Wyniki kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności 
z zasadniczymi wymaganiami


W II kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 
12 kontroli w zakresie sprawdzenia spełniania zasadniczych i innych wymagań przez wybrane środki ochrony indywidualnej.

USTALENIA KONTROLI:

W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzano legalność prowadzonej działalności – kontrolą objęto 
14 przedsiębiorców. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Skontrolowano 38 wyrobów, takich jak:
	kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek, i do jazdy konnej (9 wyrobów),
	kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne (5 wyrobów),

środki ochrony oczu – okulary i gogle do pływania i nurkowania (7 wyrobów),
ochraniacze i odzież ochronna do jazdy konnej (16 wyrobów),
odzież ostrzegawcza (1 wyrób).

Wśród kontrolowanych wyrobów 21 zaliczono do środków ochrony indywidualnej I kategorii a 17 wyrobów do środków ochrony indywidualnej II kategorii.
Kontrolowane wyroby poddano oględzinom, podczas których sprawdzano:
	umieszczenie na wyrobie oznakowania CE, potwierdzającego zgodność z zasadniczymi wymaganiami – na 1 wyrobie stwierdzono brak oznakowania znakiem CE, co stanowiło niezgodność z §43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173). Ponadto stwierdzono, że znak CE umieszczony na 1 wyrobie jest niezgodny z wymaganiami określonymi w §43 ust. 4 
ww. rozporządzenia.
	prawidłowość wystawienia deklaracja zgodności – ustalono, że do 1 wyrobu nie przedstawiono deklaracji zgodności, natomiast w przypadku 3 wyrobów deklaracje zgodności były wystawione nieprawidłowo – nie spełniały wymagań określonych w § 36 ust. 2 pkt 4, 6 i 7 ww. rozporządzenia.
	wystawienia certyfikatu dla wyrobów podlegających badaniu typu WE (środki ochrony indywidualnej należące do II i III kategorii) – dla wszystkich wyrobów zaliczonych do środków ochrony indywidualnej 
II kategorii były wystawione certyfikaty oceny zgodności typu WE.,

zgodność z zasadniczymi wymaganiami – stwierdzono, że dołączone do 2 wyrobów instrukcje były sporządzone niezgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, a do 1 wyrobu nie dołączono instrukcji 
w języku polskim, co stanowiło niezgodność z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia.


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano 6 wyrobów. WIIH wystosował do 3 przedsiębiorców wystąpienia pokontrolne o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W pozostałych przypadkach kontrolowani przedsiębiorcy podjęli w toku kontroli dobrowolne działania naprawcze.
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