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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 całorocznym programie DIH-3.702.25.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. Wojewódzki 

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w 2019 r. kontrole jakości i prawidłowości 

oznakowania produktów włókienniczych, m. in. w zakresie zgodności składu surowcowego, 

wielkości oraz  wskaźników użytkowych w odniesieniu do uzyskanej deklaracji producenta. 

Ogółem w 33 placówkach poddano kontroli 147 partii wyrobów włókienniczych (odzież wierzchnia 

dla dorosłych, wyroby pończosznicze, odzież sportowa i odzież wizytowa dla dorosłych).   

W wyniku przeprowadzonych kontroli ogółem zakwestionowano 24 partie, z czego 21 partii 

wyrobów produkcji krajowej i 3 partie wyrobów pochodzących z obrotu wewnątrzunijnego. 

Przyczyną kwestionowania wyrobów były nieprawidłowości w oznakowaniu: 

− niezgodność oznakowania z przepisami 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 

96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE. L. 2011 Nr 272, s.1 z późn. zm.) zwanego dalej 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011  (14 partii) oraz  

− niezgodność składu surowcowego z deklaracjami producentów (10 partii). 

 

Ogółem pod względem jakości oceniono w 33 jednostkach 147 partii,  w tym: 

− 118  partii zbadano organoleptycznie,  

− 29 partii zbadano laboratoryjnie w zakresie sprawdzenia składu surowcowego w tym także  

2 partie w zakresie wskaźników użytkowych w odniesieniu do wystawionych deklaracji 

producenta,  

− 1 partię w zakresie wymiarów deklarowanych w oznakowaniu przez producenta. 

 

W wyniku badań laboratoryjnych w 9 jednostkach zakwestionowano ogółem 10 partii wyrobów 

włókienniczych, z uwagi na:  

− niezgodność zadeklarowanego składu surowcowego z ustalonym w wyniku badań, 

− niezgodność w zakresie wskaźników użytkowych w odniesieniu do deklaracji producentów  

(odporności na wybarwienia).   

W związku z wynikami badań laboratoryjnych w 1 jednostce  postawiono żądanie niezwłocznego 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w odniesieniu do 2 partii wyrobów włókienniczych  

w zakresie oznakowania rzeczywistym składem surowcowym oraz skierowano 1 wystąpienie 

pokontrolne do producenta kwestionowanych 2 partii wyrobów włókienniczych z wnioskiem  

o podjęcie działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
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Pozostałych 8 przedsiębiorców podjęło działania naprawcze – wycofali ze sprzedaży kwestionowane 

wyroby do czasu ich prawidłowego oznakowania rzeczywistym składem surowcowym, 1 zniszczył 

komisyjnie próbkę kontrolną ponieważ na stanie nie posiadał już zakwestionowanej partii wyrobu.  

Wobec przedsiębiorców, u których kwestionowano wyroby wydano 10 decyzji (w tym 2 decyzje  

do jednego przedsiębiorcy) zobowiązujących  do  uiszczenia kwot stanowiących równowartość 

kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wyrobów.  

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 118 partii wyrobów nie stwierdzając 

nieprawidłowości. 

 Pod kątem prawidłowości oznakowania oceniono 118 partii  wyrobów włókienniczych. 

Łącznie zakwestionowano oznakowanie 14 partii wyrobów włókienniczych, z uwagi na: 

−     niewłaściwe nazewnictwo włókien w składzie surowcowym (9 partii),  

brak informacji o składzie surowcowym wypełnienia (4 partie), 

− inne nieprawidłowości tj. zawartość procentowa poszczególnych włókien nieułożona  

w porządku malejącym (1 partia),  

W związku z wynikami kontroli udzielono 4 pouczeń w trybie art. 41 Kodeksu wykroczeń  

za popełnienie wykroczeń z art. 136 § 2 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2019 poz. 821) w związku  

z naruszeniem przepisów zawartych w art. 5 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 11 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) NR 1007/2011. Kontrolowani przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze 

polegające na poprawie oznakowania wyrobów. 

 

W związku z wynikami kontroli wyrobów włókienniczych przeprowadzonych w 2019 r.:  

➢ wydano 10 decyzji zobowiązujących przedsiębiorców do uiszczenia kwoty stanowiącej 

równowartość kosztów badań laboratoryjnych próbek, 

➢ postawiono 1 żądanie niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, 

➢ skierowano 1 wystąpienie pokontrolne dotyczące nieprawidłowego oznakowania wyrobów 

oraz informujące o wynikach badań laboratoryjnych zakwestionowanych wyrobów, 

➢ wydano 4 pouczenia na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń za popełnienie wykroczeń  

z art. 136 § 2 Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. 2019 poz. 821), w związku z naruszeniem przepisów 

zawartych w art. 5 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) NR 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r.. 


