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INFORMACJA 

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania  

produktów włókienniczych  

 

 Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 

zawartymi w programie DIH-702-5(1)/18/AB z dnia 16 stycznia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi przeprowadził w 2018 r. kontrole jakości i prawidłowości oznakowania produktów 

włókienniczych w 36 placówkach - u 22 producentów oraz w 14 jednostkach handlu detalicznego. Ogółem 

poddano kontroli 153 partie wyrobów włókienniczych (108 partii produkcji krajowej, 45 partii 

pochodzących z importu). Z kontrolowanych 153 partii sprawdzonych pod kątem prawidłowości 

oznakowania 128 partii oceniono  organoleptycznie, a 25 partii pobrano do badań laboratoryjnych. 

W poszczególnych grupach asortymentowych kontroli poddano następujące rodzaje wyrobów:  

a) wyroby konfekcyjne z tkanin i dzianin dla niemowląt i małych dzieci - 40 partii, 

b) ręczniki i stroje kąpielowe – 38 partii, 

c) odzież sportowa – 38 partii, 

d) konfekcja z tkanin i dzianin dla dorosłych – 37 partii. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli ogółem zakwestionowano 32 partie (24 partie wyrobów produkcji 

krajowej, 8 partii wyrobów z importu). 

W poszczególnych grupach asortymentowych zakwestionowano następujące rodzaje wyrobów:  

a) wyroby konfekcyjne z tkanin i dzianin dla niemowląt i małych dzieci - 9 partii, 

b) ręczniki i stroje kąpielowe – 17 partii, 

c) odzież sportowa – 1 partia, 

d) konfekcja z tkanin i dzianin dla dorosłych – 5 partii. 

Do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 25 partii wyrobów włókienniczych (19 partii wyrobów produkcji 

krajowej, 6 partii wyrobów z importu). We wszystkich próbkach sprawdzono zgodność składu surowcowego 

ze składem deklarowanym. Dodatkowo oceniono zgodność deklarowanej wielkości (rozmiaru) wyrobu  

z wielkością rzeczywistą (w 4 próbkach) oraz zgodność wskaźników użytkowych z wymaganiami 

deklarowanymi przez przedsiębiorców (w 2 próbkach).  

W poszczególnych grupach asortymentowych do badań laboratoryjnych pobrano: 

a) 8 partii wyrobów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla niemowląt i małych dzieci, w zakresie 

sprawdzenia zgodności składu surowcowego z deklaracją w oznakowaniu wyrobu, 

b) 8 partii ręczników i strojów kąpielowych, w zakresie sprawdzenia zgodności składu surowcowego  

z deklaracją w oznakowaniu wyrobu, w tym także 4 partie w zakresie sprawdzenia zgodności 

wymiarów z deklaracją oraz 1 partię w zakresie sprawdzenia wskaźników użytkowych w odniesieniu 

do deklaracji producenta. 

c) 4 partie odzieży sportowej, w zakresie sprawdzenia zgodności składu surowcowego z deklaracją  

w oznakowaniu wyrobu, 

d) 5 partii konfekcji z tkanin i dzianin dla dorosłych, w zakresie sprawdzenia zgodności składu 

surowcowego z deklaracją w oznakowaniu wyrobu, w tym także 1 partię w zakresie sprawdzenia 

wskaźników użytkowych w odniesieniu  do deklaracji producenta. 

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano ogółem 11 partii wyrobów włókienniczych, z powodu 

braku zgodności zadeklarowanego składu surowcowego z rzeczywistym składem surowcowym ustalonym 

laboratoryjnie(6 partii wyrobów produkcji krajowej, 5 partii wyrobów pochodzących z importu).   

W zakwestionowanych laboratoryjnie 11 partiach wyrobów włókienniczych, wystąpiły asortymenty: 

a) 3 partie wyrobów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla niemowląt i małych dzieci, 

b) 6 partii ręczników i strojów kąpielowych,  

c) 2 partie wyrobów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla dorosłych. 
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Kontrolowani przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze – zobowiązali się do poprawy oznakowania, bądź 

też wycofali ze sprzedaży kwestionowane wyroby do czasu ich prawidłowego oznakowania rzeczywistym 

składem surowcowym. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi skierował 8 wystąpień 

pokontrolnych informujących o wynikach badań laboratoryjnych zakwestionowanych wyrobów. 

Wobec przedsiębiorców, u których kwestionowano wyroby, wydano 9 decyzji zobowiązujących  

do  uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek 

wyrobów. W stosunku do 1 przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie 

zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki 

wyrobu, natomiast w stosunku do 1 przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne  

w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych 

badań próbki wyrobu. 

Badania organoleptyczne w zakresie jakości polegały na sprawdzeniu wyglądu ogólnego wyrobów oraz 

wymiarów (w przypadku ich deklarowania przez producentów w oznakowaniu wyrobów). Ogółem pod 

względem jakości organoleptycznie oceniono 128 partii (89 partii wyrobów produkcji krajowej, 39 partii 

wyrobów z importu) w tym 9 partii w zakresie wymiarów.   

W poszczególnych grupach asortymentowych zbadano organoleptycznie: 

a) 32 partie wyrobów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla niemowląt i małych dzieci, 

b) 30 partii ręczników i strojów kąpielowych,  

c) 34 partie odzieży sportowej,  

d) 32 partie konfekcji z tkanin i dzianin dla dorosłych. 

W zakresie badań organoleptycznych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ogółem pod kątem prawidłowości oznakowania oceniono 153 partie wyrobów włókienniczych. 

Łącznie zakwestionowano oznakowanie 24 partii wyrobów włókienniczych (20 partii wyrobów produkcji 

krajowej, 4 partie z importu) z uwagi na: 

− niewłaściwe nazewnictwo włókien w składzie surowcowym (16 partii), co było niezgodne  

z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1007/2011 z dnia  

27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowania 

składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz 

dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE. L. 2011  

Nr 272, s.1 z późn. zm.),   

− brak informacji o składzie surowcowym wyrobu, bądź też podszewki (3 partie), co było niezgodne  

z art. 14 ust. 1 oraz art. 11 ww. rozporządzenia, 

− inne nieprawidłowości tj. zawartość procentowa poszczególnych włókien ułożona była w porządku 

rosnącym (4 partie) oraz brak informacji o procentowym udziału włókien składowych wchodzących  

w skład wyrobu (1 partia).  

Ponadto wśród kwestionowanych wyrobów stwierdzono 8 partii: 

− z których w przypadku 4 partii informacje dotyczące sposobu konserwacji podane na etykietach 

dołączonych do wyrobów nie były spójne z informacjami podanymi na wszywkach wyrobów, 

− z których w przypadku 4 partii nie podano adresu przedsiębiorcy oraz pełnej nazwy przedsiębiorcy. 

Zakwestionowane pod względem oznaczenia wyroby to: 

a) 6 partii wyrobów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla niemowląt i małych dzieci, 

b) 14 partii ręczników i strojów kąpielowych, 

c)   1 partia odzieży sportowej, 

d)   3 partie wyrobów konfekcyjnych z tkanin i dzianin dla dorosłych.  

Kontrolowani przedsiębiorcy, którzy byli producentami bądź importerami zakwestionowanych wyrobów, 

podjęli działania naprawcze polegające na poprawie oznakowania wyrobów. Wydano 3 pouczenia  

na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń za popełnienie wykroczeń z art. 136 § 2 Kodeksu Wykroczeń  

(Dz. U. 2018 poz. 618 ze zm.), w związku z naruszeniem przepisów zawartych w art. 5 ust. 1, art. 11, art. 15 

ust. 1, art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1007/2011 z dnia 27 

września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowania składu 

surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE. L. 2011 Nr 272, s.1 z późn. 

zm.). Postawiono 3 żądania niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

Do dostawców wyrobów niewłaściwie oznakowanych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  

w Łodzi skierował 5 wystąpień informujących przedsiębiorców niewłaściwie oznaczających wyroby  

o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

 


