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Informacja 

z kontroli rzetelności działania przedsiębiorców oferujących do 

sprzedaży nieżywnościowe towary na wagę 

 
Zgodnie z programem własnym nr DS.042.3.2017 z dnia 14 lipca 2017 r. Wojewódzki 

Inspektorat  Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w III kwartale 2017 r. 19 kontroli 

rzetelności działania przedsiębiorców oferujących do sprzedaży nieżywnościowe towary na 

wagę na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. 

 

CEL KONTROLI 

 

 Celem kontroli była ocena rzetelności obsługi konsumentów poprzez dokonanie 

zakupów produktów oferowanych do sprzedaży luzem (na wagę) w trakcie kontroli. 

Efektem kontroli powinno być ujawnienie i wyeliminowanie nieprawidłowości, a także 

ustalenie przyczyn ich powstania.  

 

PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

 

Kontrolą objęto 19 przedsiębiorców oferujących do sprzedaży nieżywnościowe 

towary na wagę tj. artykuły zoologiczne: karma dla zwierząt; artykuły metalowe: gwoździe, 

śrubki, podkładki, nakrętki; artykuły chemii gospodarczej: proszki, płyny; biżuteria: koraliki. 

 

Czynności kontrolne przeprowadzono w  sklepach detalicznych:  

 

• zoologicznych                 9 

• metalowych                     8 

• z chemią gospodarczą     1 

• z biżuterią                        1 

 

 

 W wyniku kontroli w 10 podmiotach stwierdzono posługiwanie się urządzeniami 

pomiarowymi z nieaktualnymi cechami legalizacji, bądź zniszczoną cechą legalizacji,  

czym został naruszony art. 26 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo  

o miarach (Dz.U. z 2016 r., poz. 884 ze zm.).  

     USTALENIA KONTROLI 

W trakcie czynności kontrolnych we wszystkich placówkach sprawdzono rzetelność 

obsługi konsumentów w zakresie prawidłowości wyliczania i pobierania należności, poprzez 

dokonanie zakupów produktów przed rozpoczęciem każdej kontroli.  
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Nie stwierdzono, by przedsiębiorcy za zakupione produkty pobierali kwoty wyższe od 

należnych, bądź odważali towary według wagi brutto. 

 

  Podczas czynności sprawdzających rzetelność obsługi stwierdzono w 10 placówkach 

posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi z nieaktualnymi cechami legalizacji  

lub ze zniszczoną cechą legalizacji, co stanowi naruszenie art. 26 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia                  

11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2016 r., poz. 884 ze zm.). 

W 9 placówkach wagi oznaczone były cechami legalizacji, które utraciły ważność.  

W 1 placówce posługiwano się wagą elektroniczną ze zniszczoną cechą legalizacji. 

 

  W związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia ujawnionego w trakcie 

przeprowadzanych kontroli rozszerzono zakres kontroli o przestrzeganie przepisów ustawy 

z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach  (Dz. U. z 2016 r., poz. 884 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 2017 r., poz. 1063)                   

w 8 placówkach wydano 8 żądań niezwłocznego doprowadzenia wag do stanu zgodnego                 

z prawem. Przedsiębiorcy wykonali żądania i zalegalizowali urządzenia pomiarowe. 

Natomiast w 2 placówkach żądań nie wydawano, w związku z tym, iż przedsiębiorcy  

zalegalizowali wagi w pierwszym dniu kontroli. 

Na 10 przedsiębiorców nałożono mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 1.200,00  zł 

 

             WYKORZYSTANIE USTALEŃ Z KONTROLI 

1. Na podstawie art. 16 ust. 1,  pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 

     (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063) postawiono 8 żądań dotyczących niezwłocznego 

      doprowadzenia wag do stanu zgodnego z prawem. 

2. Nałożono 10 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 1.200 zł, w związku  

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

     o miarach. 

WNIOSKI 

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że  w 53% placówek objętych 

kontrolą posługiwano się urządzeniami pomiarowymi, które nie spełniały wymagań 

określonych w przepisach ustawy Prawo o miarach. Powodem stwierdzonych 

nieprawidłowości było niedopatrzenie przedsiębiorców i przeoczenie terminów legalizacji 

wag. 

Z uwagi na negatywne ustalenia kontroli zasadnym jest prowadzenie czynności 

sprawdzających w zakresie rzetelności działania przedsiębiorców oferujących do sprzedaży 

nieżywnościowe towary na wagę.  

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: specjalista Barbara  Krawczyk  


