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Przepisy
Prawo Unii Europejskiej (dyrektywy) dotyczące bezpieczeństwa i oznakowania produktów 
włókienniczych zostało implementowane do prawa polskiego m.in. przez przepisy ustawy 
z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003 r. nr 229, poz. 
2275 ze zm.) oraz rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy wydane przez Radę Ministrów. 
Niedawno przepisy krajowe zostały uchylone, ponieważ w życie weszła jednolita regulacja 
unijna, która ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE — 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 
2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania 
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. 

Nowe przepisy o oznakowaniu składu surowcowego obowiązują jednakowo w całej Europie, 
więc prawo chroni cię nie tylko, gdy kupujesz w sklepie za rogiem, lecz także wtedy, gdy 
jesteś na wakacjach, w podróży służbowej lub kupujesz ubrania przez internet. 

W odniesieniu do umowy sprzedaży, gwarancji, rękojmi mają zastosowanie przepisy ustawy 
z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie ustawy 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176). Wyłącza ona w odniesieniu do 
konsumentów zastosowanie przepisów kodeksowych.

Wydawnictwo powstało w ramach serii „Biblioteka UOKiK” — gromadzącej publikacje 
pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Maciej Czapliński, starszy specjalista w Departamencie Polityki Konsumenckiej UOKiK. 
Zajmuje się zagadnieniami z prawa konsumenckiego w zakresie usług finansowych. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administacji Uniwersytetu Warszawskiego.
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3sklepy kuszą. kolorowe reklamy wykrzykują do przechodniów, zachęcając do kupna płaszczy, 
spodni, koszul i garniturów. tu promocja, tam wyprzedaż, tam znów specjalna oferta! kup 
dwa, weź trzeci gratis! wystarczy wejść do sklepu — każdy może wybrać coś dla siebie 

i wyjść po kilku minutach z torbą pełną ubrań. 

Czy uważasz, że ich kupowanie to żadna sztuka?

Nic bardziej mylnego. 

Jesteś w błędzie, gdyż pomiędzy wiszącymi w równych rzędach marynarkami, między leżącymi 
w barwnych stertach apaszkami, szalikami, czapkami i rękawiczkami czyhają na ciebie rozmaite 
zagrożenia. w wymarzonym sweterku z angory może nie być ani grama wełny. a bluzka, która tak 
ładnie wyglądała w sklepowej witrynie, może po praniu przybrać rozmiary ubranka dla lalek. Lecz 
nie obawiaj się – nie zamierzamy cię straszyć. wystarczy odrobina uwagi, a wielu nieprzyjemnych 
sytuacji uda się uniknąć lub przynajmniej ograniczyć ich skutki.

Prawo określa wyrób włókienniczy w sposób dość zawiły — jako wyrób w stanie surowym, 
półobrobionym, obrobionym, półwytworzonym, wytworzonym, półwykończonym lub 
wykończonym, który składa się wyłącznie z włókien tekstylnych, niezależnie od zastosowanego 
procesu ich mieszania lub łączenia. a tak naprawdę chodzi przede wszystkim o odzież. 

Włókna tekstylne to podstawowy element składowy produktów włókienniczych. istnieją włókna 
naturalne (otrzymywane z roślin, ze zwierząt lub z minerałów, jak bawełna, wełna, sierść, 
włosie, len, jedwab, konopie i inne), sztuczne (przekształcone surowce naturalne, zwłaszcza 
celuloza; do włókien sztucznych zaliczamy: wiskozę, włókna miedziowe, włókna białkowe, 
włókna szklane) i syntetyczne (wytwarzane drogą reakcji chemicznych ze związków, które nie 
występują w przyrodzie, takie jak np. poliamid, poliester, akryl, polipropylen). wszystkie włókna 
są wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie nazewnictwa włókien i etykietowania. 
zawarto tam 48 nazw i opisano, jak każdy z typów włókien jest wytwarzany. nie można, opisując 
produkt włókienniczy, używać nazwy włókna, która nie jest wymieniona w rozporządzeniu 
1007/20111.

Tkanina to płaski wyrób włókienniczy powstający w wyniku przeplatania ze sobą prostopadłych 
układów nitek osnowy i wątku. wszystkie tkaniny muszą zostać poddane procesom wykańczania. 
najpierw z powierzchni tkaniny usuwa się luźne włókienka poprzez opalanie lub strzyżenie, 
potem tkaniny poddawane są bieleniu, praniu, barwieniu, drukowaniu oraz apreturowaniu 
(czyli wykończeniu, tak by nadać produktom odpowiednie cechy jakościowe: sztywność 
lub elastyczność). z tkanin są zrobione koszule, płaszcze, sukienki, bielizna, a także pościel 
i obrusy. natomiast dzianina to płaski wyrób włókienniczy powstający przez tworzenie rządków 
i kolumienek z wzajemnie ze sobą połączonych oczek. dzianiny mają szerokie zastosowanie, 
produkuje się z nich głównie: swetry, bluzki damskie, rajstopy, pończochy, skarpety, rękawiczki, 
szaliki, czapki, bieliznę osobistą, podkoszulki. Ponadto z dzianin wytwarza się materiały 
tapicerskie, dekoracyjne i techniczne.

Rodzaje odzieży:

Okrycia to wyroby odzieżowe noszone zwykle na ubiorach, np.: płaszcz, peleryna, kurtka. 
Ubiór to wyrób odzieżowy wkładany zwykle na bieliznę, np.: spodnie, spódnica, marynarka, 

1 Pełna nazwa tego aktu prawnego to: rozporządzenie Parlamentu europejskiego i rady (ue) nr 1007/2011 z dnia 
27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania 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. z dniem 8 maja 2012 r. zastąpiło ono rozporządzenie wydane 
przez polską radę ministrów. uwaga! do 9 listopada 2014 r. można jeszcze spotkać na rynku produkty oznakowane 
na podstawie starych przepisów. Po tym dniu powinny one zostać wycofane ze sprzedaży.
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bluza, kamizelka, bluzka, kombinezon, suknia, fartuch. Bielizna to te wyroby, które wkłada się 
bezpośrednio na ciało, np.: majtki, halki, kalesony, pajacyki dziecięce, koszule, podkoszulki. 
czym są nakrycia głowy, wyroby pończosznicze i bielizna domowa — chyba tłumaczyć nie 
trzeba.

Konsument to zgodnie z polskim prawem wyłącznie osoba fizyczna, która dokonuje czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. wymogi 
bezpieczeństwa oraz znakowania produktów włókienniczych stosują się w równym stopniu do 
konsumentów, jak i niekonsumentów, ale — uwaga! — część uprawnień, o których piszemy dalej, 
ma zastosowanie wyłącznie do konsumentów. 

1. Zanim kupisz...
na rynku są dostępne tysiące towarów wytworzonych przez setki producentów z różnych stron 
świata. wiele ubrań i butów oferowanych w naszych sklepach ma przystępne ceny, ale warto 
też zwrócić uwagę na ich jakość. istnieje bowiem obawa, że — choć niedrogie — nie spełnią 
pokładanych w nich oczekiwań. w wielu przypadkach widać to już na pierwszy rzut oka. „nie 
stać mnie na tanie rzeczy” — mówiono kiedyś. niska jakość produktu może się przełożyć na jego 
wcześniejsze zniszczenie. dlatego przy wyborze kieruj się podstawową zasadą – nie kupuj kota 
w worku. każdą rzecz, którą zamierzasz nabyć, warto dokładnie obejrzeć. Pozwoli to uniknąć 
wielu nieprzyjemnych sytuacji. 

Na co zatem należy zwrócić uwagę?

Na rozmiar

Jeśli kiedykolwiek kupowałeś/aś marynarkę lub bluzkę wyprodukowaną w chinach, mogło 
cię zdziwić, że ta w rozmiarze XL leży na tobie bardzo dobrze — a przecież zwykle kupujesz 
L. chińska numeracja jest najczęściej zaniżona. amerykańska — przeciwnie — niby m, a wisi na 
tobie jak worek. w różnych krajach stosowane są odmienne numeracje lub oznaczenia literowe. 
Ba, zdarza się nawet, że producenci z jednego kraju stosują różne skale. rozmiary ubrań, np. 42, 
w sąsiednich sklepach mogą znacznie się od siebie różnić. czy nie ma tu żadnych standardów? 
nie ma. w Polsce istnieje norma oznaczenie wielkości odzieży2, ale jest nieobowiązkowa 
i oczywiście nie stosują się do niej producenci zagraniczni. każdy z nich podaje wielkość wyrobu 
w opracowany przez siebie sposób. 

trzeba pamiętać, że nie każdy sklep będzie skłonny przyjąć zakupiony towar, jeśli kupiliśmy 
go w złym rozmiarze. Powoli staje się to standardem, zwłaszcza w sklepach sieciowych, ale 
w świetle prawa sprzedawca nie ma takiego obowiązku i zależy to wyłącznie od jego dobrej woli. 
a przecież zabezpieczenie się przed takim niechcianym zakupem jest bardzo proste — wystarczy 
przymierzyć! i mamy do tego prawo — przymierzajmy, przebierajmy, by nie kupić czegoś, z czego 
później nie będziemy zadowoleni. 

Na jakość wyrobu

ustawowa definicja mówi, że jakość to ogół właściwości produktów, które wiążą się z ich zdolnością 
do zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb konsumenta3. właściwości produktów 
włókienniczych, które charakteryzują ich jakość, wyrażane są między innymi poprzez wskaźniki 

2 Ściślej — chodzi o trzy polskie normy: Pn-en 13402-2:2004 oznaczenie wielkości odzieży — część 2: wymiary 
podstawowe i dodatkowe, Pn-en 13402-3:2006 oznaczenie wielkości odzieży — część 3: wymiary i interwały.

3 art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o inspekcji Handlowej (dz.u. z 2009 r. nr 151, poz. 1219 ze zm.).
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5użytkowe, takie jak: zmiana wymiarów po praniu, odporność wybarwień na wodę, pranie, tarcie 
suche i mokre oraz pot kwaśny i alkaliczny, zmiana wymiarów po praniu i suszeniu, pilling, 
wytrzymałość na zerwanie, wodochłonność (np. ręczniki). uokik wraz z inspekcją Handlową 
regularnie przeprowadza zakrojone na szeroką skalę kontrole wyrobów włókienniczych dostępnych 
na polskim rynku4. z kontroli tych wynika, że większość ubrań jest starannie wykończona. zwykle 
nie ma wielu zaciągnięć, zgrubień, nieprawidłowych szwów i ściegów, spuszczonych oczek, plam, 
zabrudzeń, odbarwień czy dziur, ale czasem mogą się jednak pojawić. dlatego kupowany towar 
należy obejrzeć. Prawo nie określa wymagań jakościowych dla produktów włókienniczych, trzeba 
więc zdać się na własną ocenę. wszelkie niedoróbki najlepiej widać przy przymierzaniu — bez 
tego możemy mieć trudności z wykryciem przerwanych szwów, niewielkich zabrudzeń albo 
niesprawnych zamków. 

Na bezpieczeństwo

oglądając towar w sklepie, raczej nie wykryjemy w nim niedozwolonych substancji, ale na 
podstawowe elementy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania powinniśmy zwrócić uwagę. 
zwłaszcza w przypadku ubranek dla dzieci — czy są dobrze zszyte, czy nie mają niebezpiecznych 
sznurków, ściągaczy lub pasków, które mogłyby okręcić się dziecku wokół szyi, czy nie mają luźno 
przyszytych małych elementów. dzieci są wytrwałe — jeśli postanowią oderwać jakąś ozdobę, 
zapewne uda im się to zrobić. dlatego warto sprawdzić, czy na pewno kupowane ubranka są 
bezpieczne. 
Bezpieczeństwu produktów włókienniczych jest poświęcony cały rozdział Uwaga, truje!, 
a produktom dla dzieci dodatkowo rozdział Dla dzieci.

Na cenę

Produkt włókienniczy powinien być opatrzony wywieszką cenową zawierającą informacje 
wskazujące jego nazwę handlową, cenę oraz jednostkę miar, do którego odnosi się cena. na 
wywieszce powinna być podana cena aktualna w momencie oferowania towaru. nie traktujmy 
ceny produktu jako podstawowego kryterium wyboru. często jest ona związana z obniżeniem 
jakości wyrobów, szczególnie pochodzących z importu. z drugiej jednak strony pamiętajmy, że 
zbyt wysoka cena nie jest gwarantem najwyższej jakości, pozwala natomiast przypuszczać, że 
wyrób taki spełni oczekiwane wymagania.

Pamiętaj!
kupując cokolwiek w sklepie, zawierasz umowę. na jej podstawie każda ze stron ma określone 
obowiązki. twój to zapłata ceny, sprzedającego — wydanie towaru (i koniecznie paragonu!). 
ale to nie wszystko! na sprzedającym spoczywa jeszcze wiele obowiązków, które omawiamy 
w tej broszurce. 

4 raporty z kontroli są dostępne na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/raporty_z_kontroli_inspekcji_
handlowej.php.
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2. Przewodnik po metce
wszywka lub etykieta produktu włókienniczego to zazwyczaj tylko kilka centymetrów 
kwadratowych. a prawo wymaga, by na tej niewielkiej powierzchni znalazła się całkiem pokaźna 
liczba informacji. Po co? dla twojej wygody i bezpieczeństwa. kupując produkt, masz prawo 
wiedzieć, kto go wyprodukował lub wprowadził na rynek. niestety, jak wykazują kontrole, nie 
wszyscy te informacje podają. chociaż obecnie nie ma obowiązku informowania, w jaki sposób 
produkt ma być konserwowany — a zwłaszcza prany i suszony — zazwyczaj producenci podają te 
informacje. i dobrze, bo są przydatne dla użytkownika. Jednak nie zawsze dane odpowiadają 
prawdzie. zdarza się, że są sprzeczne — co innego jest napisane na wszytej metce, a co innego – 
na doczepionej etykiecie. dlatego należy je czytać z ograniczonym zaufaniem. 

Pamiętaj!
Przeczytaj informacje zawarte na wszywce lub metce. reklamację możesz zgłaszać tylko 
wtedy, gdy produkt był używany zgodnie z instrukcją.
Jeśli do produktu była dołączona etykieta, zachowaj ją. najlepiej trzymaj ją razem 
z paragonem, który jest podstawą do reklamacji. Będzie ci łatwiej wykazać swoje racje.

informacja o produkcie powinna być napisana jednolitym, czytelnym, wyraźnie widocznym 
drukiem. w przypadku produktów oferowanych do sprzedaży z terytorium Polski informacje muszą 
być napisane po polsku. na metce znajdziesz dane umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy 
odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu na rynek (będzie to albo producent, albo importer, 
jeśli towar został wyprodukowany poza unią europejską)5. Jeżeli sprawdził bezpieczeństwo 
swojego produktu, nie ma powodu, aby ukrywać dane. unikaj kupowania wyrobów nieznanego 
pochodzenia, gdyż mogą zagrażać twojemu bezpieczeństwu.

Metka czy etykieta?

to bez znaczenia — zgodnie z prawem, informacje mają być podane albo na etykiecie 
(etykietowanie), albo/i na wszywce (oznakowanie). w każdym razie muszą być trwałe, czytelne, 
widoczne i łatwo dostępne. możesz więc je znaleźć na wszytej metce, mogą widnieć na dołączonej 
etykiecie (która musi być starannie przymocowana), mogą też być nadrukowane lub naprasowane 
na wyrobie. 

zawsze powinny się na niej znaleźć:

 � skład surowcowy produktu (np. bawełna, polietylen, wełna), nazwa produktu (np. 
skarpety, czapka, marynarka, spodnie),

 � nazwa i adres przedsiębiorcy, który je wytworzył lub wprowadził na europejski rynek,

 � wszystkie inne informacje istotne dla użytkownika, które w opinii producenta są niezbędne 
dla jego bezpieczeństwa lub użytkowania, np. „trzymać z daleka od ognia”, „wyrób 
przeznaczony dla alergików”, „wyrób z wykończeniem przeciwgniotliwym”, itp.

 � cena.

na metce mogą się znaleźć także znaki towarowe przedsiębiorstwa, a często również inne 
informacje i symbole. Prawo wymaga, by były odpowiednio oddzielone od oznakowania 
zawierającego określenie składu surowcowego produktu włókienniczego. metka nie może 
wprowadzać w błąd! Jeśli nazwa przedsiębiorstwa lub znak towarowy zawiera nazwę jednego 

5 Jeśli dystrybutor wprowadza wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym, umieszcza etykietę lub 
zmienia jej treść, uważa się go za producenta, pomimo że faktycznie nie wytworzył produktu. 



>> Gdy sweter Gryzie Produkty włókiennicze — Poradnik konsumenta 

7z włókien tekstylnych, rdzeń tej nazwy lub pochodzący od niej przymiotnik, a nawet taką nazwę, 
która może być tylko z nim pomylona („wabełna”?), wówczas określenie składu surowcowego 
produktu musi być umieszczone wyraźnym i czytelnym drukiem bezpośrednio nad tym znakiem 
lub nazwą albo bezpośrednio poniżej niego. Gdyby zatem przedsiębiorca posługujący się znakiem 
np. „wełna podhalańska” wprowadzał na rynek produkt z bawełny, powinien zamieścić wyraźną 
informację o składzie produktu tuż obok swojego znaku towarowego. 

Prawo wymaga, aby informacje o składzie surowcowym były podane w sposób czytelny, widoczny, 
jasny, drukiem jednolitego rozmiaru, stylu i czcionki. muszą one być wyraźnie widoczne przed 
dokonaniem zakupu, również wtedy, gdy jest on dokonywany drogą elektroniczną.

Pamiętaj!
Bezpieczeństwo produktów jest wspólną sprawą, a twoje zależy także od innych — więc jeśli 
na etykiecie kupionego przez ciebie produktu włókienniczego nie znalazły się wymagane 
informacje — zawiadom inspekcję Handlową (zob. rozdział Gdzie szukać pomocy). informacje 
uzyskane od konsumentów stanowią najważniejszą podstawę interwencji urzędów i służb 
powołanych do ochrony bezpieczeństwa produktów. 

3. Wełna, skóra czy bawełna
dawno temu człowiek ubierał się w materiały, których dostarczała mu sama przyroda, środowisko, 
w którym żył. wkładał więc ubrania wykonane z liści, futer i ze skór, później nauczył się wytwarzać 
tkaniny z wełny zwierząt hodowlanych, nici jedwabników, włókien roślinnych. materiały stawały 
się coraz delikatniejsze, coraz wytrzymalsze i coraz tańsze. z czasem z pomocą przyszła mu 
nowoczesna technologia produkcji i włókna syntetyczne — bardzo wytrzymałe, tanie i lekkie, 
ale niemające nic wspólnego z naturalnymi, a te nadal użytkownicy cenią sobie najbardziej. 
tymczasem na pierwszy rzut oka niełatwo je odróżnić. wielu nieuczciwych producentów usiłuje 
wykorzystywać niewiedzę konsumentów, oferując tkaniny sztuczne jako wykonane z włókien 
naturalnych. 

Prawo tego zabrania! 

Pamiętaj!

na każdym produkcie włókienniczym musi znaleźć się informacja, z czego został wytworzony. 

Prawo szczegółowo określa, jakie nazwy wolno stosować. Jeśli na metce znajdziesz słowo 
„wełna”, może ono oznaczać wyłącznie wełnę owczą lub jagnięcą (chyba że wyraźnie napisano, 
że chodzi np. o wełnę jaka). Jeśli „bawełna” — wiadomo, że chodzi o włókno pochodzące 
z nasion bawełny. rodzajów włókien jest wiele, prawo wyraźnie określa, które można określić 
jaką nazwą. Jeśli zatem na koszuli napisano, że została uszyta z bawełny, masz prawo 
oczekiwać, że rzeczywiście z takiej tkaniny została wykonana. niestety, nie zawsze tak jest. 
kontrola przeprowadzona przez inspekcję Handlową w 2011 i 2012 r. wykazała nieprawidłowości 
w przypadku niektórych rodzajów odzieży aż w jednej trzeciej zbadanych produktów. w dużej 
części dotyczyły one zadeklarowanego przez producenta składu, który nie był zgodny ze stanem 
faktycznym. najczęściej do włókien naturalnych dodawane są syntetyczne, jak akryl lub 
poliester. ale zdarzają się również kłamstwa szyte grubą nicią (choć niełatwe do stwierdzenia dla 
przeciętnego użytkownika). tak jak w przypadku skarpet oznaczonych jako wykonane z „włókna 
bambusowego”, które w rzeczywistości jest wiskozą, a bambus został użyty jako surowiec 
wyjściowy do jej produkcji. 



8

dlaczego to takie ważne? skład surowcowy jest podstawowym parametrem charakteryzującym 
produkty włókiennicze. informacje o użytym surowcu lub domieszkach nie tylko pozwalają na 
odpowiednią konserwację (pranie i suszenie), gdyż poszczególne rodzaje włókien mają różne 
właściwości w tym zakresie, lecz także jest niezwykle istotne dla osób uczulonych na określone 
substancje. Poza tym rzetelna informacja o składzie surowcowym daje konsumentowi możliwość 
świadomego wyboru, czy chce kupić i użytkować wyrób wytworzony z włókna naturalnego, 
sztucznego czy syntetycznego.

Co oznaczają określenia6:

100% Jeśli produkt jest oznaczony w jakikolwiek sposób, który sugeruje, że całkowicie składa 
się z jednego tylko rodzaju włókna, to rzeczywiście nie może zawierać żadnej domieszki 
(chyba że zawartość innych włókien jest nieunikniona technicznie według dobrej praktyki 
wytwarzania oraz że inne włókna nie są dodawane rutynowo, ale nawet wtedy nie może ich 
być więcej niż 2% masy, a przy tkaninach poddanych zgrzebleniu – 5%).

Żywa wełna Produkt można tak określać, tylko gdy cała wełna, która wchodzi w jego 
skład, pochodzi z włókna wełnianego, które wcześniej nie wchodziło w skład wyrobu 
gotowego, nie zostało nadmiernie przetworzone (tzn. nie było przędzone lub filcowane 
bardziej, niż to niezbędne do wytworzenia tego wyrobu, ani nie zostało uszkodzone). od 
tej zasady przewidziano odstępstwo – określenia „żywa wełna” można używać, gdy tkanina 
jest wykonana z mieszanki wełny, która spełnia te warunki, i tylko jednego włókna innego 
rodzaju, przy czym wełny jest nie mniej niż 25% (należy podać pełny skład procentowy).

50% bawełna, 40% wiskoza, 10% inne w produktach wykonanych z wielu włókien należy 
podać ich nazwy i ilość (w procentach) w kolejności malejącej. włókna, których w produkcie 
jest mniej niż 5% (pojedynczo) lub 15% (łącznie), można określić terminem „inne włókna”. 

Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego taka informacja musi się znaleźć na 
produkcie, w którym znalazły się części pochodzenia zwierzęcego niebędące włóknami (np. 
guziki wykonane z rogu lub kości).

istnieją jeszcze inne, bardziej szczegółowe zasady informowania o składzie produktów 
włókienniczych. zainteresowanych odsyłamy do lektury rozporządzenia 1007/2011. 

Podejrzenia świadomego konsumenta powinna wzbudzić przede wszystkim cena produktu, należy 
traktować ją jako pierwszy sygnał ostrzegawczy – gdy towar wyda nam się podejrzanie tani, 
warto mu się szczególnie uważnie przyjrzeć, przeczytać informacje zawarte na metce, dopytać 
sprzedawcę o pochodzenie wyrobu. nawet specjalista nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić 
nieprawidłowości dotykiem. zazwyczaj nie dysponujemy też dostępem do laboratoriów, w których 
można zidentyfikować rodzaj użytego włókna. dlatego przeciętnemu kupującemu niełatwo 
będzie stwierdzić, że padł ofiarą oszustwa. najczęściej domyśli się dopiero wówczas, gdy towar 
użytkowany i konserwowany zgodnie z instrukcją straci swe właściwości albo, co gorsza, gdy na 
ciele pojawi się nieoczekiwanie reakcja alergiczna.

Co wtedy zrobić?

w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do składu surowcowego towaru lub jego oznakowania 
należy zawiadomić wojewódzki inspektorat inspekcji Handlowej (zob. rozdział Gdzie szukać 
pomocy?). 

6 uwaga, to tylko przykłady oznakowania. szczegółowe wytyczne dotyczące znakowania produktów włókienniczych 
znajdują się w rozporządzeniu 1007/2011 w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania 
i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, o którym mowa w rozdziale Przepisy.
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94. Uwaga, truje!
rozwój chemii spowodował wprowadzenie do przemysłu włókienniczego różnych włókien 
syntetycznych. wyrabia się z nich tkaniny, a czasem łączy się je z włóknami pochodzenia 
naturalnego (głównie bawełną). Jak zawsze, tak i w tym przypadku rozwój cywilizacyjny ma wady 
i zalety. Plusem jest oczywiście dostęp do tanich, wytrzymałych tkanin oraz wygoda korzystania 
(nie trzeba ich np. prasować). minusem natomiast, że w takich tkaninach mogą znajdować się 
substancje powodujące niepożądane objawy u użytkowników. 

Prawo wymaga, by na rynek były wprowadzane wyłącznie produkty bezpieczne, czyli takie, 
których używanie w zwykłych warunkach nie stwarza zagrożenia dla konsumentów. na polskim 
rynku znajduje się wiele produktów włókienniczych importowanych z takich państw, jak: 
chiny, wietnam, turcja, Bangladesz, tajlandia, indonezja, Pakistan lub kambodża. cóż — nie 
owijając w bawełnę — nie są to kraje, w których w szczególnie rygorystyczny sposób przestrzega 
się norm produkcji. dlatego nie zawsze można ufać sprowadzanym stamtąd tkaninom, które 
wprawdzie są tanie, ale nie zawsze bezpieczne. w europie produkcja poddana jest znacznie 
surowszym rygorom. stosowanie niektórych substancji w procesie produkcji włókna jest poddane 
wyśrubowanej kontroli, a innych w ogóle zabronione. mimo to zdarza się, że nawet w ubraniach 
od najlepszych projektantów wykrywa się niebezpieczne dla ludzi związki chemiczne, które 
mogą wywoływać wysypkę, podrażnienia oczu, alergie czy kłopoty z oddychaniem. 

SUBSTANCJE, KTÓRYCH ZASTOSOWANIE JEST OGRANICZONE 

 Aminy aromatyczne, które znajdują się w barwnikach stosowanych głównie do barwienia 
produktów, mogą mieć działanie rakotwórcze. Prawo określa dopuszczalną zawartość amin 
w produkcie końcowym zwłaszcza w produktach, które mogą pozostawać w bezpośrednim 
i przedłużonym kontakcie ze skórą człowieka. 

 na podstawie przepisów krajowych ograniczone było wykorzystanie formaldehydu. obecnie 
prawo nie reguluje jego używania.

SUBSTANCJE ZABRONIONE

najgroźniejsza substancja, której stosowanie w produktach włókienniczych zostało całkowicie 
zabronione, to nikiel, który jest składnikiem lub zanieczyszczeniem wielu stopów. znajduje 
zastosowanie w wyrobie galanterii, przedmiotów ozdobnych i sztućców, a także guzików, ozdób 
i elementów produktów włókienniczych. może działać rakotwórczo, a jego nadmiar wpływa 
niekorzystnie na proporcje innych pierwiastków w organizmie ludzkim. często powoduje alergie, 
których objawem jest zapalenie skóry i wysypka w miejscach narażonych na długotrwały kontakt 
z metalem. do niedawna na podstawie przepisów krajowych zabronione było wykorzystanie 
ołowiu i kadmu, ale obecnie prawo nie reguluje ich używania.

zdarza się, że mimo zakazu wprowadzania na rynek produktów niebezpiecznych i pomimo 
że organy sprawujące nadzór i kontrolę stale monitorują rynek, trujące substancje mogą 
znaleźć się w ubraniach. Producent, który wprowadził do obrotu produkt włókienniczy, zawsze 
powinien mieć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa. mogą to być 
deklaracje własne, deklaracje dostawców produktu, wyniki badań lub certyfikaty. niestety, 
producenci często zatajają obecność szkodliwych pierwiastków, zwłaszcza w przypadku ubrań 
importowanych. dokumenty są w najlepszym porządku, zaświadczenia mówią, że odzież spełnia 
wszelkie wymagane normy, by znaleźć się w sprzedaży, a tymczasem podczas okresowych kontroli 
wykrywane są w nich ślady niklu i ołowiu. w takich sytuacjach producenci zazwyczaj decydują się 
natychmiast wycofać produkt ze sprzedaży. stosowna informacja jest wówczas rozpowszechniana 
przez sprzedawców w mediach. 
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Jeśli zatem usłyszysz zawiadomienie, nie czekaj, zwróć towar do sklepu, ponieważ jego używanie 
może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla twojego zdrowia. w takiej sytuacji nie jest 
nawet konieczne posiadanie paragonu, wystarczy, że zgadza się produkt i producent. dostaniesz 
zwrot całej zapłaconej kwoty, nawet jeśli ubranie jest już bardzo zniszczone. dane o produktach 
niebezpiecznych zamieszczane są też w specjalnym rejestrze rapex, prowadzonym przez 
komisję europejską. zawiera on informacje z całego terytorium unii europejskiej. znajdują się 
w nim wszelkiego rodzaju produkty nieżywnościowe przeznaczone dla konsumentów oraz takie, 
co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą być przez nich użyte — a więc nie tylko 
włókiennicze, lecz także np. zabawki i inne artykuły. rapex ma na celu zapewnienie szybkiej 
wymiany informacji na temat produktów stwarzających zagrożenie oraz środków podjętych, by 
wykluczyć lub ograniczyć ich wprowadzanie na rynek i użytkowanie.

5. Dla dzieci
szczególne wymogi bezpieczeństwa dotyczą artykułów przeznaczonych do użytkowania przez 
dzieci. to ważne, ponieważ ich organizmy są najbardziej narażone na działanie substancji 
toksycznych, a poza tym dzieci — wiadomo — są ciekawe, lubią eksperymentować, sprawdzać 
wytrzymałość różnych rzeczy i bawić się nimi. dlatego kupując ubrania dziecięce, należy zwracać 
szczególną uwagę na:

rodzaj użytych włókien, zwłaszcza jeśli dziecko ma skłonności alergiczne. obserwacja 
reakcji organizmu spada przede wszystkim na ciebie. 

obecność guzików, zatrzasków, a także naszytych lub naprasowanych na ubranie kolorowych 
rysunków i innych elementów dekoracyjnych (jak pompony, naszywki, koraliki, gwiazdki) – 
w ich składzie mogą występować substancje szkodliwe. zwróć uwagę, czy przy noszeniu nie 
wywołują reakcji alergicznych. 

trzeba też sprawdzić, czy te elementy zostały dobrze przytwierdzone, i czy nie są zbyt 
małe. dziecko mogłoby je bowiem oderwać (umyślnie lub przypadkiem) i połknąć, włożyć do 
ucha czy nosa albo się nimi udławić.

obecność sznurków i pasków (np. przy kapturach bluz), które, jeśli są zbyt długie, mogą 
stać się przyczyną uduszenia. ubrania dla dzieci do siedmiu lat i 134 cm wzrostu w ogóle nie 
powinny mieć sznurków przy kapturze i na elementach osłaniających szyję. 

nie znaczy to, że na dziecięcych ubraniach w ogóle nie powinno być ozdób – nie popadajmy 
w skrajności, tylko po prostu sprawdźmy wszystko dokładnie, mając na uwadze, że dzieci nie 
zawsze zachowują się racjonalnie. nie chodzi zresztą tylko o umyślne działania dziecka. statystyki 
wypadków wskazują, że najczęściej do zagrożeń zdrowia, a nawet życia dochodzi na placach 
zabaw, kiedy troczek albo ściągacz zaplącze się w elementy wyposażenia. wystające elementy, 
sznurki, kokardy, inne ozdoby mogą też zaczepić np. o drzwi autobusu. dlatego ich wolne końce 
nie powinny być dłuższe niż 7,5 cm, a sznury i paski służące do zawiązywania ubrań wokół pasa 
mogą mieć maksymalną długość 14 cm, jeśli ubiór jest całkowicie rozpięty i rozłożony, a 28 cm, 
kiedy jest zapięty i dostosowany do wielkości. na wolnych końcach tych elementów ściągających 
nie powinno być żadnych ozdób, lecz tylko zabezpieczenie przed strzępieniem. 

czy to znaczy, że trzeba chodzić na zakupy z linijką? nie. to są szczegółowe przepisy, którymi 
powinni się przejmować przede wszystkim producenci i importerzy ubrań. konsument, który 
będzie nimi zainteresowany, z pewnością także bez trudu do nich dotrze. Natomiast zwykłemu 
konsumentowi w zupełności wystarczy rozsądek. dlatego apelujemy: kupując ubranka dla 
dzieci, zastanów się, czy na pewno są bezpieczne.
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11Pamiętaj o trzech podstawowych sprawach:

 � o sprawdzeniu rodzaju włókna,

 � o właściwym przytwierdzeniu ozdób,

 � o zwróceniu uwagi na długość sznurków i pasków.

6. Ręcznie czy w pralce?
skończyło się pranie – otwierasz pralkę, wyjmujesz ubrania i... wszystko różowe! twoje bluzki 
i bielizna zafarbowały od jakiegoś czerwonego paska! masz ochotę wrócić do sklepu z pretensjami 
do sprzedawcy? chwileczkę — zanim to zrobisz — spójrz jeszcze raz na metkę. a widzisz? trzeba 
było przeczytać wcześniej — jest wyraźnie napisane, żeby prać z podobnymi kolorami. wygląda 
na to, że niewiele wskórasz, składając reklamację.

każdy rodzaj włókna ma swoją charakterystykę i powinien być konserwowany we właściwy 
sposób. w przypadku wyrobów z mieszanek włókien konserwacja musi być dostosowana do 
najwrażliwszego składnika mieszanki. odpowiednio konserwowana i użytkowana odzież będzie 
służyła dłużej i lepiej wyglądała. obecnie producent nie ma prawnego obowiązku zamieszczenia 
na metce bądź etykiecie sposobu konserwacji. mimo to producenci zwykle tego rodzaju wskazówki 
zamieszczają. instrukcje te są często znacznie bardziej skomplikowane niż tylko wytyczne, jak 
prać i czy wolno prasować. Producent zaleca też, jak należy suszyć ubranie (pionowo, poziomo 
czy w suszarce). w przypadku prania mają znaczenie różne czynniki: temperatura, czas, środek 
piorący i czynnik mechaniczny, a między tymi elementami musi panować równowaga. dlatego 
należy stosować się do zamieszczonych na metce oznaczeń, masz wówczas gwarancję, że odzież 
konserwowana w zalecany sposób nie ulegnie zniszczeniu. oznaczenia odnoszą się zawsze do 
najwyższej granicy dozwolonych czynności konserwacyjnych, co oznacza, że można zastosować 
np. niższą niż wskazana temperaturę prania (chociaż może to być mniej skuteczne).

Na co zwracać uwagę przede wszystkim:

 � na sposób prania (ręcznie czy w pralce),

 � na temperaturę prania (np. 30, 60, 95 stopni),

 � czy wolno stosować wybielacze,

 � na temperaturę prasowania,

 � na sposób suszenia.
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Pamiętaj!

Jeśli konserwujesz ubranie niezgodnie z instrukcją, tracisz prawo do reklamacji!

aby przyjść z pomocą użytkownikom odzieży, postanowiono jednoznacznie określić sposób 
konserwacji. często na metce zamiast informacji opisowych można znaleźć symbole (znaki 
graficzne). znaki te są jednakowe na całym świecie. w Polsce zostały one umieszczone 
w nieobligatoryjnej Polskiej normie Pn-en iso 3758:2006 tekstylia. system oznaczania sposobu 
konserwacji z zastosowaniem symboli. używanie znaków graficznych dotyczących konserwacji 
nie jest obowiązkowe i do producenta należy decyzja, czy opisze sposób konserwacji słownie, 
czy użyje symboli. 

oto znaczenie pięciu podstawowych symboli, uwzględniających domowe oraz profesjonalne 
sposoby konserwacji produktów włókienniczych. wewnątrz tych symboli podstawowych umieszcza 
się dodatkowe oznaczenia odnoszące się do dopuszczalnej temperatury prania (w stopniach 
celsjusza) czy prasowania (jedna, dwie lub trzy kropki).

proces prania symbolizuje wanienka,

trójkąt symbolizuje proces bielenia,

proces suszenia symbolizuje kwadrat,

dla procesu prasowania i parowania zastosowano symbol żelazka ręcznego,

okrąg informuje o różnych procesach czyszczenia chemicznego i wodnego produktów 
włókienniczych.

Producenci sprawdzają najwłaściwsze metody konserwacji za pomocą specjalnych badań 
i przyjmując za podstawę Polskie normy (lub odpowiednie normy w innym państwie ue). w testach 
sprawdza się, czy produkt włókienniczy po praniu nie zmienił wymiarów (nie skurczył się, nie 
rozciągnął), czy jest odporny na działanie substancji, którym będzie poddawany w codziennym 
użytkowaniu. Badane są w nich takie wskaźniki użytkowe, jak: odporność wybarwień (czyli 
barwników, które nadają kolor włóknom) na pranie, pot alkaliczny i kwaśny, wodę, tarcie suche 
i mokre, prasowanie, rozpuszczalniki organiczne i wodę morską. wymiarowanie polega na 
dokonywaniu pomiarów pobranych do badań próbek produktów włókienniczych i sprawdzeniu, 
czy deklarowana wielkość (rozmiar) wyrobów jest zgodna z wielkością rzeczywistą.

7. Co musi sprzedawca?
Sprzedawca ma obowiązek:

 � sprzedać nam ubranie bezpieczne,

 � udzielić nam informacji dotyczących: nazwy, formy prawnej i adresu producenta oraz 
importera – który wprowadził towar do obrotu na terenie rP,

 � składu surowcowego tkanin lub dzianin, 

 � wycofać z rynku produkt niebezpieczny i zwrócić za niego pieniądze,

 � przyjąć towar wadliwy i naprawić, wymienić na nowy lub zwrócić pieniądze.
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kodeks cywilny zawiera przepisy dotyczące rękojmi (czyli odpowiedzialności za wady towaru), 
ale są one wyłączone w obrocie konsumenckim. Jeśli zatem kupujesz odzież w sklepie, będziesz 
mógł/mogła złożyć reklamację na podstawie odrębnych przepisów ustawy o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej (zob. rozdział Przepisy). Jej uregulowania są korzystniejsze 
od tych przewidzianych w kodeksie cywilnym. uwaga! Jeśli kupujesz od osoby, która nie jest 
przedsiębiorcą (np. sprzedaje używaną odzież za pośrednictwem aukcji internetowych albo 
pojedyncze sztuki na targu), będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Reklamację możesz złożyć, jeśli kupiłeś towar, który:

 � jest wadliwy, 

 � nie nadaje się do tego, do czego z reguły jest używany, 

 � nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub mówiła reklama, 

 � jest niekompletny.

Pisaliśmy już, że zawsze należy dokładnie obejrzeć kupowaną odzież, dzięki czemu można 
uniknąć nieprzyjemnych komplikacji. Jeśli jednak mimo dokładnych oględzin nabyłeś towar 
wadliwy, to — nie wahaj się — zwróć go sprzedawcy.

Masz do tego prawo!

Wada to cecha uniemożliwiająca korzystanie z towaru. Jeśli więc w opakowaniu znalazły się 
same lewe rękawiczki albo po przyjściu do domu z zakupów okazało się, że podszewka płaszcza 
jest odpruta, sukienka jest zaplamiona, a szalik zaciągnięty, możesz towar reklamować. masz 
prawo to zrobić również wtedy, gdy wada ujawni się po pewnym czasie — np. szew rozpruje się 
po kilku tygodniach użytkowania płaszcza albo bluzka odbarwi się podczas prania.

Pamiętaj!
Reklamować towar można tylko wtedy, gdy użytkowało się go zgodnie z instrukcją. Dlatego 
ważne jest zapoznanie się z etykietą i przestrzeganie zawartych na niej zaleceń.

Ale towar będzie niezgodny z umową, nie tylko wtedy gdy ma fizyczne wady, lecz także wówczas, 
kiedy nie nadaje się on do celu, w jakim go kupiliśmy i do jakiego jest przeznaczony. dlatego warto 
zawsze uważnie czytać informacje o produkcie i dopytać sprzedawcę, do czego produkt służy i co 
można z nim robić, a czego nie należy. Jeśli bowiem sprzedawca (albo etykieta) zapewnia nas, że 
kurtka jest nieprzemakalna, a w rzeczywistości przemięka, możesz złożyć reklamację. dotyczy 
to również sytuacji, gdy reklama zachwala jakąś cechę produktu, a podczas jego użytkowania 
okazuje się, że towar wcale tej cechy nie ma. warto więc zachować zapewnienia producenta 
zawarte w pismach, ulotkach, nalepkach na towarze, zwłaszcza wtedy, gdy produkt ma większą 
wartość. w razie reklamacji będziemy mogli się powołać na konkretne obietnice. odpowiedzialność 
sprzedawcy za niezgodność towaru z umową nie zawsze będzie taka sama. 

Jeśli zamówiliśmy sukienkę u krawca, szczegółowo uzgadniając, jak ma wyglądać, to towar 
będzie niezgodny z umową, gdy nie będzie odpowiadał opisowi, wzorowi czy próbce, a także gdy 
się okaże, że nie nadaje się do celu określonego przy zawarciu umowy, np. do tańca. Jeśli jednak 
krawiec uprzedzał nas, że nie jest możliwe uszycie sukienki z danego materiału, a my mimo to 
zdecydowaliśmy się na jej zamówienie, wówczas nie będzie za nią odpowiadał. 
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Co wówczas zrobić?

trzeba złożyć reklamację u sprzedawcy. uprawnienie kupującego wygasa po upływie dwóch 
lat od wydania nam rzeczy, a w przypadku wady musimy zgłosić reklamację najpóźniej w ciągu 
dwóch miesięcy od jej wykrycia. reklamację najlepiej zgłosić na piśmie, powinny znaleźć się 
w niej podstawowe informacje: data zgłoszenia, określenie sprzedawcy i kupującego, określenie 
towaru, który jest niezgodny z umową oraz opisanie tych niezgodności (wad). Powinniśmy także 
określić nasze żądanie.

Czego możemy żądać?

mamy prawo domagać się od sprzedawcy albo nieodpłatnej naprawy towaru, albo jego 
wymiany. wybór — naprawa czy wymiana — należy do nas, nie do sprzedawcy i nie może on 
sam zadecydować, w jaki sposób wywiąże się ze swych zobowiązań. Jedynym wyjątkiem jest 
sytuacja, gdy sprzedawca udowodni, że wymiana towaru na nowy jest niemożliwa albo wymaga 
nadmiernych kosztów, wtedy może tylko naprawić towar. o ile wymiana albo naprawa jest 
możliwa, nie ma podstaw do żądania zwrotu pieniędzy za wadliwy towar. możemy żądać ich 
zwrotu tylko wtedy, gdy sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego 
z umową, nie zrobi tego w odpowiednim czasie albo wtedy, kiedy naprawa albo wymiana naraża 
kupującego na znaczne niedogodności. 

nie mamy też prawa do zwrotu towaru pełnowartościowego — zależy to od dobrej woli sprzedawcy, 
chociaż coraz częściej staje się to praktyką.

Termin rozpatrzenia reklamacji

na naszą reklamację sprzedawca musi odpowiedzieć w terminie dwóch tygodni, a jeśli tego 
nie zrobi, jest to równoznaczne z uznaniem naszego żądania. nie znaczy to jednak, że w tym 
terminie ma naprawić lub wymienić towar — a tylko powiadomić składającego reklamację. 
termin na naprawę nie jest określony w przepisach, poza tym, że powinno to zostać zrobione 
„w odpowiednim czasie”. 
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widzieliście takie tabliczki? kiedyś zdarzało się to często, dziś sprzedawcy wiedzą, że reklamować 
można każdy towar, który jest niezgodny z umową. obniżenie ceny towaru z powodu promocji 
lub wyprzedaży nie wyklucza możliwości reklamowania go, został przecież kupiony jako 
pełnowartościowy, bez wad, tyle że po niższej cenie. inaczej będzie, gdy powodem obniżenia 
ceny jest jakaś wada towaru, o której wiedzieliśmy. w takim przypadku nie można zgłaszać 
do sprzedawcy tej wady, o której nas poinformował, ale inne tak. nieważne są też wszelkie 
zastrzeżenia, że sprzedawca nie będzie odpowiadał za towar lub tylko w ograniczonym stopniu. 

Zawsze zachowaj paragon! Jest on podstawą reklamacji. 
GWARANCJA

opisane wyżej uprawnienia przysługują nam zawsze — to podstawa przewidziana przez prawo. 
Jednak wielu producentów jest gotowych zagwarantować konsumentom, że nabyte przez nich 
towary zachowają swoje cechy nawet za rok, dwa lata lub więcej. 

Co musisz wiedzieć o gwarancji?

 � udziela jej producent, nie sprzedawca.

 � Jej udzielenie nie jest obowiązkowe.

 � nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy.

oznacza to, że niezależnie od gwarancji jakości udzielonej przez producenta zawsze mamy 
prawo składać reklamację towaru u sprzedawcy — zazwyczaj będzie to dla nas wygodniejsze, 
w każdym razie wybór należy do nas. w dołączonej do produktu karcie gwarancyjnej powinny być 
umieszczone następujące informacje: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, 
czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, a przede wszystkim obowiązki gwaranta 
i uprawnienia kupującego, gdyby towar okazał się wadliwy. Jeżeli dokument gwarancyjny nie 
zawiera obowiązków gwaranta, takiego oświadczenia nie uważa się za gwarancję, np. napis na 
opakowaniu „5 lat gwarancji”. Prawo nie narzuca czasu trwania gwarancji, wobec czego gwarant 
może określić go według swego uznania. 

8. Gdzie szukać pomocy?
Świadomość prawna konsumentów jest w Polsce coraz większa. dotyczy to zarówno samych 
konsumentów, którzy częściej i w bardziej świadomy sposób dochodzą swych roszczeń, jak 
i przedsiębiorców, którzy rzadziej ich prawa naruszają. Ponadto rozwinęła się sieć instytucji 
powołanych do pomocy konsumentom zarówno w odniesieniu do ich interesów zbiorowych, jak 
i indywidualnych. 

Spór ze sprzedawcą?

Jeśli jesteś konsumentem i masz kłopot w sporze ze sprzedawcą, który np. nie chce uwzględnić 
twojej reklamacji, poproś o pomoc:

Miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów 

Prowadzi on bezpłatne poradnictwo konsumenckie, udziela informacji prawnej w zakresie 
ochrony interesów konsumentów, podejmuje interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw 
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na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. może występować do przedsiębiorców w sprawach 
dotyczących stosowania niedozwolonych postanowień umownych czy też w sprawach nieuczciwych 
praktyk rynkowych, a ci muszą pod groźbą kary grzywny udzielić wyjaśnień i informacji. 
rzecznicy konsumentów są zatrudnieni w każdym mieście powiatowym, ich listę znajdziesz na  
www.uokik.gov.pl. 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich 

to organizacja pozarządowa prowadząca działania informacyjne i edukacyjne. więcej na  
www.konsumenci.org. 

Federację Konsumentów 

obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Polski poprzez sieć 48 oddziałów terenowych, które 
wykonują pracę poradni konsumenckich. więcej na www.federacja-konsumentow.org.pl/.

Inspekcję Handlową

w wojewódzkich inspektoratach działają mediatorzy, którzy pomagają konsumentom oraz 
przedsiębiorcom w rozwiązaniu sporów. mediator nie rozwiązuje konfliktu, lecz pośredniczy 
w pertraktacjach pomiędzy stronami, ułatwiając im wybrać wspólne, akceptowane przez obie 
strony rozwiązanie. 

Przy wojewódzkich inspektoratach działają też polubowne sądy konsumenckie. obecnie jest 
ich 16 oraz 15 ośrodków zamiejscowych. wyroki sądu konsumenckiego, a także ugoda przed 
nim zawarta mają taką samą moc jak wyrok sądów powszechnych, po stwierdzeniu przez ten 
sąd ich wykonalności. Jednak zgodę na sąd konsumencki muszą wyrazić obie strony. trafić tu 
mogą tylko spory między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży 
i świadczenia usług. niektóre sądy wprowadziły ograniczenie, że rozpatrują sprawy, w których 
wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł (np. sPsk w krakowie), inne, np. Sąd 
Konsumencki w Warszawie rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Zadzwoń na bezpłatną infolinię finansowaną ze środków Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów – pod numer 800 007 707. Infolinia jest czynna 
codziennie w godzinach 9-17.

Bezpieczeństwo produktów – rola Prezesa UOKiK

warto zwrócić uwagę na fakt, że Prezes uokik nie zajmuje się sprawami indywidualnymi. z nimi 
należy zwrócić się do wymienionych wyżej instytucji. do jego kompetencji należy natomiast 
ochrona zbiorowych interesów konsumentów. w ramach swych uprawnień sprawuje nadzór 
nad ogólnym bezpieczeństwem produktów, a podległa mu inspekcja Handlowa kontroluje, czy 
produkty spełniają ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 

każdy może przekazać do inspekcji Handlowej informacje o niespełnianiu tych wymagań i zgłaszać 
wnioski w sprawie działania nadzoru rynku i kontroli wymagań bezpieczeństwa produktów. 
inspekcja prowadzi kontrole artykułów i usług dostępnych na rynku oraz legalności działania 
przedsiębiorców uczestniczących w obrocie tymi artykułami i usługami. urząd dysponuje 
laboratoriami kontrolno-analitycznymi, w których wykonywane są badania m.in. po to, by wykryć 
w produktach substancje niebezpieczne dla zdrowia człowieka. testy pozwalają ujawnić, czy do 
wytworzenia badanych artykułów nie zastosowano substancji zabronionych albo czy nie został 
przekroczony dopuszczalny poziom stężeń substancji, których użycie jest reglamentowane. 
Jedno z laboratoriów bada wyroby włókiennicze pod kątem bezpieczeństwa i jakości.
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Jeśli uzna, że produkt może stwarzać zagrożenie w określonych warunkach, może zażądać, by 
został odpowiednio oznakowany i uzależnić wprowadzanie produktu na rynek od wcześniejszego 
spełnienia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Gdyby natomiast w wyniku badania 
te podejrzenia się potwierdziły, a produkt rzeczywiście okazał się niebezpieczny, Prezes uokik 
może nakazać wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt i zakazać wprowadzania go 
na rynek — a w przypadku tych towarów, które już się na rynku znajdują — nakazać ostrzeżenie 
konsumentów, natychmiastowe wycofanie produktu z rynku i od konsumentów. Postępowanie 
administracyjne jest wszczynane po otrzymaniu informacji od inspekcji Handlowej. Podstawą 
do podjęcia działań są również sygnały pochodzące z innych źródeł — na przykład od konsumentów 
lub od władz nadzoru innych państw członkowskich ue.

Jeśli zatem:
 � podejrzewasz, że ubranie może nie być bezpieczne, 

 � przy użyciu wywołało reakcję uczuleniową,

 � usłyszałeś/aś zawiadomienie o produkcie niebezpiecznym,

NIE WAHAJ SIĘ! Tu chodzi o bezpieczeństwo twoje i twoich najbliższych!

 � zadzwoń do sklepu – zapytaj o inne zgłoszenia.

 � skorzystaj z internetowej wyszukiwarki w rapeksie. 

 � zadzwoń do wojewódzkiego inspektoratu inspekcji Handlowej.

inspekcja Handlowa nie opiera się wyłącznie na otrzymanych od konsumentów sygnałach, 
lecz również sama podejmuje działania kontrolne. czasem sprawa znajduje finał w sądzie, 
ale zazwyczaj przedsiębiorcy sami wycofują z rynku niebezpieczne produkty albo uzupełniają 
oznakowanie. 

Produkty uznane przez Prezesa uokik za niespełniające wymagań bezpieczeństwa są wpisywane 
do rejestru produktów niebezpiecznych. natomiast w skali unii europejskiej takim rejestrem 
jest system rapex. na przedsiębiorcę, który wprowadzi takie produkty na rynek, może zostać 
nałożona wysoka kara pieniężna. Konsumenci natomiast, jeśli poniosą szkodę w związku 
z używaniem wyrobu niebezpiecznego, mogą wystąpić do przedsiębiorcy o odszkodowanie.

O tym, czy będzie lepiej przy kolejnej kontroli, 
zdecydujesz też ty.

Bądź świadomym konsumentem!
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Przepisy
Prawo Unii Europejskiej (dyrektywy) dotyczące bezpieczeństwa i oznakowania produktów 
włókienniczych zostało implementowane do prawa polskiego m.in. przez przepisy ustawy 
z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003 r. nr 229, poz. 
2275 ze zm.) oraz rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy wydane przez Radę Ministrów. 
Niedawno przepisy krajowe zostały uchylone, ponieważ w życie weszła jednolita regulacja 
unijna, która ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE — 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 
2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania 
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. 

Nowe przepisy o oznakowaniu składu surowcowego obowiązują jednakowo w całej Europie, 
więc prawo chroni cię nie tylko, gdy kupujesz w sklepie za rogiem, lecz także wtedy, gdy 
jesteś na wakacjach, w podróży służbowej lub kupujesz ubrania przez internet. 

W odniesieniu do umowy sprzedaży, gwarancji, rękojmi mają zastosowanie przepisy ustawy 
z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie ustawy 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176). Wyłącza ona w odniesieniu do 
konsumentów zastosowanie przepisów kodeksowych.

Wydawnictwo powstało w ramach serii „Biblioteka UOKiK” — gromadzącej publikacje 
pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Maciej Czapliński, starszy specjalista w Departamencie Polityki Konsumenckiej UOKiK. 
Zajmuje się zagadnieniami z prawa konsumenckiego w zakresie usług finansowych. 
Absolwent Wydziału Prawa i Administacji Uniwersytetu Warszawskiego.


