Wyniki kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych


W I kwartale 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 9 kontroli w zakresie bezpieczeństwa wskaźników laserowych.

USTALENIA KONTROLI:

W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzano:
	legalność prowadzonej działalności – kontrolą objęto 10 przedsiębiorców. U 1 przedsiębiorcy stwierdzono brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, co jest niezgodne z wymogami określonymi
w art. 7d ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999r. Nr 101,
poz. 1178, ze zm.);
	ogólne bezpieczeństwo wskaźników laserowych – badaniami organoleptycznymi w zakresie oznakowania objęto 14 partii wyrobów, stwierdzając nieprawidłowości w 9 partiach. W 5 partiach stwierdzono brak etykiet z ostrzeżeniami w języku polskim, natomiast w przypadku 4 partii wskaźników laserowych, które zostały zakwalifikowane przez producenta do urządzeń laserowych klasy IIIb, przeprowadzono szacowanie i ocenę ryzyka, w wyniku którego stwierdzono, że wyroby te mogą stwarzać poważne ryzyko uszkodzenia wzroku;
	prawidłowość oznakowania wyrobów oferowanych do sprzedaży – w 1 partii wskaźników laserowych stwierdzono brak oznaczenia towaru nazwą i adresem przedsiębiorcy wprowadzającego wyrób do obrotu na terenie RP, co jest niezgodne z wymogami art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095, 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.) – w 6 partiach wyrobów objętych badaniem stwierdzono brak informacji wymaganych art. 13 ww. ustawy.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W wyniku prowadzonych kontroli 1 przedsiębiorcę ukarano grzywną w drodze mandatu karnego 
za popełnienie wykroczenia określonego w art. 601 § 2 Kw. Akta kontroli przedsiębiorcy, u którego w ofercie sprzedaży stwierdzono wskaźniki laserowe mogące nie być bezpiecznymi, przekazano do UOKiK 
w celu wszczęcia postępowania administracyjnego.
Do 3 przedsiębiorców Inspektorat wystąpił z wnioskami o dostosowanie oświadczeń gwarancyjnych do wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Pozostali przedsiębiorcy podjęli działania dobrowolne, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
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