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. Deqzja

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor trspekcji Handlowej, na podstawie art. 5 ust.
2i att.30 ust. 1 ustawy z dńa 15 grudnia 2000 r. o lnspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 t. poz.
1,668 ze zm.) - zwanej dalej ,.ustaw{' otaz art. 104 § 1 ustawy z dnia 1,4 czetwca 1960 r.

Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2020 r., poz.256 ze zm.) - zwartej dalej ;,Kpa" ,

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

zobowiązuje

Barbarę NowaĘ przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firtrą:
Barbara Nowak SKLEP WIELOBRANZOWY, NIP: 78t0005547, do uiszczenia
Wielkopolskiemu Woiewódzkiemu Inspektorowi Inspekcii Handlowej, kwoty 673 zł
(sześćset siedemdziesiąt ttzy złote 00/100), stanowiącej równowartość kosztów
przeprowadzonych badń laboratoryjnych, 1partii wyrobu włókienniczego, Ę. gamifuru
męskiego Vento Blue, rozm.52l104l92l18Ł EAN: brak.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. ]. ustawy, 1eżelt przeprowadzone badania wykazĘ,
ze produkt nie spehria wymagń określonych w przepisach odrębnydr lub w deklaracji
kontrolowany jest obowiąziny do uiszczenia, rla wskazany przez odpowiedni organ
Inspekcji rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo wojewódzkiego
inspektoratu, kwoty stanowiącej róvynowartość kosztów przeprowadzonych badń którą
następnie przekaĄe się na rachunek dochodów budżefu pństwa, o ile przepisy odrębne
nie stanowiąinaczej.



uzasadnienie

W toku kontroli przeprowadzonej w dniach od 6 do 10 lutego 2020r. przez
l{ielkopolskiego Wojewódzkiego hrspektora Inspekcji Handlowej, w sklepie
wielobrarrźowym przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 4!, 60-842 Pozrtań, prowadzonym
przez przedsiębiorcę - Barbara Nowak SKLEP WIELOBRANZOWY, ul. Henryka
Dąbrowskiego 41,, 60-842 Poznń, NIP: 7810005547, pobranp do badań laboratoryjnych
garnifur męski Vento Blue, rozm.5211,041921182, EAN: brak, deklarowany skład surowcowy:
tkanina: 60% wełrą 40% poliester, podszewka: 62o/o wiskozą 3S% elastan, co
udokumentowano w protokole pobrania próbki nr 118749 z dtia 6 lutego 2020 r.

JednoczeŚnie w trakcie kontroli pobrano próbkę kontrolną w ilości ]. szt. ww. wyrobr1 którą
pozostawiono w miejscu prowadzenia kontroli.

Badania wyżej w}rmienionego produkfu przeprowadzono w Laboratorium Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi. W oparciu o sprawozdanie z badań
tw 10212020 z dnia 26 marca 2020 r. ustalono, że w gatnifurze męskim Vento Blue, rozm.
52l104l92ll82, EAN: brak, deklarowany skład surowcowy: tkanina: 60o/o wehta,4O% poliester
podszewka: 62% wiskoza, 38% elastan, rzeczywisĘ, ustalony laboratoryjnie procentowy
skład surowcowy jest niezgodny z deklaracją producenta, tj. deklarowano: tkanina: 60%
wełta, 40% poliester, podszewka: 62o/o wiskozą 38% elastan, a stwierdzono: tkanina: 77o/o

poliester, 23% wisko za, p odszewka 100% poliester.

Przedsiębiorca pismem z dnia 3 marca 2020 r., zostŃ poinformowany o wlłrikach
badań laboratoryjnych i przysfugującym mu uPrawnieniu do ńożenia wniosku o zbadanie
prób kontrolnych. Przedsiębiorca nie skorzystał zprzysłagującęgo mu uprawnieŃa.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy, jeżeli przeprowadzone badania v,rykazĘ, że
produkt nie spełria wymagń określonych w przepisach odrębnych lub deklaracji,
kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia Wojewódzkiemu Inspektorowi kwoty
stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badń.

KoszĘ, o których mowa/ zostĘ określone w piśmie Laboratorium Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Łodzi nr 6612020, zdńa 26 marca 2020r. Łącnty koszt
przeprowadzonych badń laboratoryjnych ww. wyrobą wyniósł 673 zł (sześćset
siedemdzie siąt frzy zł 00/100).

Stronę zawiadomiono o wszczęciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie i pouczono, że tta podstawie art. 10 § 1 Kpa przysługuje jej prawo
do czynnego udziału w toku postępowanił tj. do zapoznania się z aktami sprawy otaz
składania wyjaśnień i wniosków dowodowych otaz, ze strona ma prawo do złożenia
wyjaŚnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Strona nie skorzystała
z pr zy sługających jej praw.

Na podstawie § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady iutir,lrt ó* z dnia27 kwietria
2012t. w sprawie szczegołowego trybu pobierania i badania próbekproduktów przez lrgąny lnspekcji
HandlowĄ (Dz. U. z20l2r.,poz.496), w związku z aft.30 ust. ]. ustawy, strona obowiązana



8)

jest uiŚciĆ ww. należrość pieniężrrą na rachunek Wojewódzkiego Inspektorafu Ilrspekcji
Handlowej w Poznaniu, Nr konta NBP O/O Poznań nr 96 1,010 1,469 0032 7422 3100 0000.

w terminie 14 dni od dnią w którym decyzja stała sę os,tateczna,

Pouczenie:
1. Odnińejszej deqĄinapodstawie art.127 § 1i2Kpa, art.129 § 1i2Kpaprzysfugujestronieodwołanie

do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawa, Plac Powstańców
Warszawy 1, składane na pGmie za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznń w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,

2. ZgodŃe z arl. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesimia odwołania strona może zrzec
się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję,

3. Zgodnie z art. 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeueńa się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowanią decyzja staje
się ostateczna i prawomocna. Skutkuje to również brakiem możliwości zaskarżenia dec.Jzji
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

4. Należność nieuregulowana w terrrrinie staje się zale$ościąpodatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacia podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm,), od której naliczane są
odsetki zazwtokę zgodnie z art,53 § 1 ww. ustawy.

5. Należność podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dŃa 77 czerwca 1,966 t. o postępowaniu

egzekucyjnym w administracii (Dz. U. z 201,8 t. poz. 1374 ze zm,), w zakresie egzekucji obowiązków
o charakterze pieniężnym.

Inspekg
lo,wej

Zńącznikil.
- koszt przeprowadzqnych badń laboratoryinychnr 6612020 z dńa27 lutego 2020 r,,
- rachńek ;,... t!P..1.1.1.a kW .,..,.. - :,.......,
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