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INFORMACJA 

z kontroli prawidłowości oznakowania obuwia 
 

W IV kwartale 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził 

kontrole prawidłowości oznakowania obuwia  w 26 jednostkach handlu detalicznego. Jednostki do kontroli 

typowano w sposób losowy spośród danych o przedsiębiorcach będących w posiadaniu Inspektoratu, 

kontrole podjęto po przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa. 

Oceniono 198 partii obuwia, z czego z powodu nieprawidłowości w oznakowaniu w 6 jednostkach 

zakwestionowano 19 partii oraz w 4 placówkach stwierdzono brak informacji dla konsumentów  

o znaczeniu piktogramów umieszczanych na obuwiu. 

 

Ocenie pod względem prawidłowości oznakowania obuwia przeznaczonego dla osób dorosłych  

i dzieci poddano łącznie w 26 jednostkach 198 partii obuwia. W wyniku przeprowadzonej oceny 

zakwestionowano 19 partii wyrobów z uwagi na brak nazwy i adresu producenta lub brak adresu 

producenta, co było niezgodne z art. 10 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322 ze zm.).  

Przedsiębiorcy w 6 placówkach wycofali z obrotu 19 partii obuwia w celu uzupełnienia brakujących 

informacji w oznakowaniu wyrobów - w 4 podmiotach brakujące oznaczenia na 13 partiach obuwia zostały 

uzupełnione w trakcie kontroli, a w związku ze stwierdzonymi w 2 placówkach nieprawidłowościami  

w oznakowaniu obuwia skierowano 4 wystąpienia pokontrolne w odniesieniu do 6 partii wyrobów. 

W 4 placówkach stwierdzono brak uwidocznienia informacji dla konsumentów o znaczeniu 

piktogramów informujących o materiałach, z których wykonane zostały poszczególne części obuwia: 

wierzch, podszewka z wyściółką oraz spód, co jest niezgodnie z wymaganiami § 9 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania 

obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom (Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2409). Przedsiębiorcy  

w trakcie kontroli umieścili w miejscach widocznych i dostępnych dla konsumentów informacje o znaczeniu 

piktogramów. 

Ponadto sprawdzono legalność prowadzonej działalności gospodarczej, nie stwierdzając 

nieprawidłowości. Faktyczny zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez kontrolowanych 

przedsiębiorców, stwierdzony w toku kontroli, był zgodny z przedmiotem działalności zgłoszonym  

organowi ewidencyjnemu. Przedsiębiorcy wykonywali działalność gospodarczą na podstawie wpisu  

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub rejestracji w Krajowym 

Rejestrze Sądowym. 
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