Zatwierdził:

I.

CEL KONTROLI
Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci

używanych w trakcie spożywania posiłków: wysokich krzesełek, krzesełek montowanych
do stołu, siedzisk montowanych do krzesła i sprzętu do picia oraz eliminowanie z rynku tych
produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
Ponadto, w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności
gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców.

II.

ZAKRES I USTALENIA KONTROLI

Warszawa

Lipiec

2015 r.

Informacja o wynikach kontroli artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków
przeprowadzonych w II kwartale 2015 r.

Kontrole zostały zrealizowane w II kwartale 2015 roku i miały charakter
ogólnokrajowy.
Sprawdzeniem objęto w sumie 89 przedsiębiorców, w tym:


1 producenta,



2 importerów,



2 pierwszych dystrybutorów,



6 hurtowni,



63 placówki sprzedaży detalicznej,



15 placówek wielkopowierzchniowych.
Z uwagi na to, że brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej

dotyczących bezpieczeństwa artykułów dla dzieci, inspektorzy IH oceniali bezpieczeństwo
produktów:


zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz.
322), tj. z uwzględnieniem spełniania przez produkt wymagań wynikających
z norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej, będących transpozycją
norm europejskich uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami
dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, tj. normy: PN-EN 14350-1:2006
Artykuły dla dzieci. Sprzęt do picia. Część 1: Wymagania ogólne i mechaniczne oraz badania,



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, tj. norm:
-

PN-EN 14988-1+A1:2013-02 Wysokie krzesełka dla dzieci.

Część 1: Wymagania

bezpieczeństwa1,
-

PN-EN 1272:2000 Artykuły do pielęgnowania i użytkowania przez dzieci. Krzesełka
montowane do stołu. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

-

PN-EN 16120+A1:2014-07 Artykuły dla dzieci. Siedzisko montowane do krzesła.

W toku kontroli oceniono bezpieczeństwo wybranych artykułów dla dzieci w drodze
badań organoleptycznych, a próbki sprzętu do picia przekazano również do badań
laboratoryjnych.
Ogółem inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali 408 partii produktów dla
dzieci: 329 partii sprzętu do picia (głównie kubków i butelek wielokrotnego użytku), 76 partii
wysokich krzesełek do karmienia, 2 partie siedzisk montowanych do krzeseł dla dorosłych
1

Metody badań są określone w PN-EN 14988-2+A1:2013-02 Wysokie krzesełka dla dzieci. Część 2: Metody badań.
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i 1 partię krzesełek montowanych do stołu, z czego zakwestionowano 63 partie, co stanowi
15,4 proc.
Uchybienia stwierdzono w 53 partiach sprzętu do picia, 9 partiach wysokich krzesełek
do karmienia i jednej partii siedzisk montowanych do krzesła dla dorosłych.
W wyniku badań organoleptycznych zakwestionowano bezpieczeństwo dwóch partii
bidonów z rurką, które posiadały zbyt długie rurki, wystające ponad wieczko na długość
wyższą niż wskazane normą 100 mm (długości wynosiły od 114, 20 mm do 116,93 mm).
Akta kontroli zostały przekazane do UOKIK.
Ponadto, w toku niniejszej kontroli Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek
UOKiK w Lublinie po raz kolejny przeprowadziło badanie sprzętu do picia. Do laboratorium
przekazano 11 próbek (jedna nadprogramowa). Nie kwestionowano bezpieczeństwa żadnej
z nich.
W zakresie oznakowania wniesiono zastrzeżenia do 61 partii produktów (14,9 proc.
wszystkich skontrolowanych).
Stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu to m.in.:


niepełne zapisy w instrukcji użytkowania – 38 partii,



brak instrukcji użytkowania - 16 partii,



brak bezpośrednio na produkcie informacji i ostrzeżeń – 5 partii,



brak danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek – 3 partie,



brak ostrzeżenia na worku foliowym stanowiącym opakowanie produktu – 2 partie ,



dołączona instrukcja użytkowania dotycząca innego produktu – 1 partia,



bezpodstawne oznakowanie znakiem CE – 1 partia,
Dodatkowo, w instrukcjach użytkowania 17 partii produktów stwierdzono, że

brzmienie części ostrzeżeń i informacji nie zostało podane w formie wymaganej przez
deklarowaną przez producenta normę.
Szczegółowe dane liczbowe oraz dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości
zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.
Należy zaznaczyć, że część produktów była kwestionowana z uwagi na więcej niż
jedną nieprawidłowość.
W kontrolowanych placówkach sprawdzono, czy działalność gospodarcza została
zarejestrowana

w

Centralnej

Ewidencji

i

Informacji

o

Działalności

Gospodarczej

lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. W toku prowadzenia czynności kontrolnych
stwierdzono uchybienia w dwóch placówkach. W jednym przypadku przedsiębiorca nie
wpisał miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zaś w drugim przypadku - zakresu
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działalności gospodarczej. Na przedsiębiorców zostały nałożone mandaty karne w łącznej
wysokości 300 zł za naruszenie art. 601 §2 KW.
W wyniku poczynionych ustaleń:


przekazano

jedne

akt

kontroli

do

UOKiK

celem

wszczęcia

postępowania

administracyjnego,


wystosowano
stwierdzonych

46

pism

informacyjnych/wystąpień

nieprawidłowości

w

oznakowaniu

pokontrolnych
do

odnośnie

przedsiębiorców

odpowiedzialnych za wprowadzenie zakwestionowanych artykułów dla dzieci na
rynek.
Należy podkreślić, że przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami inspektorów IH
oraz obowiązującym stanem prawnym, w zdecydowanej większości podejmowali z własnej
inicjatywy działania naprawcze wobec kwestionowanych produktów (u 31 przedsiębiorców,
tj. w 34,8 proc. skontrolowanych placówek stwierdzono nieprawidłowości, 24 z nich dokonało
działań naprawczych). Uzupełnienie braków w oznakowaniu następowało najczęściej jeszcze
w toku prowadzenia czynności kontrolnych przez inspektorów IH, często w porozumieniu
z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Część
przedsiębiorców wycofywała ze sprzedaży zakwestionowane produkty do czasu poprawy
oznakowania lub zwracała je do dostawców bądź producentów.

III. WNIOSKI I REKOMENDACJE
Wyniki kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania
posiłków: wysokich krzesełek, krzesełek montowanych do stołu, siedzisk montowanych do
krzeseł dla dorosłych i sprzętu do picia pokazują, że na rynek są wprowadzane produkty,
które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych użytkowników.
Ogólny odsetek stwierdzonych nieprawidłowości w porównaniu do poprzedniej
kontroli artykułów dla dzieci (skontrolowano wówczas bujaki, chodziki, nosidełka i barierki
bezpieczeństwa) przeprowadzonej w III kwartale ubiegłego roku zmniejszył się - z 26,8 proc.
na 15,4 proc. Obecnie skontrolowano o ponad 1/3 więcej partii produktów.
W toku poprzedniej kontroli, w wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano
bezpieczeństwo 2 partii nosidełek, obecna kontrola ujawniła w trakcie prowadzenia badań
organoleptycznych dwie partie sprzętu do picia zagrażające bezpieczeństwu dzieci.
Akta kontroli zostały przekazane do organu nadzoru. Zostało wszczęte postępowanie
administracyjne. Sprawa jest w toku.
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Z kolei, uchybienia w oznakowaniu posiadało 14,9 proc. skontrolowanych partii
produktów. Poprzednia kontrola ujawniła 26,4 proc. partii nieprawidłowo oznakowanych.
Najwięcej partii produktów, bo 62,3 proc. posiadało niekompletne zapisy w instrukcjach
użytkowania. W przypadku 26,2 proc. partii artykułów dla dzieci nie zostały do nich
dołączone jakiekolwiek instrukcje użytkowania.
Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych konsumentów, a także uwzględniając
różnorodność oraz bogactwo artykułów dla dzieci, w przyszłości będą nadal podejmowane
systematyczne kontrole tego asortymentu. W miarę możliwości powinna ulec zwiększeniu
liczba próbek przekazywanych do badań laboratoryjnych. Kontrole będą się koncentrować
przede wszystkim na tych rodzajach artykułów dedykowanych dla małych dzieci, w których
podczas

prowadzenia

wcześniejszych

czynności

kontrolnych

stwierdzano

najwięcej

nieprawidłowości.
Porady dla konsumentów
Konsument, dokonując zakupu artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania
posiłków powinien zwrócić uwagę na konstrukcję tych produktów.
 w przypadku krzesełek do karmienia: wysokich i montowanych do stołu oraz siedzisk
montowanych do krzeseł dla dorosłych powinien upewnić się co najmniej, że:
-

dostępne krawędzie i narożniki są zaokrąglone lub zukosowane oraz
pozbawione zadziorów ani nie są ostre oraz nie występują otwarte końce rur,

-

nie ma szczelin, otworów, w których mogłyby uwięznąć palce lub całe
kończyny,

-

odległość między elementami mogącymi poruszać się względem siebie, np.
podczas rozkładania lub składania jest bezpieczna i nie spowoduje przycięcia,

-

produkt jest wyposażony w system pasów utrzymujących i zabezpieczających
dziecko przed wypadnięciem, składający się co najmniej z pasa w talii
regulowanego do rozmiarów dziecka i mocowania w kroku, a wysokie
krzesełka alternatywnie zamiast systemu pasków – w mocowanie w kroku
i poziomy element, który zawiera dwa otwory na nogi dziecka,

-

wysokie krzesełka do karmienia i krzesełka montowane do stołu posiadają
ochrony boczne w postaci np. podłokietników,

-

siedziska montowane do krzeseł dla dorosłych dają się przymocować zarówno
do oparcia, jak i siedziska krzesła,

-

wysokie krzesełka stoją stabilnie na podłożu, a krzesełka montowane do stołu
i siedziska montowane do krzeseł dla dorosłych dają się solidnie umocować do
powierzchni,
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-

jeżeli istnieje możliwość regulacji produktu lub jego składania celem
przetransportowania są zastosowane odpowiednie mechanizmy blokujące,

 w przypadku sprzętu do picia należy sprawdzić, czy:
-

wszystkie elementy kubka czy butelki złożone do użytkowania nie posiadają
krawędzi ani punktów mogących spowodować zranienie,

-

butelka czy kubek nie przecieka w miejscach, w których poszczególne jego
elementy powinny szczelnie przylegać (nie dotyczy otworu w smoczku lub
ustniku),

-

materiały, z których wykonano produkty są solidnej jakości,

-

maksymalna długość słomki w bidonach, gdy dotyka ona dna pojemnika od
wewnątrz wynosi 100 mm licząc od wieczka pierścienia zamykającego lub
wylotu z pojemnika.

Konsument powinien również pamiętać, aby sprawdzić, czy do każdego kupowanego
artykułu dedykowanego dzieciom została dołączona, sporządzona w języku polskim
instrukcja opisująca zasady jego prawidłowego i bezpiecznego użytkowania, montażu
i konserwacji.
Załączniki:
1. Zestawienie liczbowe wyników kontroli
Opracowanie:
Agata Klusek-Dąbrowska
Departament Nadzoru Rynku
UOKiK
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