Wyniki kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych


W II kwartale 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 6 kontroli w zakresie bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych.

USTALENIA KONTROLI:

W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzano:
	legalność prowadzonej działalności – kontrolą objęto 7 przedsiębiorców nie stwierdzając nieprawidłowości;


	ogólne bezpieczeństwo fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych – badaniami organoleptycznymi objęto 21 partii wyrobów, w tym:

	foteliki rowerowe dziecięce (3 partie),

rowery dziecięce (18 partii),
stwierdzając nieprawidłowości w 14 partiach badanych wyrobów, tj.:

	w instrukcjach brak istotnych dla użytkowników informacji oraz ostrzeżeń, pozwalających 
na prawidłowe i bezpieczne korzystanie z wyrobu – w 1 partii fotelików rowerowych dziecięcych i w 12 partiach rowerów dziecięcych,
	zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych, mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników, tj. wyposażenie rowerów w osłonę łańcucha, która nie osłania w pełni zewnętrznej, bocznej powierzchni łańcucha – w 3 partiach rowerów dziecięcych;

	prawidłowość oznaczeń wyrobów wymaganych przepisami art. 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r.  Nr 155, poz. 1095, ze zm.) oraz art. 7 i 7a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, ze zm.).

Wszystkie kontrolowane wyroby były oznaczone zgodnie z ww. przepisami.

	prawidłowość oznaczenia ceną wyrobów oferowanych do sprzedaży – wszyscy przedsiębiorcy przestrzegali przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych 
do sprzedaży (Dz.U. z 2002r. Nr 99, poz. 894, ze zm.);


	zgodność oświadczeń gwarancyjnych z art. 13 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176, ze zm.) – stwierdzono, że dokumentu gwarancyjne dołączane do 3 partii rowerów dziecięcych nie zawierały wszystkich zapisów wymaganych w ww. ustawie.


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W wyniku prowadzonych kontroli WIIH w Warszawie wystosował do 2 przedsiębiorców wystąpienia pokontrolne, informujące o możliwości podjęcia działań naprawczych, zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

W 1 przypadku WIIH w Warszawie przekazał akta kontroli do WIIH właściwego miejscowo dla siedziby wprowadzającego zakwestionowanych rowerów dziecięcych, celem przeprowadzenia kontroli 
ww. przedsiębiorcy w zakresie oceny bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek polski kwestionowanych rowerów dziecięcych oraz sprawdzenia czy inne modele rowerów dziecięcych wprowadzanych przez niego 
na rynek RP przez spełniają ogólne wymagania bezpieczeństwa produktów.

Pozostali przedsiębiorcy podjęli działania dobrowolne, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
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