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podmiotów 

objętych 

kontrolą 

produktów 

objętych 

kontrolą

próbek do badań 

laboratoryjnych

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1

zabawki wykonane z/lub zawierające materiały, 

w których mogą być użyte substancje 

zmiękczające (lalki, kucyki, piszczki, zabawki do 

kąpieli, zabawki z przyssawkami, skakanki)

3 4 4 12.05.2023

2

zabawki wykonane z/lub zawierające materiały, 

w których mogą być użyte substancje 

zmiękczające (zabawki do zabawy w piasku i 

wodzie - wiaderka, łopatki, foremki, zabawki 

dmuchane w kształcie zwierząt/postaci, łódek, 

piłki dmuchane)

3 4 4 11.08.2023

3

zabawki wykonane z/lub zawierające materiały, 

w których mogą być użyte substancje 

zmiękczające (piłki, piłki/zwierzątka do skakania)

2 2 2 13.11.2023

4
Kontrola bezpieczeństwa zabawek w zakresie 

palności

stroje do przebierania, namioty, maski, ozdoby 

głowy, peruki, brody, wąsy, kaptury, zabawki 

miekkie wypchane 

3 5 5 19.01.2024

5
Kontrola bezpieczeństwa zabawek 

dźwiękowych

zabawki bliskouszne - telefony komórkowe, 

karabiny wytwarzajace dżwięki; zabawki do 

pchania i ciągnięcia wytwarzajace dźwięki 

podczas przemieszczania się 

3 4 4 13.11.2023

6 Kontrola bezpieczeństwa zabawek huśtawki 3 3 3 11.08.2023

7 Kontrola bezpieczeństwa grilli elektrycznych grille elektryczne 3 3 3 16.06.2023

8
Kontrola bezpieczeństwa urządzeń 

spalających paliwa gazowe

grille gazowe; kuchenki gazowe przenośne 

i turystyczne
3 3 3 16.06.2023

9
Kontrola bezpieczeństwa przewijaków dla 

niemowląt

samodzielne przewijaki do łóżeczek dziecięcych i 

na komody
2 2 2 04.08.2023

10
Kontrola bezpieczeństwa artykułów 

dziecięcych do łóżeczek
ochraniacze, śpiworki i materace dla dzieci 2 2 2 04.08.2023

11
Kontrola sprzętu do prac domowych na 

podwyższeniu 

mini drabiny, taborety, podesty, schodki 

i podobne o powierzchni roboczej poniżej 1 m od 

podłoża

1 1 1 06.10.2023

12 Kontrola bezpieczeństwa tarcz 
tarcze uzębione oznakowane jako przeznaczone 

do zamontowania w szlifierkach kątowych 
3 wg programu 0 25.11.2023 6

KONTROLE W ZAKRESIE DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA

Kontrola zabawek - bezpieczeństwo 

chemiczne - ftalany

Lp. TEMAT KONTROLI Grupy produktów

LICZBA
Data przekazania 

sprawozdania do 

UOKiK
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13 grille jednorazowe
liczba zależna 

od działań KAS

liczba zależna od 

działań KAS
do uzgodnienia z KAS

14 okulary przeciwsłoneczne
liczba zależna 

od działań KAS

liczba zależna od 

działań KAS
do uzgodnienia z KAS

15 wyroby pirotechniczne kl. F1-F3
liczba zależna 

od działań KAS

liczba zależna od 

działań KAS
do uzgodnienia z KAS

31 33

16

Kontrola prawidłowości przekazywania  przez 

przedsiębiorców informacji o cenach 

towarów i usług

160 0 0
07.07.2023

12.01.2024

17
Kontrola przedsiębiorców prowadzących 

sprzedaż towarów na odległość
20 0 0

07.07.2023

12.01.2024

18

Kontrola legalności i rzetelności 

przedsiębiorców świadczących usługi 

parkingowe oraz myjnie samochodowe

9 0 0 08.12.2023

19

Kontrola w zakresie postępowania ze 

zużytym sprzętem elektrycznym i 

elektronicznym przez przedsiębiorców 

udostępniajacych na rynek  sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, w tym kontrola 

realizacji obowiazków informacyjnych wzgl. 

konsumentów

30 0 0
30.06.2023

15.12.2023

20

Kontrola przestrzegania przez 

przedsiębiorców obowiązku informowania 

konsumentów o sposobie post. z odpadami 

opakowaniowymi produktów oraz pobiernia 

opłaty recyklingowej od toreb z tworzywa 

sztucznego

30 0 0
30.06.2023

15.12.2023

21
Kontrola prawidłowości oznakowania i 

obrotu kosmetykami

szampony, w tym szampony przeciwłupiezowe, 

balsamy, kremy oraz kosmetyki do makijażu 

(cienie do powiek, tusze do rzęs, kolorowe kredki 

do oczu)

9 45 3 04.12.2023

22 Kontrola wyrobów włókienniczych 

wyroby pościelowe, ręczniki, odzież z tkanin 

(sukienki, bluzki, kostiumy, spódnice, marynarki 

damskie), wyroby dziewiarskie (sukienki, swetry, 

bielizna)

11 40 12 15.01.2024

23
Kontrola biżuterii w zakresie zawartości 

kadmu i ołowiu 
biżuteria, biżuteria sztuczna 80 do uzgodnienia z KAS

Wspólny projekt z organami celnymi, 

w tym pobieranie próbek na granicy 

SUMA

KONTROLE W ZAKRESIE INNYCH PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH I USŁUG
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24
Kontrola prawidłowości oznakowania 

detergentów

rożnego rodzaju produkty myjące, piorące 

uzywane przez konsumentów
30 60 0 02.09.2023

25
Kontrola farb i lakierów zawierających lotne 

związki organiczne

farby do użytku wewnątrz budynków, farby do 

gruntowania
5 9 2 29.12.2023

26 Kontrola prawidłowości obrotu bateriami baterie i akumulatorki 3 7 1 12.05.2023

27
Kontrola wyrobów w zakresie zawartości 

substancji chemicznych 

akcesoria do ćwiczeń (np. piłki do fitness), 

dodatki krawieckie, wyr. włókiennicze, obuwie 

i galanteria ze sztucznej skóry

7 7 7 30.11.2023

28

Kontrola zimowych płynów i koncentratów 

do spryskiwaczy szyb samochodowych 

(zawartość metanolu oraz stopień 

krystalizacji) oraz płyny do chłodnic (stopień 

krystalizacji)  

zimowe płyny i koncentraty do szyb 

samochodowych, odmrażacze do szyb oraz płyny 

do chłodnic

3 3 3
31.03.2023

17.11.2023

29

Kontrola legalności i rzetelności 

przedsiębiorców świadczących usługi 

rekrecyjne

place zabaw, parki linowe, ścianki wspinaczkowe 7 0 0 25.08.2023

30

Kontrola przedsiębiorców świadczących 

usługi w zakresie gospodarki 

nieruchomościami 

rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy 

nieruchomości, zarządcy nieruchomości
13 0 0 29.12.2023

31

Kontrola przedsiębiorców prowadzących 

sprzedaż pojazdów silnikowych w zakresie 

wypełniania obowiązku informacyjnego o 

rodzaju paliwa wykorzystywanego do napędu 

pojazdu samochodowego

15 0 0 13.10.2023

32
Kontrola legalnosci i rzetelności świadczenia 

usług gastronomicznych 
27 0 0

16.06.2023

27.10.2023

33
Kontrola prawidłowości obrotu wyrobami 

akcyzowymi
16 0 0 10.11.2023

395 171 108

34 Kontrola jakości paliw paliwa ciekłe, gazowe i stałe 84
wg planu 

UOKIK
wg planu UOKIK do 15.02.2024

510 171 141

SUMA 

SUMA - ROK 2023

PALIWA


