Wyniki kontroli bezpieczeństwa drabin i stołków 

W II kwartale 2018 roku WIIH w Warszawie przeprowadził 6 kontroli w zakresie oceny bezpieczeństwa różnego rodzaju przenośnych drabin oraz stołków rozkładanych w oparciu o wymagania ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047) oraz zadeklarowane przez producentów normy: PN-EN 131 „Drabiny” oraz PN-EN 14183 „Stołki rozkładane”.
Celem kontroli była eliminacja z rynków produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

USTALENIA KONTROLI: Kontrolą objęto 6 przedsiębiorców, w tym: 1 prowadzącego sprzedaż hurtową, 3 prowadzących sprzedaż detaliczną oraz 2 placówki wielkopowierzchniowe.
Oceną objęto 26 rodzajów produktów - 19 drabin i 7 stołków, stwierdzając nieprawidłowości w przypadku 3 produktów (11,5 proc.).
W zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa skontrolowano łącznie 26 produktów, w tym: 15 produktów produkcji krajowej (57,7 proc. skontrolowanych) i 11 produktów pochodzących z innych krajów UE (42,3 proc. skontrolowanych).
Bezpieczeństwo produktów:
- Ocena organoleptyczna
Oceny bezpieczeństwa drabin i stołków dokonano poprzez przeprowadzenie badań organoleptycznych w oparciu o wymagania ww. ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz zadeklarowanych norm.
W 1 przypadku stwierdzono niezgodność konstrukcyjną stołka rozkładanego  -  z punktem 4.1 zadeklarowanej przez producenta normy PN-EN 14183:2004 tj. brak wymaganej, dla tego wyrobu, poręczy.
W 25 pozostałych przypadkach niezgodności nie stwierdzono.
- Prawidłowość oznakowania
W zakresie kontroli oznakowania drabin i stołków zakwestionowano 3 partie wyrobów – 3 stołki rozkładane – w tym: 2 produkty, z powodu braku oznakowania wynikającego z zadeklarowanej przez producenta normy (nazwy, typu i numeru normy); 1 produkt ze względu na brak instrukcji użytkowania w języku polskim, w tym informacji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wyrobu (rozkładania i składania) oraz brak określenia maksymalnego całkowitego obciążenia.
W pozostałych 23 przypadkach niezgodności nie stwierdzono.
Ponadto 1 wyrób pobrano do badań laboratoryjnych. Badania laboratoryjne produktu nie wykazały nieprawidłowości.
Kontrola legalności prowadzonej działalności:
Sprawdzono legalność prowadzonej działalności w świetle ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646). Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Wykorzystanie ustaleń kontroli:
Do wprowadzającego do obrotu kwestionowane 2 stołki rozkładane zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z informacją o konieczności dostosowania oznakowania umieszczanego na ww. wyrobach, polegające na uzupełnieniu oznakowania o brakujące informacje. 
Wprowadzający ww. stołki do obrotu podjął i zakończył dobrowolne działania naprawcze polegające na prawidłowym oznakowaniu wyrobów
W przypadku 1 wyrobu, w wyniku przekazania przez WI IH w Warszawie akt sprawy,  Prezes UOKiK prowadzi postępowanie administracyjnego. 
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