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Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa wyposażenia samochodowego przeprowadzonych
w II kwartale 2014 r.

I.

CEL KONTROLI
Celem kontroli było ocena bezpieczeństwa artykułów wyposażenia samochodowego.

znajdujących się na polskim rynku, jak również ustalenie, jakie informacje są dołączane do
tych produktów oraz czy ich właściwości fizyczne stwarzają zagrożenie dla konsumentów.
Ponadto w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności
gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców.

II.

ZAKRES I SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI
Kontrola o charakterze ogólnokrajowym została zrealizowana w II kwartale 2014 r.
Kontrolą objęto ogółem 64 przedsiębiorców, w tym:



9 producentów,



2 pierwszych dystrybutorów,



10 hurtowni,



37 placówek sprzedaży detalicznej,



6 sklepów wielkopowierzchniowych.

Kontrola dotyczyła linek holowniczych, uchwytów do przewożenia rowerów, pasów
mocujących ładunki i odciągów łańcuchowych pod kątem spełniania ogólnych wymagań
bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie
produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.).
W odniesieniu do tego asortymentu brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty
Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa. W związku z tym, bezpieczeństwo tych produktów
inspektorzy Inspekcji Handlowej ocenili:


w przypadku pasów mocujących ładunki i odciągów łańcuchowych - zgodnie z art. 6
ust. 3 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, 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 produktów, tzn. norm:
-

PN-EN 12195-2:2003 Mocowanie ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Pasy
mocujące ładunki;

-

PN-EN 12195-3:2003 Mocowanie ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Odciągi
łańcuchowe;



w przypadku linek holowniczych oraz uchwytów do przewożenia rowerów zgodnie
z art. 6 ust. 3 pkt 4, pkt 5 i pkt 6 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, tj.
z uwzględnieniem obowiązujących w danym sektorze zasad dobrej praktyki
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odnoszących się do bezpieczeństwa produktów, aktualnego stanu wiedzy i techniki
i uzasadnionych oczekiwań konsumentów co do bezpieczeństwa produktów.
Łącznie skontrolowano 309 partii produktów, z czego zakwestionowano 113 partii
(36,6 proc.).
Jedna próbka z innej partii linek holowniczych została przekazana do Laboratorium
Bezpieczeństwa Pojazdów Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie. W wyniku
przeprowadzonych badań stwierdzono, iż przedmiotowa linka nie spełnia wymagań
bezpieczeństwa z uwagi na niedostateczną wytrzymałość i funkcjonalność, która może
skutkować zerwaniem holu podczas holowania, co z kolei może powodować zagrożenie
w ruchu ulicznym, szczególnie na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowych1.
Ponadto, w trakcie badań organoleptycznych 2 partii linek holowniczych inspektorzy
Inspekcji Handlowej ujawnili, że nie spełniają one wymagań określonych w art. 31 ust. 1 pkt
7) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze
zm.), zgodnie z którym odległość między pojazdami holowanymi powinna wynosić od 4 m
do 6 m przy połączeniu giętkim (linki miały długości 3,48 cm i 3,66 cm).
Wszystkie

zakwestionowane

partie

wyposażenia

samochodowego

posiadały

nieprawidłowości w oznakowaniu.
Stwierdzono następujące niezgodności w tym zakresie:


niepełne zapisy z instrukcji użytkowania – 61 partii,



brak wymaganych oznaczeń bezpośrednio na produkcie – 44 partie,



niekompletne dane dotyczące przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek – 24
partie,



brak wymaganego oznaczenia bezpośrednio na produkcie w języku polskim – 13
partii,



informacja/-e

na

produkcie

lub

w

instrukcji

użytkowania

wprowadzające

konsumentów w błąd – 20 partii,


brak dołączonej instrukcji użytkowania – 13 partii,



niewłaściwy kolor etykiety – 5 partii,



sprzeczne informacje bezpośrednio na produkcie i w instrukcji użytkowania – 5 partii,



instrukcja użytkowania wyłącznie w obcej wersji językowej – 4 partie,



brak danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkty na rynek – 2 partie,



dołączona niewłaściwa instrukcja użytkowania – 1 partia.

1

stwierdzono też brak dołączonej instrukcji użytkowania oraz zamieszczenie na produkcie informacji

wprowadzających konsumenta w błąd.
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Ponadto, inspektorzy Inspekcji Handlowej w 3 przypadkach stwierdzili bezpodstawne
umieszczenie na produkcie oznakowania CE, a w jednym przypadku oznaczenie znakiem
bezpieczeństwa B, na który upłynęła ważność certyfikatu w 2009 r.
Należy zaznaczyć, że w części partii produktów stwierdzono więcej niż jedną
nieprawidłowość.
Szczegółowe dane liczbowe zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

W przypadku jednego kontrolowanego przedsiębiorcy

stwierdzono uchybienie

w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej – brak aktualizacji danych we
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W wyniku ustaleń poczynionych w toku przeprowadzonych kontroli:


przekazano jedne akta

kontroli do UOKiK

celem wszczęcia postępowania

administracyjnego,


wystosowano 46 pism informujących/wystąpień pokontrolnych o stwierdzonych
nieprawidłowościach w oznakowaniu do przedsiębiorców odpowiedzialnych za
wprowadzenie produktów na rynek z wnioskami o usunięcie niezgodności,



nałożono jeden mandat karny na kwotę 100 zł za popełnienie wykroczenia z art. 601 §2
Kodeksu Wykroczeń, tj. nie dopełnienia obowiązku zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem,

Kontrolowani przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami inspektorów Inspekcji
Handlowej oraz z obowiązującym stanem prawnym podejmowali działania naprawcze wobec
kwestionowanych produktów. W przypadku produktów niewłaściwie oznakowanych sami
bądź

w

porozumieniu

z

przedsiębiorcami

odpowiedzialnymi

za

wprowadzenie

zakwestionowanych produktów na rynek uzupełniali brakujące informacje jeszcze w toku
kontroli lub zobowiązywali się do jak najszybszego uzupełnienia tych braków po ukończeniu
kontroli albo też zwracali nieprawidłowo oznakowane produkty do dostawców. Obie partie
zakwestionowane z uwagi na niespełnianie wymagań ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym zostały wycofane z obrotu handlowego.

III.

WNIOSKI I REKOMENDACJE
Tegoroczna kontrola wyposażenia samochodowego w porównaniu do poprzedniej

kontroli bezpieczeństwa linek holowniczych, uchwytów do przewożenia rowerów, pasów
mocujących ładunki i odciągów łańcuchowych przeprowadzonej w III kwartale 2012 r., pod
względem ogólnego odsetka nieprawidłowości wykazała nieznaczne pogorszenie wyników,
bo o 3,9 punktu procentowego.
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Przeprowadzone działania kontrolne potwierdziły, że na rynku wciąż znajdują się
artykuły wyposażenia samochodowego stwarzające realne zagrożenie dla konsumentów.
W jednym przypadku linek holowniczych zakwestionowano w drodze badań laboratoryjnych
ich bezpieczeństwo z uwagi na niedostateczną wytrzymałość i funkcjonalność. Akta kontroli
zostały przekazane do UOKiK. Prezes Urzędu uznał, iż w celu zapewnienia ochrony zdrowia
i życia konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo, niezbędne jest wyjaśnienie tej
sprawy w drodze postępowania administracyjnego. Sprawa jest w toku.
W przeciwieństwie do poprzedniej kontroli tym razem wszystkie zakwestionowane
produkty posiadały niezgodności w oznakowaniu. W ponad połowie zakwestionowanych
partii stwierdzono dołączenie do produktu niekompletnych instrukcji użytkowania, z kolei
w 38,9 proc. partii nie stwierdzono wymaganych oznaczeń bezpośrednio na produkcie.
Uchybienia związane z danymi przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek
stwierdzono w blisko 1/5 zakwestionowanych partii. Dołączenie do produktu informacji
wprowadzających konsumentów w błąd ujawniono w 17,7 proc. partii.
Mając na uwadze wyniki kontroli, w tym ciężar gatunkowy nieprawidłowości
związanych z oznakowaniem, powinno się prowadzić stały monitoring tego asortymentu.
Mimo, że w toku obecnej kontroli ujawniono tylko jedną niebezpieczną partię, podczas gdy
poprzednia kontrola wykazała 3 takie partie, trudno jest mówić o polepszeniu wyników
w tym zakresie, zważywszy na poważne ryzyko jakie dla uczestników na drodze mogą
stwarzać wadliwe produkty wyposażenia samochodowego.
Należałoby także zarezerwować w budżecie środki pieniężne na sfinansowanie badań
laboratoryjnych.
Załącznik: Zestawienie liczbowe wyników kontroli

Opracowanie:
Agata Klusek-Dąbrowska
Departament Nadzoru Rynku
UOKiK
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