Wyniki kontroli bezpieczeństwa rowerów dla dzieci i akcesoriów

W II kwartale 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 5 kontroli 
w zakresie bezpieczeństwa artykułów rowerów dla dzieci i akcesoriów.

USTALENIA KONTROLI: 
Skontrolowano 29 partie produktów (25 rowerów oraz 4 foteliki rowerowe), z czego:  8 partii wyprodukowanych w Polsce, 5 partii wyprodukowanych w Unii Europejskiej oraz 13 partii pochodzących z importu (w przypadku 3 partii nie ustalono pochodzenia).
Ogółem zakwestionowano 10 partii artykułów dla małych dzieci z uwagi na brak informacji i ostrzeżeń związanych z bezpiecznym użytkowaniem rowerków dziecięcych w tym 1 partię produktu z uwagi na zagrażające bezpiecznemu użytkowaniu rozwiązania konstrukcyjne.

	Ogólne wymagania bezpieczeństwa artykułów dla małych dzieci – badania organoleptyczne.

Przeprowadzono ocenę organoleptyczną 29 partii produktów.
Ocenę powyższą przeprowadzono w oparciu o art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 
o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, ze zm.), posiłkując się normami:  
	PN-EN 14765:2007 +A1:2008 Rowery dziecięce Wymagania bezpieczeństwa i metody badań;
	PN-EN 14872:2007 Rowery. Wyposażenie dodatkowe do rowerów.  Bagażniki,
	PN-EN 14344:2006 P Artykuły dla dzieci. Foteliki rowerowe dziecięce.

W 1 przypadku w wyniku badań organoleptycznych próbki i próbki kontrolnej rowerka stwierdzono, że:
	rower wyposażony był w częściową osłonę łańcucha, co może spowodować zagrożenie 
dla bezpieczeństwa dziecka korzystającego z roweru, polegające na wkręceniu się w zespół napędowy roweru elementów ubrania;
	w rowerku występował mechanizm szybko mocujący siodełko - takie rozwiązanie ułatwia dziecku samodzielną (bez udziału dorosłego) regulację siodełka, a to z kolei może spowodować niewłaściwe zamontowanie siodełka.


	Prawidłowość oznakowania produktów w zakresie ogólnego bezpieczeństwa.

Oceniając bezpieczeństwo ww. artykułów dla małych dzieci sprawdzono oznakowanie tych wyrobów 
z uwzględnieniem  wymagań określonych w art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów z uwzględnieniem wymagań norm.
Zakwestionowano oznakowanie 10 partii produktów z uwagi na brak informacji pozwalających na ocenę zagrożeń związanych z produktem oraz brak ostrzeżenia związanego z prawidłowym użytkowaniem rowerka dziecięcego.

3. Sprawdzono także legalność prowadzonej działalności w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. 
W wyniku sprawdzenia prawidłowości uwidaczniania cen oferowanych do sprzedaży towarów  u jednego 
z przedsiębiorców stwierdzono, że przy części oferowanych do sprzedaży towarów brak było ceny bezpośrednio na produkcie, co niezgodne jest z § 9 ust 1  rozporządzenia 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.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
W związku z ustaleniami kontroli:
kontrolowani przedsiębiorcy, w toku kontroli, podjęli działania naprawcze polegające na dołączeniu do 9 partii  rowerków dziecięcych odpowiednich informacji, ostrzeżeń i instrukcji,
	w przypadku 1 partii produktu przedsiębiorca wycofał produkt ze sprzedaży,
	przekazano do UOKIK kserokopie akt sprawy dot. 1 partii rowerka, 
	skierowano do 5 producentów oraz 1 importera pisma informujące o możliwości podjęcia działań naprawczych polegających na zamieszczeniu w instrukcjach obsługi brakujących informacji i ostrzeżeń związanych z bezpiecznym użytkowaniem rowerków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
ukarano osobę odpowiedzialną - przedsiębiorcę mandatem karnym kredytowanym w wysokości 100 zł za popełnienie wykroczenia określonego w art.137§1 Kw.


Sporządził:                                                                            Akceptował:
Albert Kras – st. specjalista					        Danuta Szrajner – z-ca nacz. wydz.  

