KASKI OCHRONNE DLA DZIECI

KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

I i II kwartał 2020
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WSTĘP

Kontrolujący w ramach planu:
6 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej: Lublin, Łódź,
Opole, Rzeszów, Olsztyn, Szczecin.
Cel kontroli:
ocena, czy wprowadzone do obrotu kaski ochronne do jazdy
na rowerach, hulajnogach, deskorolkach należące do grupy
środków ochrony indywidualnej (zwanych dalej ŚOI) kategorii II
spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylającego
dyrektywę Rady 89/686/EWG , w tym przeprowadzenie badań
laboratoryjnych., i wyeliminowanie z obrotu ŚOI niespełniających
wymagań rozporządzenia 2016/425/UE.
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Zakres podmiotowy kontroli:
w okresie sprawozdawczym kontrolami objęto łącznie 37
przedsiębiorców, w tym:
•

24 placówki detaliczne,

•

9 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych,

•

2 sprzedawców hurtowych.

Zakres przedmiotowy kontroli:
łącznie w okresie sprawozdawczym skontrolowano 54 kaski
ochronne.

WYNIKI KONTROLI

Ogółem zakwestionowano 33 wyroby. Zakwestionowane modele
wykazały niezgodności w następującym zakresie:
• nieprawidłowo sporządzone instrukcje i informacje
dołączone do wyrobu – 23 przypadki
• brak certyfikatu badania typu UE lub nieprawidłowy
certyfikat – 5 przypadków
• brak deklaracji zgodności UE lub nieprawidłowo
sporządzona – 27 przypadków.

Polska
4%

pozostałe kraje UE
9%

Natomiast oznakowanie CE, potwierdzające domniemanie
zgodności z wymaganiami, było zgodne ze wzorem we wszystkich
przypadkach.

kraje trzecie
87%

W trakcie kontroli Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
Handlowej pobrały do badań laboratoryjnych w zakresie
parametru określonego w pkt 5.4. normy zharmonizowanej
PN-EN 1078+A1:2013 - zdolność do amortyzacji 17 modeli kasków
ochronnych. Wszystkie przebadane modele były zgodne z
wymaganiami.

WYKRES 1. POCHODZENIE SKONTROLOWANYCH KASKÓW OCHRONNYCH
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.
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DZIAŁANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ:

DZIAŁANIA UOKIK:

W przypadku niezgodności o charakterze formalnym, które
można łatwo wyeliminować, inspektorzy Inspekcji Handlowej
występowali do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Skierowano 20 wniosków o
podjęcie działań, z czego w 18 przypadkach działania naprawcze
zmierzające do usunięcia niezgodności formalnych zostały
zakończone. Szczegółowe informacje dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej do momentu sporządzenia niniejszej informacji nie przekazali Prezesowi UOKiK
akt kontroli dotyczących kasków ochronnych.

WNIOSKI

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że we wprowadzanych do obrotu kaskach ochronnych zdarzają się nieprawidłowości w zakresie instrukcji i informacji jakie powinny być
dołączone do wyrobu. Niezgodności stwierdzono w 61% skontrolowanych kaskach ochronnych. Przyczyną ujawnionych niezgodności w głównej mierze jest niewystarczająca wiedza producentów i
importerów nt. przepisów rozporządzenia 2016/425/UE. W konsekwencji dołączane przez producentów do środków informacje są
niekompletne. Jednak nie stwierdzono niezgodności konstrukcyjnych kontrolowanych wyrobów, co oznacza, że producenci
dochowują staranności odnośnie produkcji kasków ochronnych.
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PORADY DLA
KONSUMENTÓW
Weryfikując wybrany do zakupu wyrób, w pierwszej kolejności
zwróćmy uwagę na to, czy znajduje się na nim oznakowanie CE o
poniższych kształtach:

•

•
•
•
•

6

oznaczenie przeznaczenia modelu, jedno lub więcej z następujących: kask dla rowerzystów, deskorolkarzy lub użytkowników wrotek;
wielkość lub zakres wielkości kasku, obwód (w centymetrach) głowy, na którą kask ma pasować;
waga kasku (średnia masa w gramach);
rok i kwartał produkcji;
następujący tekst: „Ostrzeżenie! Kask nie powinien być
używany przez dzieci podczas wspinaczki lub innych
działań, przy których istnieje ryzyko uduszenia/powieszenia,
gdy dziecko zatrzaśnie się w kasku”.

Znak ten pozwala domniemywać zgodność danego wyrobu lub
procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami. Brak
znaku na kaskach ochronnych oznacza brak przeprowadzenia
przez producenta właściwej procedury oceny zgodności wyrobu
z tzw. normami zharmonizowanymi.

Dodatkowo, w przypadku kiedy kask posiada elementy wykonane
z materiałów, które są znane z tego, że ich bezpośredni kontakt z
węglowodorami, płynami czyszczącymi, farbami lub innymi substancjami, ma niekorzystny wpływ na te elementy, kask powinien
zawierać odpowiednie ostrzeżenie.

Ponadto każdy kask powinien być oznakowany w taki sposób,
aby następujące informacje były łatwo czytelne dla użytkownika
i aby pozostały czytelne przez cały okres użytkowania kasku:
• numer normy, tj. EN 1078+A1;
• nazwa lub znak towarowy producenta;
• oznaczenie modelu;

Jeśli kask jest sprzedawany w opakowaniu, informacje określone
w a), b), d) i h) powinny być także podane na tym opakowaniu. Do
tekstu powinno zastosować się minimalny rozmiar czcionki 12.

