
  Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

     ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

……………………………..………….. …..                              Łódź, dnia 27 stycznia 2016 r. 

      (pieczęć nagłówkowa organu wydającego). 

 

 

PU.8361.879.2015 

 

Decyzja nr PU.KB.5.AN.2016 

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2016r. poz. 23) zwanej dalej „kpa” oraz art. 30 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o IH” w związku z § 9 ust. 4 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu 

pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 496), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  

zobowiązuje przedsiębiorcę Marię Hejduk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

P.P.H.U. „HEJRESS” Maria Hejduk z głównym adresem wykonywania działalności                

ul. Rzgowska 65, 93-020 Łódź, do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów badań 

laboratoryjnych próbki wyrobu bluzki damskiej w kolorze rudym w wysokości 340,00 zł 

(słownie: trzysta czterdzieści złotych, 00/100). 

UZASADNIENIE 

W dniach 21 – 23.10.2015r. inspektorzy reprezentujący Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora 

Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u przedsiębiorcy Marii Hejduk prowadzącej działalność 

gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „HEJRESS” Maria Hejduk w Łodzi. W toku kontroli w celu oceny 

jakości wyrobów włókienniczych do badań laboratoryjnych pobrano próbkę wyrobu własnej produkcji 

– bluzki damskiej w kolorze rudym o deklarowanym składzie surowcowym: 83% wiskoza + 11% 

poliester + 6% elastan.  

W wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez należące do Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów w Warszawie Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy 

Instrumentalnej, z siedzibą w Łodzi, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19/27 - Wydział Produktów 

Włókienniczych, przedstawionych w sprawozdaniu z badań 623/PW/321/2015 z dnia 23.11.2015r., próbki 
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wyrobu – bluzki damskiej w kolorze rudym stwierdzono, że rzeczywisty stwierdzony laboratoryjnie 

procentowy skład surowca jest niezgodny z deklaracją na wszywce informacyjnej i etykiecie jednostkowej  

po zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  Nr 1007/2011 z dnia    

27 września 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 272/1) ze zmianami i wynosił: 

87,6% wiskoza + 9,0% poliamid + 3,4% elastan. 

 Kontrolowany nie wnioskował o badanie próbki kontrolnej. 

Jak wynika z informacji uzyskanej od jednostki przeprowadzającej analizę, koszt badania składu 

surowcowego próbki wyrobu – bluzki damskiej w kolorze rudym, stanowił kwotę 340,09 zł (słownie: 

trzysta czterdzieści złotych, 09/100). 

Po uwzględnieniu zaokrąglenia wynikającego z artykułu 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r, poz. 613 ze zm.), równowartość kosztów badania laboratoryjnego 

próbki wyrobu bluzki damskiej w kolorze rudym, stanowi kwotę 340,00 zł (słownie: trzysta 

czterdzieści złotych, 00/100). 

Kwotę stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzonego badania laboratoryjnego bluzki 

damskiej w kolorze rudym, która jak wykazano jest niezgodna z deklaracją producenta umieszczoną    

w oznakowaniu wyrobów, na podstawie art. 30 ustawy o IH  ponosi kontrolowany.  

Pismem z dnia 29.12.2015r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie 

zobowiązania do uiszczenia przez przedsiębiorcę Marię Hejduk prowadzącej działalność gospodarczą 

pod nazwą P.P.H.U. „HEJRESS” Maria Hejduk w Łodzi, kwoty stanowiącej równowartość kosztów 

przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbki wyrobu – bluzki damskiej w kolorze rudym 

Jednocześnie w piśmie tym zawiadomiono przedsiębiorcę Marię Hejduk  o przysługującym jej prawie 

do zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wyjaśnień i wniosków dowodowych 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego pisma (art. 10 § 1 i art. 73 

§ 1 kpa).  

Strona z tego uprawnienia nie skorzystała. 

Mając powyższe na uwadze, Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanowił 

jak w sentencji, zobowiązać kontrolowanego przedsiębiorcę Marię Hejduk prowadzącą działalność 

gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „HEJRESS” Maria Hejduk w Łodzi, do uiszczenia kwoty 

stanowiącej równowartość kosztów badań laboratoryjnych próbki wyrobu – bluzki damskiej w kolorze 

rudym w wysokości 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych, 00/100). 
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Pouczenie 

1. Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie, które zgodnie 

z art. 129 §1 i 2 kpa w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Łódzkiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38, w terminie 14 dni 

od dnia jej doręczenia. 

2.  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 

z 2014r., poz. 148 ze zm.) i § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy 

Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012r. poz. 496) oraz art. 130 kpa, strona jest zobowiązana uiścić 

należność pieniężną w wysokości 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych, 00/100) na 

rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90–730 

Łódź, nr 91101013710007652231000000 w NBP O/Okręgowy w Łodzi lub w kasie Inspektoratu 

(pok. 11) w dniach urzędowania w godzinach 7 ³º - 9 ³º i 13 ³º - 14 ³º (poniedziałek, środa, czwartek 

i piątek) oraz w godzinach 8 ºº- 10 ºº i 14 ºº-15 ºº (wtorek), w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja określająca wysokość należności pieniężnej stała się ostateczna. 

3. Do należności pieniężnych ustalonych niniejszą decyzją nie uiszczonych w terminie stosuje się 

przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r., poz. 148 ze zm.). 

4. Należność nie zapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu                                  

art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r, poz. 613 ze 

zm). 

  

      

 

 

            Łódzki Wojewódzki Inspektor  

                                                                                               Inspekcji Handlowej  

                                                                                                   Marek Jacek Michalak 

                                                                                   ………………………………………… 

       (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

 

Zarządzenie : 

Na podstawie art. 109 §1 kpa decyzję doręczyć: 

- P.P.H.U. „HEJRESS” Maria Hejduk w Łodzi, ul. Rzgowska 65, 93-020 Łódź. 

 

Otrzymują : 

1.   P.P.H.U. „HEJRESS” Maria Hejduk w Łodzi,  ul. Rzgowska 65, 93-020 Łódź. 

2.   a/a 


