Wyniki kontroli bezpieczeństwa rowerów dziecięcych i przyczep rowerowych


W II kwartale 2013 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 7 kontroli w zakresie spełniania postanowień określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

USTALENIA KONTROLI 

Kontrolą objęto 37 partii rowerów dziecięcych z czego: 26 partii wyprodukowanych w Polsce, 5 partii w pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz 6 partii  zostało importowanych.

W toku kontroli zakwestionowano 25 partii produktów z uwagi na brak informacji i ostrzeżeń związanych 
z bezpiecznym użytkowaniem rowerków dziecięcych.
W zakresie legalności prowadzonej działalności w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Ponadto w toku czynności kontrolnych w odniesieniu do 23 partii produktów oferowanych w sklepach detalicznych, sprawdzono prawidłowość oznaczenia ceną zgodnie z  ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

Rowery dziecięce oferowane do sprzedaży oznaczone były cenami detalicznymi w sposób bezpośredni 
na produktach zawierających informacje o nazwie wyrobu i cenie detalicznej i nie wniesiono zastrzeżeń 
w omawianym zakresie. 

W wyniku sprawdzenia prawidłowości uwidaczniania cen oferowanych do sprzedaży towarów u jednego 
z przedsiębiorców stwierdzono, że część oferowanych do sprzedaży towarów (akcesoria rowerowe)  nie było opatrzone wywieszkami cenowymi, co nie spełnia wymogu zawartego w §3 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI
odnośnie do ww. 25 partii rowerów dziecięcych, kontrolowani przedsiębiorcy, w toku kontroli podjęli działania naprawcze polegające na dołączeniu do rowerków odpowiednich informacji i ostrzeżeń,
przypadku 4 partii rowerów dziecięcych – importer podjął działania naprawcze polegające na dołączeniu do wszystkich rowerków odpowiednich informacji i ostrzeżeń,
skierowano pisma wnoszące o umieszczanie w instrukcjach obsługi brakujących informacji i ostrzeżeń związanych z bezpiecznym użytkowaniem rowerków dziecięcych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
	ukarano osobę odpowiedzialną u przedsiębiorcy mandatem karnym kredytowanym za popełnienie wykroczenia określonego w art.137 §1 kw.
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