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Informacja (zbiorcza)  

z kontroli rzetelności działania przedsiębiorców oferujących do sprzedaży odzież używaną. 

        Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zgodnie z założeniem planu pracy na IV kwartał 

2019 roku oraz w oparciu o program kontroli nr DP.042.1.2019 przeprowadził 21 kontroli w placówkach 

oferujących do sprzedaży odzież używaną na terenie miast Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa 

Mazowieckiego, Bełchatowa,  Radomska, Zduńskiej Woli, Złoczewa, Widawy, Skierniewic, Łodzi. 

        Celem przeprowadzonych kontroli była ocena rzetelności obsługi konsumentów poprzez dokonanie 

zakupów produktów oferowanych do sprzedaży  w trakcie kontroli. Ogółem przeprowadzono 21 kontroli, 

nieprawidłowości stwierdzono w 8 placówkach, dotyczyły one: w 5 przypadkach posługiwanie się 

urządzeniami pomiarowymi z nieaktualnymi cechami legalizacji lub bez dowodu legalizacji, 

w 4 przypadkach stwierdzono wystawianie paragonów niezgodnych z obowiązującymi przepisami. 

(w 1 placówce nieprawidłowości dotyczyły braku legalizacji wagi i niewłaściwego wystawienia paragonu). 

         Przeprowadzone kontrole dotyczyły sprawdzenia rzetelności obsługi konsumentów poprzez dokonanie 

zakupów odzieży używanej oferowanej do sprzedaży w dniu kontroli. 

         W wyniku kontroli w 5 podmiotach, tj. w 24% placówkach objętych kontrolą stwierdzono posługiwanie 

się urządzeniami pomiarowymi z nieaktualnymi cechami legalizacji  lub bez dowodu legalizacji. 

W związku z powyższym w 5 kontrolowanych placówkach został rozszerzony zakres kontroli 

o przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U.z 2019 r. poz. 541 ze zm.). 

        W 4 podmiotach, tj. 19% placówkach objętych kontrolą stwierdzono wystawianie paragonów 

niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Ustalenia z kontroli. 

        W trakcie czynności kontrolnych we wszystkich 21 placówkach sprawdzono rzetelność obsługi 

konsumentów w zakresie prawidłowości wyliczania i pobierania należności, poprzez dokonanie zakupów 

produktów przed rozpoczęciem każdej kontroli. Nie stwierdzono przypadków oszustwa. 

W 4 placówkach stwierdzono wystawianie paragonów niezgodnych z obowiązującymi przepisami 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas fiskalnych (§  25 ust. 1 pkt 6,7 i 8 – 

2 placówki,  §  25  ust. 1 pkt 7 i 8 – 1 placówka, §  25  ust. 1 pkt 6 – 1 placówka [stwierdzono  na paragonie: 

brak nazwy towaru, brak ceny jednostkowej towaru, brak ilości sprzedaży i wartości danego towaru]. 

Poinformowano o nieprawidłowościach właściwe terenowo Urzędy Skarbowe. 

       Podczas czynności sprawdzających rzetelność obsługi stwierdzono w 5 placówkach posługiwanie się 

urządzeniami pomiarowymi z nieaktualnymi cechami legalizacji lub bez dowodu legalizacji, co stanowi 

naruszenie art. 26 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia  11 maja 2001 r. Prawo o miarach  

      W związku z podejrzeniem popełnienia wykroczeń ujawnionych w trakcie 5 przeprowadzanych kontroli 

rozszerzono zakres kontroli o przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach     

(Dz. U. z 2019 r., poz. 541 ze zm.). 

        Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości na podstawie art. 16 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.)  w 5 placówkach wydano 

5 żądań niezwłocznego doprowadzenia wag do stanu zgodnego z prawem. 

Przedsiębiorcy wykonali żądania i zalegalizowali lub wymienili urządzenia pomiarowe (5 przedsiębiorców). 

Na 5 przedsiębiorców nałożono mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 700  zł. 

       W 21 placówkach dokonano jedynie identyfikacji kontrolowanych. Przedsiębiorcy prowadzili działalność 

gospodarczą w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do 

Krajowego Rejestru Sądowego. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

1. W 5 przypadkach nałożono mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 700 zł,  w związku 

z popełnieniem wykroczeń z art. 26 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia  11 maja 2001 r. Prawo  o miarach  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 541 ze zm.). 

2. W 5 podmiotach żądano usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez doprowadzenie wag 

do stanu zgodnego z prawem. 

Przedsiębiorcy w 5 przypadkach wykonali żądania i zalegalizowali urządzenia pomiarowe. 

3. W 4 przypadkach skierowano informacje do Urzędu skarbowego. 


