
 

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych  

w 2021r. /wyprawka szkolna/ 

 
 

W 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrole 

jakości i prawidłowości oznakowania odzieży dziecięcej przeznaczonej dla dzieci w wieku 

szkolnym, czyli tzw. „wyprawki szkolnej” na terenie województwa łódzkiego.  

 Celem kontroli była ocena prawidłowości oznakowania oraz jakości odzieży dla dzieci  

w wieku szkolnym, w tym w zakresie zgodności faktycznego składu surowcowego ze składem 

zadeklarowanym przez producenta. 

 

Ogółem w 9 placówkach skontrolowano 48 partii wyrobów włókienniczych (37 partii 

wyrobów produkcji krajowej oraz 11 partii wyrobów z importu). Badaniom organoleptycznym 

poddano 46 partii wyrobów włókienniczych w tym: (35 partii wyrobów produkcji krajowej oraz 

11 partii wyrobów z importu), a do badań laboratoryjnych skierowano próby z 2 partii wyrobów 

włókienniczych  produkcji krajowej. 

Nieprawidłowości w zakresie jakości wyrobów nie stwierdzono. Skład surowcowy pobranych 

próbek był zgodny z deklarowanym przez producenta. Wszystkie oceniane wyroby odzieżowe dla 

dzieci były starannie, estetycznie wykonane. Nie stwierdzono błędów tkanin i dzianin, takich jak 

zaciągnięcia, zgrubienia, dziury, błędów wzoru, druku, zabrudzeń, ani wad konfekcjonowania. 

Przeprowadzone badania nie wykazały widocznych wad jakościowych, które obniżałyby wartość 

użytkową produktów. 

 

Pod kątem prawidłowości oznakowania oceniono 48 partii  wyrobów włókienniczych. 

Zakwestionowano w 1 placówce 5 partii wyrobów włókienniczych dla dzieci produkcji krajowej 

(legginsów w rozmiarach 134, 140 i 146) z uwagi na niewłaściwe nazewnictwo włókien w składzie 

surowcowym (podano „lycra” zamiast „elastan”). Kontrolowany przedsiębiorca, który był 

producentem zakwestionowanych wyrobów podjął działania naprawcze polegające na poprawie 

oznakowania wyrobów.   

 

  W wyniku kontroli jakości i prawidłowości oznakowania odzieży dla dzieci w wieku 

szkolnym przeprowadzonych w 2021 r. zastosowano w 1 przypadku  środki oddziaływania 

wychowawczego przewidziane w art. 41 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281),  za 

popełnienie wykroczenia z art. 136 § 2 ww. ustawy, w związku z naruszeniem przepisów 

zawartych w art. 5 ust. 1, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1007/2011 

z dnia 27 września 2011 r. 

 

 


