Wyniki kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w 2012 r. przeprowadził kontrole przedsiębiorców prowadzących sprzedaż: produktów włókienniczych (apaszki, szale, chusty, szaliki), wyrobów pończoszniczych, wyrobów konfekcyjnych dla dorosłych oraz wyrobów konfekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

USTALENIA KONTROLI:

Kontrolą objęto 227 partii produktów włókienniczych, z czego zakwestionowano 45 partii , tj.:

	11 partii produktów włókienniczych ze względu na niewłaściwe oznakowanie w tym 6 partii ze względu na niezgodny z deklarowanym skład surowcowy,
	11 partii wyrobów pończoszniczych w tym 8 partii z uwagi na niezgodny z deklarowanym skład surowcowy, 5 partii – niezgodna z deklarowaną wielkość wyrobu, 1 partia – niewłaściwe oznakowanie,
	20 partii wyrobów konfekcyjnych dla dorosłych, w tym 18 partii ze względu na niewłaściwe oznakowanie, 3 partie ze względu na niezgodny z deklarowanym skład surowcowy, 
	3 partie wyrobów konfekcyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym 2 partie ze względu na niewłaściwe oznakowanie, 1 partia ze względu na niezgodny z deklarowanym skład surowcowy.


Jakość. W toku badań laboratoryjnych 45 partii zbadano rzeczywisty skład surowcowa i porównano
z deklarowanym przez producentów. Dokonano pomiaru wielkości wyrobu z wielkością deklarowaną próbek
z 11 partii. W 11 przypadkach sprawdzono zgodność wskaźników użytkowych wynikających z nieobligatoryjnych norm (bez deklaracji). 
Zakwestionowano 18 partii ze względu na niezgodny z deklarowanym skład surowcowy. W 5 partiach stwierdzono niezgodność wielkości z deklarowaną. Ponadto w 4 partiach stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników użytkowych określonych w nieobligatoryjnych polskich normach.
Badaniem organoleptycznym w zakresie jakości, w tym staranność wykonania i wykończenia wyrobów, oceniono 195 partii. W 40 przypadkach porównano deklarowaną wielkość wyrobu z wielkością rzeczywistą ustaloną przez pomiar. Nie kwestionowano ocenianych partii.

Prawidłowość oznakowania sprawdzono w przypadku wszystkich badanych partii.
Zakwestionowano 32 partie ze względu na:
	brak oznaczenia identyfikującego produkt oraz adresu importera (producenta) – 4 partie,
	nieprawidłowe nazewnictwo włókna stanowiącego skład surowcowy –18 partii, 
	nie podanie składu surowcowego – 10 partii, 
	nie podanie nazwy włókna w języku polskim – 4 partie,
	nazwa włókna podana z zastosowaniem skrótu (baw.) –1 partia,
	niezgodność w opisie słownym i graficznym sposobu konserwacji – 12 partii. 


Nieprawidłowości oznakowania zostały usunięte w toku kontroli.
Ponadto sprawdzono w 227 partiach wyrobów, czy na etykiecie znajdują się niewymagane przepisami informacje o kraju pochodzenia. W 6 partiach nie uwidoczniono kraju pochodzenia.


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
W wyniku przeprowadzonych kontroli:
	skierowano 17 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców z wnioskami o podjęcie działań zmierzających do poprawy oznakowania w stosunku do zakwestionowanych wyrobów;,
	wydano 12 decyzji zobowiązujących kontrolowanych do uiszczenia kwot stanowiących równowartość kosztów przeprowadzonych badań.
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