INFORMACJA Z KONTROLI

INFORMACJA Z KONTROLI
WYROBÓW KONFEKCYJNYCH
DLA DZIECI PRZEPROWADZONEJ
W IV KWARTALE 2017 R.

1. W IV kwartale 2017 r. została przeprowadzona przez
wszystkie wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej
kontrola, której celem była ocena wyrobów konfekcyjnych
dla dzieci pod kątem spełniania ogólnych wymagań
bezpieczeństwa.
Ponadto w toku kontroli weryfikowano legalność
prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych
przedsiębiorców.
2. Skontrolowano wyrobu konfekcyjne dla dzieci pod
kątem obecności różnego typu sznurków.
3.

Sprawdzeniem objęto 71 przedsiębiorców, w tym:
•

6 producentów,

•

3 pierwszych dystrybutorów,

•

2 hurtownie,

•

55 placówek sprzedaży detalicznej,

•

5 sklepów wielkopowierzchniowych.

4. Wojewódzcy inspektorzy IH oceniali bezpieczeństwo
tych produktów w oparciu o wymagania określone w
ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie
produktów1, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w
normie PN-EN 14682:2015-02 Bezpieczeństwo odzieży
dziecięcej. Sznury i sznurki ściągające w odzieży dziecięcej.
Specyfikacja.
1

Dz. U. z 2016 r., poz. 2047.
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5.

Ogółem skontrolowano 330 partii produktów.

6. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono
produktów, które wymagałyby badań laboratoryjnych.
7. Łącznie ze względu na różne nieprawidłowości
zakwestionowano 126 partii produktów, tj. 38,18 proc.
wszystkich skontrolowanych.
W zakwestionowanych partiach stwierdzono brak podanej
nazwy oraz adresu producenta, zastosowanie sznurków
ściągających przy kapturze, wystające pętle w obrębie pasa,
nieprzymocowane do odzieży przetyczki, sznurki ściągające
zwisające poniżej dolnej krawędzi ubioru, brak zabezpieczeń
końców sznurków przed strzępieniem, zbyt długie sznurki,
pętle dekoracyjne, których obwód przekraczał 7,5 cm oraz
trójwymiarowe ozdoby na końcach sznurków.
8. W przypadku trzech kontrolowanych przedsiębiorców
stwierdzono uchybienia związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Dotyczyły one braku aktualnych
wpisów do CEIDG. Zastosowano pouczenia oraz mandaty.
9. Skontrolowani przedsiębiorcy, po zapoznaniu się z
uwagami inspektorów IH oraz obowiązującym stanem
prawnym, podejmowali z własnej inicjatywy działania
naprawcze
wobec
kwestionowanych
produktów
(nieprawidłowości stwierdzono u 48 przedsiębiorców
odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek). W
przypadku partii produktów zakwestionowanych ze względu
na oznakowanie albo nieprawidłowości informacyjne,
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uzupełnienie braków następowało w zdecydowanej
większości w toku prowadzonych czynności kontrolnych,
często w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi
za wprowadzenie tych produktów na rynek. Rzadziej
kontrolowani przedsiębiorcy wstrzymywali sprzedaż
produktów do czasu poprawy oznakowania.
10. W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych
wystosowano 13 pism informujących przedsiębiorców
odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek
o zaistniałych nieprawidłowościach wraz z wnioskami o ich
usunięcie.
Akta kontroli dotyczące 53 wadliwych produktów zostały

Opracowanie:
Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK
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przekazane do UOKiK w celu wszczęcia ewentualnego
postepowania.
11. W porównaniu do działań kontrolnych dotyczących tej
tematyki, przeprowadzonych w II kwartale 2016 r., należy
wskazać wzrost liczby zakwestionowanych ubrań dziecięcych
(38,18 proc. wobec 30,8 proc.). Należy przy tym zaznaczyć,
że sprawdzono większą liczbę produktów (330 partii wobec
292). Mając na uwadze fakt, że w ramach regularnie
prowadzonych czynności kontrolnych odzieży dziecięcej,
niezmiennie ujawniane są liczne przypadki produktów
stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci, należy
kontynuować stałe monitorowanie tego segmentu rynku.

