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1. W I kwartale 2019 r. została przeprowadzona przez
15 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej
działających na obszarze województw: dolnośląskiego,
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego,
małopolskiego,
mazowieckiego,
podkarpackiego,
podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego,
warmińsko-mazurskiego,
wielkopolskiego
oraz
zachodniopomorskiego kontrola, której celem była ocena
zimowego sprzętu sportowego pod kątem spełniania
ogólnych wymagań bezpieczeństwa.

•

40 placówki sprzedaży detalicznej,

•

19 sklepów wielkopowierzchniowych.

4. Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oceniali
bezpieczeństwo tych produktów w oparciu o wymagania
określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym
bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r. poz. 2047):
w przypadku nart, desek śnieżnych, łyżew oraz
butów narciarskich i snowboardowych zgodnie z
art. 6 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, tj. z uwzględnieniem
wymagań wynikających z dobrowolnych norm
krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej
będących transpozycją norm europejskich innych niż
normy uznane przez Komisję Europejską za zgodne
z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa:

--

Ponadto, w toku kontroli weryfikowano legalność
prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych
przedsiębiorców.
2. Skontrolowano narty, deski śnieżne, łyżwy, buty
narciarskie, obuwie do desek śnieżnych oraz kijki narciarskie.
3.

Sprawdzeniem objęto 64 przedsiębiorców, w tym:
•

1 producenta,

•

1 pierwszego dystrybutora,

•

3 hurtownie,
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•

PN-EN
15638:2011
Łyżwy.
bezpieczeństwa i metody badań,

Wymagania

•

PN-ISO 10958-1:2002 Deski śnieżne. Strefa
montażowa wiązań. Część 1: Wymagania i metody
badań dotyczące desek bez wkładek,
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•

PN-ISO 9119:1999
Narty biegowe. Strefa
montażowa wiązań. Wymagania i metody badań,

•

PN-ISO 8364:1994 Narty zjazdowe i wiązania.
Strefa montażowa wiązań. Wymagania i badania,

•

PN-ISO 5355:1994 Zjazdowe buty narciarskie.
Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

•

PN-ISO 11634:2002 Obuwie do desek śnieżnych.
Miejsce styku z wiązaniem narciarskim,

•

PN-ISO 9523:1999 Buty dla dorosłych do nart
śladowych. Miejsce styku z wiązaniem narciarskim,
w przypadku kijków narciarskich - zgodnie z art. 6 ust.
3 pkt 4, 5 i 6 ww. ustawy, tj. z uwzględnieniem:

--

5.

•

obowiązujących w danym sektorze zasad dobrej
praktyki odnoszących się do bezpieczeństwa
produktów,

•

aktualnego stanu wiedzy i techniki,

•

uzasadnionych oczekiwań konsumentów co do
bezpieczeństwa produktu.

Ogółem skontrolowano 256 partii produktów.

6. Zakwestionowano 63 partie produktów (24,6%)
wyłącznie z uwagi na niezgodności związane z oznakowaniem.
Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło braku
lub niepełnych danych przedsiębiorcy wprowadzającego

produkt na rynek (46,0%) oraz niepełnych zapisów w
instrukcji użytkowania (41,3%). W przypadku 10 partii
produktów ujawniono, że instrukcje użytkowania były
sporządzone bez polskiej wersji językowej. W trzech innych
przypadkach do produktów nie dołączono jakichkolwiek
instrukcji dotyczących bezpiecznego i prawidłowego
użytkowania.
7. Nie stwierdzono żadnych uchybień związanych z
legalnością prowadzenia działalności gospodarczej.
8. 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 23 przedsiębiorców, tj.
u 35,9% skontrolowanych podmiotów gospodarczych).
Uzupełnienie braków w oznakowaniu 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.
9. W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych
do 19 przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie
produktów na rynek wystosowano pisma informujące
o zaistniałych nieprawidłowościach wraz z wnioskami o
usunięcie nieprawidłowości.
10. Przeprowadzona kontrola bezpieczeństwa zimowego
sprzętu sportowego nie ujawniła produktów zagrażających
bezpieczeństwu konsumentów ze względu na występowanie
wad konstrukcyjnych. Niemniej, w blisko 1/4 poddanych
kontroli partii produktów stwierdzono nieprawidłowości w
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oznakowaniu, z czego w 68,3% zakwestionowanych partiach
uchybienia te były związane z bezpiecznym i prawidłowym
użytkowaniem produktu. Dotyczyły one głównie niepełnych
zapisów w instrukcjach użytkowania.
11. W porównaniu do poprzednich działań kontrolnych
na tej grupie produktów przeprowadzonych w I kwartale
2016 r., obecna kontrola wykazała wzrost ogólnego odsetka
nieprawidłowości. Poprzednio wyniósł on 17,7%, zatem
na tle aktualnych wyników jest to różnica wynosząca
6,9 punktu procentowego. Należy zaznaczyć, że w
poprzedniej kontroli uczestniczyła połowa wojewódzkich
inspektoratów IH, obecnie 15 jednostek. Przy takiej
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samej liczbie skontrolowanych podmiotów, w bieżącym
okresie sprawdzeniu poddano jednak o 11,1% mniej partii
produktów. Również w poprzedniej kontroli nie wykryto
wadliwego konstrukcyjnie sprzętu do uprawniania sportów
zimowych.
12. Zważywszy na zwiększenie się ogólnego odsetka
uchybień względem kontroli przeprowadzonych w latach
ubiegłych, a także wziąwszy pod uwagę popularność
zimowego sprzętu sportowego wśród konsumentów oraz
jego szeroką gamę zasadne jest objęcie kontrolą tego
rodzaju produktów w przyszłości.

