawiają się następująco:     

A. Legalność wykonywanej działalności.

       Skontrolowani przedsiębiorcy prowadzili sprzedaŜ części zamiennych 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. 

B. Prawidłowość i rzetelność wykonywanej działalności.

1) prawidłowość uwidaczniania i oznaczania towarów ceną.

          Na cztery skontrolowane placówki w jednej    nie uwidoczniono wywieszek cenowych na 30 róŜnych

artykułach oferowanych do sprzedaŜy  co jest niezgodne z art. 12 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o

cenach (Dz. U. nr 97, poz.1050 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 czerwca

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

towarów przeznaczonych do sprzedaŜy (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.).

2)prawidłowość  oznakowania części zamiennych  w oparciu o przepisy:

− ustawy z dnia 2.07.2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173,poz.1807 ze zm.).  

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



     W zakresie prawidłowości oznakowania sprawdzono ogółem 20 partii części zamiennych  i przedmiotów

wyposaŜenia samochodów  o łącznej wartości 2785 zł. z  czego  w dwóch placówkach t zakwestionowano 3

partie części   o wartości 1010 zł.  ze względu na brak w oznakowaniu informacji o adresie producenta.

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

90, poz.999 z późn. zm.).

3. jakość oferowanych części.

      Lampy i  reflektory  objęte   sprawdzeniem  nie  posiadały  wŜerów  korozyjnych,  odprysków lakieru,

odkształceń lub wgnieceń. 

C.  Legalność  wprowadzania  do  obrotu  części  zamiennych,  które  powinny  posiadać  świadectwo

homologacji i być oznakowane znakiem homologacji „E” lub „e”.

      Pod  względem  oznakowania  znakiem  „E”  sprawdzono  ogółem  20  partii  części  zamiennych   i

przedmiotów wyposaŜenia samochodów  o łącznej wartości 2785 zł. tj.:

1)  reflektor halogenowy H 3  12V/55W 

2) trójkąt ostrzegawczy,

3) Ŝarówka halogenowa H 3 

4) Ŝarówka halogenowa H 4

5) reflektor  H4 

6) lampa obrotowa 

7) lampa tylna zespolona 

8) lampa tylna przeciwmgłowa 

9) Ŝarówka samochodowa halogenowa H 7

10) Ŝarówka samochodowa halogenowa H 4

11) reflektor 

12) lampa tylna

13) Ŝarówka samochodowa halogenowa H 1 

14) Ŝarówka samochodowa halogenowa H 4 

15) Ŝarówka samochodowa halogenowa H 7

16) Ŝarówka ksenonowa 

17) Ŝarówka ksenonowa H7

18) Ŝarówka P 21 W 

19) Ŝarówka halogenowa H4 

    Wyroby sprawdzone pod względem prawidłowości oznakowania oznaczone były znakiem homologacji „E”.

Sprawdzone wyroby opatrzone były wymaganymi ostrzeŜeniami w języku polskim. 

             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) .

      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.)

                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 dostawców zwracając uwagę na naruszenie w  oznakowaniu wyrobów

postanowień  art.  20  ustawy  z  dnia  2.07.2004r.o  swobodzie  działalności  gospodarczej  (Dz.U.Nr

173,poz.1807 ze zm.),

− postawiono  w  toku  kontroli  1  Ŝądanie  dotyczące  uwidocznienia  wywieszek  cenowych  .  W  wyniku

postawionego Ŝądania w trakcie kontroli przedsiębiorcy usunęli w/w nieprawidłowość,

− 1  przedsiębiorcę  ukarano  grzywną  w  postaci  mandatu  karnego  na   kwotę  150  zł.  za  popełnienie

wykroczenia określonego w art. 137§ 1 Kw (nieuwidocznienie cen).

− 2 przedsiębiorców na zasadzie art. 41 Kw pouczono o obowiązku przeznaczania do sprzedaŜy towarów

prawidłowo oznaczonych.

        W toku kontroli  zakwestionowane części zamienne zostały dobrowolnie, prawidłowo oznakowane

informacją o adresie producenta.

   W czasie kontroli  z przedsiębiorcami omówiono problematykę związaną z egzekwowaniem obowiązku

homologacji.

 INFORMACJA
      o wynikach kontroli prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych    przez

przedsiębiorców - przeprowadzonych w IV kwartale 2008 roku przez  Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Kielcach.

                   Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu

 Inspekcji Handlowej w Kielcach , na podstawie programu kontroli BK/ANU-40-23/078/AK z dnia 30 września

2008r.-  w  IV  kwartale  2008  r.   przeprowadził   kontrolę  w  4  placówkach  na  terenie  województwa

świętokrzyskiego.  

          Celem kontroli  było  sprawdzenie   prawidłowości  i  rzetelności  organizowania  promocji  przez

przedsiębiorców  prowadzących  wielkopowierzchniowe  placówki  handlowe  oraz  przestrzeganie  przez  nie

obowiązujących przepisów o cenach. 

     Kontrolą objęto towary, które oferowane były do sprzedaŜy w następujących formach promocyjnych:

 - przeznaczenie do sprzedaŜy towarów po obniŜonej dotychczasowej cenie ;

 - wyroby oferowane do sprzedaŜy w zestawach promocyjnych tj:dołączone do wyrobu inne ,bądź te same

towary stanowiące tzn.”gratis”

  - wyroby oferowane w gazetkach promocyjnych;

 -oferowanie do sprzedaŜy wg schematu: przekreślona cena wyŜsza ,sprzed okresu promocyjnego i podana

promocyjna niŜsza;

  

-objęte promocja niepublikowaną,poprzez umieszczenie przy wyrobie informacji „promocja”.

  Ogółem sprawdzeniem objeto 37 partii towarów objetych promocją„gazetkową”oraz oferowane w promocji

niepublikowanej. 

  

     USTALENIA KONTROLI  



 
   1.Rzetelność przekazywania informacji – relacje pomiędzy ceną promocyjną ,a ceną przed promocją.  

    Sprawdzając rzetelność przekazywania informacji  konsumentom dokonano porównania cen towarów

znajdujących się w aktualnej ofercie promocyjnej  z cenami  sprzedaŜy tych towarów obowiązujących przed

promocją.  Analizę  przeprowadzono  na  podstawie  udostępnionych  dokumentów  „historii  ruchu

towarów”,wydruków komputerowych dotyczących zmian cen sprzedaŜy.

          W  wyniku  porównania  cen  promocyjnych  z  cenami  obowiązującymi  przed  promocją  nie

stwierdzono,by ceny promocyjne były wyŜsze lub takie same jak  dotychczasowe.  Ceny dotychczasowe

uwidocznione  przy  towarach  były  przekreślone  na  rzecz cen promocyjnych.  W zaleŜności  od  placówki

moŜna  było  spotkać  róŜnego  rodzaju  akcje  promocyjne  organizowane  pod  hasłami:”najtańszy

produkt”,”blokada cenowa”, ulubione taniej”,”najtaniej”.

  2. Wyroby z  ''gratisami ''

      Zagadnienie to sprawdzono w 3 kontrolowanych placówkach w których oferowano do sprzedaŜy wyroby

z dołączonym takim samym towarem stanowiącym jak wynikało z oznaczenia „gratis” czyli prezent  lub w

zestawach promocyjnych. Porównując ceny   takich wyrobów z cenami wyrobów toŜsamych będących w

sprzedaŜy samodzielne stwierdzono, Ŝe w 9 przypadkach  dołączony wyrób był po okazyjnie niŜszej cenie.I

tak:

− zestaw mydeł toaletowch  cenie 8,49 zł,cena 1 szt.  mydła  w samodzielnej sprzedaŜy wynosiła 3,25

zł,tak więc cena zestawu była niŜsza na korzyść klientów;

− Ŝel pod prysznic 2x250 ml w cenie 11,85 zł ( w prezencie 50%) w samodzielnej cena 1 szt. Ŝelu wynosi

8,29 zł,naleŜy zatem stwierdzić ,Ŝe dołączony drugi produkt stanowi upust cenowy.

− zestaw lakierów do włosów  2x250ml w cenie 18,39 zł,w samodzielnej sprzedaŜy cena  1 szt. lakieru

wynosiła  12,65  zł  -  wartość  zestawu  stanowi  upust  cenowy  o  określony procent(45,5%).Wyrób  ten

występował w 2 placówkach.

− zestaw szampon+odŜywka  w cenie 12,49 zł ,oba towary w sprzedaŜy samodzielnej w cenie 6,90 zł,

wartość zestawu stanowi upust o 1,31 zł.

− zestaw płynów do płukania 2x1l  w cenie 13,99 zł ,1 szt. płynu  w samodzielnej sprzedaŜy stanowi kwote

7,99 zł,wartość zestawu stanowi upust dla klienta o 1,99 zł.(12%)

− płyn  do  mycia   zestaw  2x800ml  w  cenie  13,95  zł,drugi  produkt  50%gratis.  Płyn  w  sprzedaŜy

samodzielnej występował w cenie 7,95 zł;

− płyn  do  mycia  kabin  prysznicowych  zestaw  2x500  ml  w  cenie  21,95  zł.  Cena  sprzedaŜy  jako

samodzielnego towaru wynosiła 12,95 zł,wartość zestawu stanowi upust  cenowy o kwotę 3,95 zł;

− emulsja   do  mycia  i  konserwacji  paneli-  zestaw  2x500  ml  w  cenie  23,95 zł.  Cena  sprzedaŜy jako

samodzielnego towaru wynosiła 12,95 zł,wartość zestawu stanowi upust cenowy o kwotę 1,95 zł.

     Ceny towarów  w zestawach lub z „gratisami” były ustalone na korzyść klientów. Konsumenci kupując

wyroby  oferowane  w  powyŜszej  formie  promocyjnej,rzeczywiście  otrzymywali  korzyści  jakie  sugerowały

informacje umieszczone na opakowaniach.

      W 1 przypadku  ,stwierdzono oferowanie do sprzedaŜy produktu z „gratisem”(3+1 gratis), za który to

„gratis” trzeba było zapłacić. Klient decydujący sie na kupno  tego towaru  z gratisem,nie odnosi Ŝadnej



korzyści  ,a  nawet  moŜe  stracić,  kupując  taka  sama ilość  produktu  bez  „gratisu”.Szczegóły  opisano   w

podanym poniŜej przykładzie.

      

      3. Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji.

      W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzono prawidłowość uwidaczniania cen 37  partii wyrobów

oferowanych w promocjach. W wyniku sprawdzenia  nieprawidłowości nie stwierdzono. Towary będące w

promocji posiadały wywieszki cenowe  na których widniały przekreślone ceny dotychczasowe obowiązujące

przed promocją , ceny aktualne 

  

promocyjne  ,  oraz  jednostki  miar  do  których  odnoszą  sie  ceny  jednostkowe.  Nie  stwierdzono

nieprawidłowości w zakresie  uwidaczniania w materiałach reklamowych cen towarów oraz czasu trwania

promocji. W jednym  w gazetce informacyjnej brak było określenia”promocja” przy towarach ,które faktycznie

znajdowały się w tej formie sprzedaŜy.

  

      3. Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

      Dokonując  sprawdzenia  rzetelności  uwidaczniania  cen  dla  konsumentów  dokonano  porównania

zgodności cen uwidocznionych na wywieszkach cenowych z cenami zakodowanymi w kasie i czytniku oraz

informacjami podanymi w gazetkach reklamowych.

Sprawdzeniem objęto 33 partie towarów oferowanych w promocji. Stwierdzono rozbieŜności w przypadku 4

partii  towarów oferowanych w promocji które polegały na róŜnicach cenowych pomiędzy ceną podaną na

wywieszce i w materiale reklamowym a ceną zakodowaną w czytniku i w kasie sklepu. RóŜnice cen były na

niekorzyść  klientów.  Ceny  jednostkowe  towarów  sprawdzonych  były  wyliczone   prawidłowo.  Szczegóły

opisano w przykładzie nr.2 informacji.

       

 4.Badania laboratoryjne

        W celu ustalenia czy zawartość wyrobów oferowanych w promocji, polegającej na 

zwiększeniu masy lub objętości wyrobu za tę samą cenę jest zgodna z zawartością podaną na opakowaniu,

pobrano do badań laboratoryjnych próbki  nastepujących produktów:

- Ŝelu pod prysznic  a'300ml + 200ml gratis; 

- płynu do mycia szyb -500ml 30% gratis;

-płynu do mycia glazury - a'1000 ml + 250ml gratis;

 -płynu do mycia szyb -a'500ml+ 250ml gratis;

-płynu do płukania tkanin a'500ml+250 ml gratis

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych ustalono ,Ŝe podane pojemności produktów na opakowaniach

były zgodne z deklarowanymi przez producentów. Gratis produktów zawarty był w pojemnościach produktów.

Podsumowanie



Ustalenia kontroli dały podstawę do:

-zastosowania  w jednej placówce art.41 KW jako pouczenia w stosunku do osoby odpowiedzialnej.

Wystosowano 2 wystąpienia pokontrolne  do jednostek nadrzędnych z odpowiednimi wnioskami  w celu

wyeliminowania  stwierdzonych  nieprawidłowości.  Podjęte  zostały  działania  mające  na  celu  usunięcie

stwierdzonych nieprawidłowości. 

Nadmienia się , Ŝe  kontrolowane  placówki działają zgodnie z zaleceniami jednostki centralnej i nie mają

bezpośredniego wpływu na sposób przeprowadzania sprzedaŜy promocyjnej.

    INFORMACJA

         o wynikach kontroli bezpieczeństwa artykułów przeznaczonych  dla małych dzieci

przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach w IV kwartale

2008r . 

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

nr  BK/ANU-40-19/08/AK z  dnia  19.09.2008r.  przeprowadził  kontrolę  w 5  podmiotach gospodarczych  na

terenie województwa  świętokrzyskiego .

 

               Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa artykułów przeznaczonych dla małych dzieci ( smoczki

do uspakajania i wyroby do mocowania smoczka) oraz eliminowanie z obrotu wyrobów, które mogą stanowić

zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia najmłodszych uŜytkowników. 

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco: 

1)Kontrola bezpieczeństwa :            

               Pod względem bezpieczeństwa i oznakowania  artykułów dla małych dzieci sprawdzono 35 partii

wyrobów o łącznej wartości 990 zł tj : 

- 24 partie smoczków do uspakajania o ogólnej wartości 766 zł w tym :(7  partii produkcji krajowej o wartości

85 zł; 13 partii z Unii Europejskiej o wartości 514  zł ; 4  partie spoza Unii o wartości 167 zł .) ;           

- 11 partii wyrobów do mocowania smoczków o ogólnej wartości 224 zł  w tym : ( 3 partie produkcji krajowej

o wartości 57 zł ; 3 partie z Unii Europejskiej o wartości  47 zł ; 5 partii spoza Unii o wartości 120 zł .).     

  

       Oceniając bezpieczeństwo i oznakowanie wyŜej wymienionych wyrobów, uwzględniono wymagania

określone w rozdziale drugim art.  4 ust.  2  ustawy z dnia 12 grudnia 2003r.  o ogólnym bezpieczeństwie

produktów (Dz. U nr 229 poz. 2275 oraz z 2007 Dz. U. Nr 35 poz. 215 ).

              W wyniku dokonanych ocen organoleptycznych stwierdzono, Ŝe badane produkty nie posiadały

cech mogących stwarzać zagroŜenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa najmłodszych konsumentów podczas

prawidłowego ich uŜytkowania. Wyroby posiadały instrukcje dotyczące uŜytkowania, konserwacji oraz istotne

ostrzeŜenia. 

        Na powyŜszą okoliczność sporządzono sprawozdania z badań organoleptycznych.



2) Ponadto w toku kontroli sprawdzono :

− prawidłowość oznakowania wyrobów 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  90 poz. 999 z późn. zm. ).

Kontrolowane wyroby posiadały wymagane oznaczenia co do nazwy wyrobu, nazwy i adresu producenta,

dystrybutora lub importera oraz instrukcje i ostrzeŜenia. Informacje te sporządzone były w języku polskim.

legalność prowadzonej działalności.

Działalność gospodarcza w kontrolowanych placówkach prowadzona była zgodnie z zakresem określonym

w zaświadczeniach o wpisie do działalności gospodarczej .

− czy o ofercie handlowej w kontrolowanych placówkach  występowały produkty notyfikowane w systemie

RAPEX.              

W czasie trwania kontroli w jednej placówek, stwierdzono w sprzedaŜy, chłodzący gryzak punktowy. Wyrób

ten został ujęty w piśmie nr BK/NR-431-17/08/MK z dnia 8.11.2008r. pod nr notyfikacji 1069/08r . Produkt

zakwestionowano na terenie Austrii z uwagi na ryzyko udławienia . W toku czynności kontrolnych dokonano

oceny  organoleptycznej  gryzaka   stwierdzając,  Ŝe  produkt  jest  bezpieczny.  Na  powyŜszą  okoliczność

sporządzono sprawozdanie z badań organoleptycznych oraz protokóły pobrania próbek produktu .

            O powyŜszym fakcie w trakcie kontroli powiadomiono  Główny Inspektorat w Warszawie .  

        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 póŜn. zm. ).


