
INFORMACJA 

z wyników pracy kontrolnej  Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w 2010 

roku  

  

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach w roku   2010 r. realizował 

zadania wynikające z kwartalnych planów pracy zatwierdzonych przez Prezesa UOKiK tj. 

na podstawie planów kontroli o znaczeniu krajowym. Przy realizacji zadań opierano się 

także  na własnym rozeznaniu rynku, wnioskach i informacjach konsumentów. 

 Czynności kontrolne w WIIH w Kielcach realizowane są przez dwa wydziały 

operacyjne, w systemie kwartalnych planów pracy. 

 W segmencie artykułów przemysłowych i usług zadania te wykonywane są w 

wydziale Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług (dalej:PU), natomiast zagadnienia 

związane z kontrolą  artykułów żywnościowych i gastronomii w Wydziale Kontroli 

Artykułów Żywnościowych i Gastronomii (dalej: ŻG).  

 W 2010r. w wydziale PU czynności kontrolne wykonywało 20 inspektorów kontroli 

(w tym naczelnik wydziału oraz  zastępca naczelnika wydziału), w wydziale ŻG było to 

odpowiednio  10 inspektorów kontroli ( w tym naczelnik wydziału). 

 W WIIH w Kielcach funkcjonuje także Wydział Prawno Organizacyjny i Ochrony 

Konsumentów (dalej PO i OK)– jest to komórka organizacyjna o charakterze operacyjno – 

obsługowym.  

 W wydziale PO i OK wykonywane są zadania związane z obsługą prawno – 

biurową Inspektoratu jak również działania operacyjne związane ze świadczeniem 

poradnictwa konsumenckiego, prowadzeniem czynności mediacyjnych, prowadzeniem 

spraw z zakresu sądownictwa polubownego w sprawach pomiędzy konsumentami a 

przedsiębiorcami. W wydziale PO i OK  zadania te wykonuje 6 osób ( w tym naczelnik 

wydziału).   

 

  

  Klasyfikacja rodzajowa kontroli realizowanych przez Inspekcję Handlową – WIIH 

w Kielcach przedstawia się następująco:  



1. Segment nadzoru rynku  

w kontekście  ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r.o systemie oceny zgodności  (Dz.U.  

Nr 166, poz. 1360)tekst jednolity z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 935) związany z 

tzw. Dyrektywami nowego podejścia. 

2.  Segment ogólnego bezpieczeństwa produktów  

w kontekście ustawy z dnia 12 grudnia 2003r.  o ogólnym bezpieczeństwie produktów  

(Dz.U.  Nr 229, poz. 2275); 

3.  Segment jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych  

w kontekście ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.  o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (Dz.U.  Nr 169, poz. 1200) 

4. Segment kontroli artykułów rolno spożywczych i gastronomii 

w kontekście  Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzonych w celu 

sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30. 04. 2004r., str. 1, z 

późn. zm.; sprostowanie Dz. U. L 191 z 28.05.2004, str. 1 z późn. zm.). 

5. Segment artykułów nieżywnościowych i usług  

w kontekście szeregu ustaw np. ustawy o cenach, ustawy prawo o miarach, ustawy o 

kosmetykach, ustawy o języku polskim etc. 

 

Tematycznie wyniki kontroli przedstawiają się  następująco : 

1. Kontrola zabawek – 14 podmiotów/ 77wyrobów 

2. Kontrola sprzętu elektrycznego – 10 podmiotów/ 51 wyrobów 

3. Kontrola maszyn – 3 podmioty/ 9 wyrobów 

4. Kontrola bezpieczeństwa mebli dla dzieci i dorosłych – 8 podmiotów/ 26 

produktów 

5. Kontrola bezpieczeństwa pod kątem obecności DMF i oznakowania obuwia – 3 

podmioty / 24 wyroby 

6. Kontrola wskaźników laserowych – 1 podmiot / 6 produktów 

7. Kontrola bezpieczeństwa, oznakowanie i jakości  wyrobów włókienniczych 



(wyroby konfekcyjne dla dzieci) – 4 podmioty / 32 produkty 

8. Kontrola prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami – 4 podmioty/ 20 

produktów; 

9. Kontrola legalności działania przedsiębiorców  świadczących usługi w zakresie 

sprzedaży produktów przez Internet oraz oferowanych produktów  - 3 podmioty. 

10. Prawidłowość oznakowania detergentów – 5 podmiotów/ 20 produktów 

11. Kontrola jakości paliw płynnych i gazu 

12. Kontrola produktów notyfikowanych w systemie RAPEX. 

13. Kontrola  środków  ochrony indywidualnej -  5podmiotów- 15 wyrobów 

14. Kontrola maszyn ogrodniczych - 7 podmiotów – 16 wyrobów 

15. Kontrola sprzętu elektrycznego - 2 podmioty –  13 wyrobów 

16. Kontrola artykułów i mebli dla dzieci - 9 podmiotów – 45 produktów 

17. Kontrola rowerów i części rowerowych - 4 podmioty– 22 wyroby 

18. Kontrola legalności rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi 

turystyczne - 4 podmioty 

19. Kontrola prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych, 

mieszanin chemicznych i produktów biobójczych - 3 podmioty 15 produktów 

20. Kontrola wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych - 

2 podmioty/ 2 produkty 

21. Kontrola bezpieczeństwa, oznakowanie i jakość wyrobów włókienniczych (wyroby 

konfekcyjne dla dzieci) - 4 podmioty – 31 produktów; 

22. Kontrola łóżek opalających – 2 podmioty / 4 wyroby; 

23. Kontrola bezpieczeństwa grilli i podpałek do grilli – 3 podmioty / 12 produktów; 

24. Kontrola legalności rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi 

hotelarskie –  4 podmioty; 

25. Kontrola prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami – 2 

podmioty / 20 produktów; 

26. Kontrola bezpieczeństwa, oznakowanie i jakość produktów konfekcyjnych 

przeznaczonych dla dorosłych – 5 podmiotów/  32 wyroby; 

27. Kontrola bezpieczeństwo i oznakowanie produktów pończoszniczych - 2 podmioty 



/ 12 wyrobów; 

28. Kontrola  opraw oświetleniowych oraz małego sprzętu AGD i RTV - 5podmiotów- 

26 wyrobów; 

29. Kontrola bezpieczeństwa zimowych płynów do spryskiwaczy - 1podmiot –4 

wyroby; 

30. Kontrola wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych - 

4 podmioty – 4 wyroby; 

31. Bezpieczeństwo, oznakowanie i jakość produktów pościelowych i ręczników - 4 

podmioty – 32 wyroby; 

32. Legalność i rzetelność przedsiębiorców świadczących usługi bytowe dla ludności – 

7 podmiotów. 

 

W segmencie artykułów żywnościowych  i gastronomii : 

 

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania przetworów  mięsnych w tym 

drobiu – 5 podmiotów 

2. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych – 

5 podmiotów 

3. Kontrola  jakości i prawidłowości oznakowania przetworów i mrożonek 

owocowych  i warzywnych w tym pod kątem oznakowania GMO -  5 podmiotów 

4. Kontrola prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowym – 15 

podmiotów 

5. Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów w obrocie towarowym – 20 

podmiotów   

6. Kontrola prawidłowości  funkcjonowania placówek gastronomicznych w rejonach 

zimowego wypoczynku – 5 podmiotów  

7. Kontrola oraz rekontrola jakości i prawidłowości oznakowania masła w kierunku 

ujawniania zafałszowań – 3 podmioty 

8. Kontrola jakości handlowej i prawidłowości oznakowania przetworów  mięsa – 5 

podmiotów 



9. Kontrola jakości i oznakowania jaj kurzych – 3 podmioty 

10. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej 

trwałości bułki tartej – 5 podmiotów 

11. Kontrola prawidłowości funkcjonowania restauracji oraz lokalów otwartych do 

późnych godzin nocnych – 5 podmiotów 

12.  Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania miodów – 10 podmiotów 

13. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania lodów - 5 podmiotów /50 wyrobów; 

14. Kontrola przetworów  mlecznych, w szczególności w  kierunku ujawniania 

konserwantów (bez masła)  - 5 podmiotów/17 wyrobów; 

15. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania oliwy z oliwek – 4 podmioty/ 20 

produktów ; 

16. Kontrola prawidłowości funkcjonowania usług gastronomicznych w rejonach o 

nasilonym ruchu turystycznym  w sezonie letniego wypoczynku - 5 podmiotów/ 25 

produktów; 

17.  Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony oznaczeń nazwy oscypek i 

bryndza podhalańska oraz innych produktów w sektorze mleczarskim – 10 

podmiotów; 

18. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - 

7placówek/35 wyrobów; 

19. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania świeżych warzyw i owoców - 5 

podmiotów/25 wyrobów; 

20. Kontrola funkcjonowania placówek oferujących  fast-food - 2 podmioty/ 20 

wyrobów; 

21. Kontrola funkcjonowania barów mlecznych - 2 podmioty/ 10 wyrobów. 

  

  Wyniki działalności operacyjnej WIIH w Kielcach w 2010 r. : 

Przeprowadzono  389 mediacji, konsumentom i przedsiębiorcom udzielono łącznie 

1044  porad i instruktaży.   

Wykonano ogółem 869 postępowań kontrolnych w wyniku czego nałożono 353  

mandaty karne na łączną kwotę 53 750 zł. . Skierowano ... zawiadomień do organów 



ścigania w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli, wydano .... 

decyzje administracyjne mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z przepisami 

regulującymi obrót handlowy. Podmiotowo zakres kontroli przedstawia się następująco, 

skontrolowano:      

1. 20 producentów;  

2. 4  importerów; 

3. 59 hurtowni; 

4. 653 jednostki detaliczne; 

5. 52 placówki  wielkopowierzchniowe; 

6. 35 jednostki  gastronomiczne; 

7. 27  zakładów usługowych; 

8. 10 placówek detalicznych zlokalizowanych na targowiskach; 

9. 6 podmiotów zakwalifikowano do kategorii „inne”   

 

 W 2010 roku  w WIIH w Kielcach zrealizowano 292 postępowań wg planu kontroli 

opracowanego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zatwierdzonego przez 

Prezesa UOKiK, 77 kontroli interwencyjnych podjętych w związku z informacjami 

napływającymi od  konsumentów , 500 postępowań kontrolnych przeprowadzonych w 

wyniku własnego rozeznania rynku na terenie województwa świętokrzyskiego. 

  

  

 Inspektorzy WIIH w Kielcach realizując czynności kontrolne nie sygnalizowali o 

trudnościach uniemożliwiających im wykonanie powierzonych zadań kontrolnych. W 

przypadku pojawiania się przeszkód natury interpretacyjnej wszelkie problemy 

rozwiązywane były na bieżąco przy udziale służb prawnych inspektoratu.   

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach  w roku 2010 zrealizował 

wszystkie tematy kontroli  uwzględnione w kwartalnych planach pracy .  

 W związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi skontrolowano 13 174  

partii / produktów z czego zakwestionowano 2592 partii / produktów co daje  19,6 % 



nieprawidłowości w obszarze rynku skontrolowanego przez WIIH w Kielcach na terenie 

województwa świętokrzyskiego.  

 

Przeprowadzono  ogółem 869 postępowań kontrolnych w wyniku czego nałożono 353  

mandaty karne na łączną kwotę 53 750 zł. Udzielono 79 pouczeń w trybie art. 41  Kodeksu 

wykroczeń. 

Skierowano 5 wniosków do Sądów, 17 zawiadomień do organów ścigania w związku z 

nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli, wydano 21 decyzji 

administracyjnych mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z przepisami 

regulującymi obrót handlowy, 14 decyzji nakładających kary pieniężne w zw. z 

wprowadzaniem do obrotu artykułów spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej lub 

zafałszowanych, 19 decyzji ws. kosztów badań laboratoryjnych. 

 Nadmieniam, iż w roku 2010r. do WIIH w Kielcach nie wpłynęła żadna skarga w 
rozumieniu w art. 227 Kpa.  
 Wszystkie sygnały jakie dotarły do Inspekcji Handlowej WIIH w Kielcach w roku 
2010.r były to raczej wnioski konsumentów w ich indywidualnych sprawach które to 
załatwione zostały w drodze postępowania mediacyjnego lub porady oraz sprawy 
zgłaszane przez konsumentów a naruszające nie tylko jednostkowe interesy – te 
załatwiano w toku postępowań kontrolnych. Wszelkie wnioski jakie wpływają do WIIH 
można uzasadnić: 

1. Nieprawidłowościami zachodzącymi w handlu które to uchybienia eliminowane są w 
toku czynności kontrolnych. 

2. Nieznajomością przez handlowców przepisów konsumenckich i procedur 

reklamacyjnych. 

 

  

Reasumując miniony 2010r. w aspekcie zadań jakie wykonuje Inspekcja Handlowa 

trzeba powiedzieć, iż w WIIH w Kielcach nie napotykano na trudności w pracy kontrolnej. 

 Kontrole realizowano  zgodnie z założonym planem, terminowo przy zachowaniu 

wszelkich procedur wynikających z obowiązujących nas przepisów. Pozytywnym 

zjawiskiem jest na pewno fakt dobrze układającej się współpracy z kontrolowanymi 

przedsiębiorcami w toku i po kontroli. Nie odnotowano sprzeciwów kontrolowanych 

przedsiębiorców w związku z wykonywanymi przez inspektorów czynnościami 



kontrolnymi , wszelkie zalecenia pokontrolne wykonywane były przez przedsiębiorców 

bezzwłocznie.  

 

 

 

 

  


