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Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych
przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.

I.

CEL KONTROLI
Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa mebli ogrodowych, tj. mebli do siedzenia

i stołów służących do użytkowania na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach
publicznych 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
Kontrole zostały zrealizowane w II kwartale 2016 roku przez wojewódzkie

inspektoraty Inspekcji Handlowej działające na obszarze województw: lubelskiego,
lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego
i zachodniopomorskiego.
Sprawdzeniem objęto łącznie 75 przedsiębiorców, w tym:


6 producentów,



1 importera,



1 pierwszego dystrybutora,



5 hurtowni,



10 placówek detalicznych,



52 placówki wielkopowierzchniowe.

Z uwagi na to, że brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej
dotyczących

bezpieczeństwa

mebli

ogrodowych,

wojewódzcy

inspektorzy

Inspekcji

Handlowej dokonali oceny ich bezpieczeństwa zgodnie z:


art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.
z 2015 r., poz. 322, z późn. zm.), tj. z uwzględnieniem domniemania spełniania przez
produkty 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 581-1:2008 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do
siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część
1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa,


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
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przez Komisję

Europejską

za

zgodne

z przepisami

dotyczącymi

ogólnego

bezpieczeństwa, tj. norm:
-

PN-EN 581-2:2009 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły
użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 2.
Wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań siedzisk, lub

-

PN-EN 581-2:2016-02 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły
użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 2.
Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk1,

-

PN-EN 581-3:2009 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły
użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 3.
Wymagania mechaniczne bezpieczeństwa i metody badań stołów.

W toku kontroli oceniono bezpieczeństwo mebli ogrodowych na podstawie badań
organoleptycznych.
Ogółem wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali 338 partii mebli
ogrodowych, z czego zakwestionowali z uwagi na różnego rodzaju nieprawidłowości 99 partii
(29,3 proc.).
Uchybienia

mogące

zagrażać

bezpieczeństwu

użytkowników

stwierdzono

w przypadku 14 partii produktów (4,1 proc. wszystkich skontrolowanych partii).
Stwierdzono następujące wady produkcyjne:


ostre, wystające elementy, będące naciekami utwardzonego plastiku w siedzisku 7 partii krzeseł i foteli,



zadziory i ostre krawędzie oraz narożniki w siedzisku, oparciu, podłokietnikach–
4 partie krzeseł i foteli,



brak zaślepek w otworach profili metalowych – 1 partia krzeseł,



zadziory i szczeliny w elementach drewnianych siedzisk i oparcia – 1 partia kompletu
ogrodowego (stół + ławka),



ostre elementy i krawędzie w spawach elementów metalowych – 1 partia krzeseł.

W

ramach

prowadzonych

kontroli

zweryfikowano

również

prawidłowość

oznakowania produktów na podstawie wymagań określonych w art. 10 ustawy o ogólnym
bezpieczeństwie produktów oraz norm: PN-EN 581-2:2016-02 i PN-EN 581-3:2009.
Uchybienia stwierdzono w przypadku 88 partii mebli ogrodowych, co stanowi
26,0 proc. wszystkich skontrolowanych partii produktów.
1

W zależności od daty wprowadzenia produktu na rynek.
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Ujawniono następujące nieprawidłowości:


niepełne zapisy w instrukcji użytkowania – 57 partii,



brak instrukcji bezpiecznego użytkowania - 20 partii,



brak lub niekompletne dane przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek
- 19 partii,



instrukcja użytkowania wyłącznie w obcym języku, bez polskiej wersji językowej 9 partii,



brak oznaczeń/ostrzeżeń na produkcie – 6 partii,



brak danych umożliwiających identyfikację produktu - 1 partia.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zbadanych mebli ogrodowych zostały ujęte
w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.
Należy zaznaczyć, że niektóre produkty były kwestionowane ze względu 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. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

W wyniku ustaleń poczynionych w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych:


podjęto decyzję o przekazaniu jednych akt kontroli do UOKiK,



wystosowano 29 pism informacyjnych odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości do
przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie zakwestionowanych mebli
ogrodowych na rynek,



wysłano

9

pism

informacyjnych

do

właściwych

terenowo

wojewódzkich

inspektoratów IH.

Kontrolowani przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami inspektorów IH oraz
obowiązującym stanem prawnym, w większości podejmowali z własnej inicjatywy działania
naprawcze wobec kwestionowanych produktów (u 30 przedsiębiorców, tj. w 40,0 proc.
skontrolowanych placówek stwierdzono nieprawidłowości). W przypadku partii produktów
zakwestionowanych z uwagi wyłącznie na oznakowanie, uzupełnienie braków następowało
najczęściej jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych, często w porozumieniu
z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Z kolei,
w

przypadku produktów, w których stwierdzono wady produkcyjne, kontrolowani

przedsiębiorcy zazwyczaj wycofali je ze sprzedaży do momentu wyeliminowania zagrożeń.
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Dwie partie zostały zwrócone do dostawcy zagranicznego. W jednym przypadku wadliwa
partia produktów została poddana utylizacji.

III. WNIOSKI I REKOMENDACJE
Wyniki kontroli pokazały, że na rynku mogą występować meble ogrodowe
posiadające defekty, takie jak: ostre elementy i krawędzie, zadziory, brak zaślepek
zabezpieczających

otwory.

Nieprawidłowości

tego

typu

stwierdzono

w

4,1

proc.

skontrolowanych partii produktów.
Z kolei, w nieco ponad 1/5 partii mebli ogrodowych ujawniono uchybienia związane
z

oznakowaniem.

Najwięcej

nieprawidłowości

dotyczyło

niekompletnych

zapisów

w instrukcjach użytkowania (64,8 proc. zakwestionowanych partii), a w dalszej kolejności braku dołączenia jakichkolwiek instrukcji użytkowania (22,7 proc.) oraz niezamieszczenia
danych lub umieszczenia niepełnych danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkty na
rynek (21,6 proc.).
Do UOKiK zostaną przekazane akta kontroli dotyczące 2 partii foteli ogrodowych, które
według inspektorów Inspekcji Handlowej nie spełniały ogólnych wymagań bezpieczeństwa.
W przypadku pozostałych 12 wadliwych partii mebli ogrodowych brak było podstaw do
przesłania akt kontroli do organu nadzoru celem ewentualnego wszczęcia postępowań
administracyjnych. Kontrolowani przedsiębiorcy podjęli bowiem natychmiastowe działania
naprawcze wobec egzemplarzy mebli będących w ich posiadaniu, polegające na usunięciu
zagrożeń, zwrocie do dostawcy lub zniszczeniu wadliwych sztuk. W przypadku siedmiu
partii mebli ogrodowych są prowadzone dodatkowe czynności sprawdzające przez
wojewódzkie inspektoraty IH, na których terenie ulokowane są siedziby przedsiębiorców
odpowiedzialnych za wprowadzenie niepełnowartościowych produktów na rynek. Sprawy są
w toku.
W

toku

kontroli

zakwestionowano

łącznie

29,2

proc.

partii

produktów.

W porównaniu do poprzedniej kontroli tematycznej przeprowadzonej w II kwartale 2014 r.,
ogólny odsetek nieprawidłowości uległ podwyższeniu o 3,2 proc. Uchybienia w oznakowani
stwierdzono w zbliżonej liczbie partii mebli ogrodowych co we wcześniejszej kontroli.
Obecnie zakwestionowano w tym zakresie 88 partii produktów, dwa lata temu – 93 partie.
Podobnie jak poprzednio najwięcej uchybień w oznakowaniu dotyczyło niepełnych zapisów
w instrukcjach użytkowania.
Opracowanie:
Departament Nadzoru Rynku
UOKiK
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zbadanych

zakwestionowanych

zbadanych

zakwestionowanych

krajowe

132

46

34,8 proc.

132

10

132

36

0

0

pozostałe kraje UE

52

13

25,0 proc.

52

3

52

12

0

0

import

152

40

26,3 proc.

152

1

152

40

0

0

nie ustalono

2

0

0,0 proc.

2

0

2

0

0

0

razem

338

99

29,3 proc.

338

14

338

88

0

0

Pochodzenie produktów

organoleptycznebezpieczeństwo

oznakowania

art.19 ustawy o ogólnym

odsetek zakwestionowanych

bezpieczeństwie produktów

ogółem zakwestionowanych

Prawidłowość

ogółem skontrolowanych

Badania

Liczba wydanych decyzji z

Liczba partii

Liczba spraw przekazanych do UOKiK*

Zestawienie liczbowe wyników kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych.

* zostaną przekazane akta kontroli dotyczące 2 partii wadliwych mebli ogrodowyxh
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