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Informacja
z kontroli bezpieczeństwa drabin

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Warszawie zawartymi w programie nr DNR-70-34(102)/15/AKL z 17 grudnia 2015 r.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w I kwartale 2016 r.
kontrole bezpieczeństwa drabin i stołków na terenie województwa łódzkiego. Kierując się
wymienioną w programie kolejnością statusu przedsiębiorców, u których należy przeprowadzić
kontrolę dokonano rozeznania na terenie województwa łódzkiego. Z uwagi na fakt, iż na tym
terenie nie prowadzą działalności producenci, importerzy, pierwsi dystrybutorzy drabin, do
kontroli wytypowano 7 placówek (3 - placówki detaliczne, 2 - hurtownie, 2 - sklepy wielkopowierzchniowe), tj.:
• 3 placówki detaliczne
• 2 hurtownie
• 2 sklepy wielkopowierzchniowe
Kontrola bezpieczeństwa drabin obejmowała następujące zagadnienia:
I. Ogólne wymagania bezpieczeństwa drabin
1. Badania organoleptyczne.
2. Badania laboratoryjne.
3. Prawidłowość oznakowania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów.
II. Dodatkowe zagadnienia do kontroli
1. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.
Ogółem skontrolowano w 7 placówkach 28 partii wyrobów tj. 21 partii produkcji
krajowej i 7 partii pochodzących z pozostałych krajów UE w tym: drabiny (drewniane,
aluminiowe) wolnostojące, kombinowane.
W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano 2 partie u 1 kontrolowanego
przedsiębiorcy.
Nieprawidłowości w zakwestionowanych wyrobach dotyczyły braku instrukcji użytkowania
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i rozbieżności w oznakowaniu maksymalnym obciążeniem drabiny.

I. Ogólne wymagania bezpieczeństwa drabin
1.

Badania organoleptyczne
Oceny

bezpieczeństwa

drabin

dokonano

poprzez

przeprowadzenie

badań

organoleptycznych wyrobów w oparciu o przepisy art.6 ust.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r.
o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) z uwzględnieniem
wymagań ogólnych określonych w zadeklarowanych bądź niezadeklarowanych, przez
producentów normach:
-PN-EN 131-1:2007 Drabiny-Część 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne
-PN-EN 131-2:2010 Drabiny-Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie
-PN-EN 131-3:2007 Drabiny-Część 3: Informacje użytkowe
Ogółem skontrolowano w 7 placówkach 28 partii wyrobów, dla których na oznaczeniu
producenci deklarowali bądź nie deklarowali zgodności z serią norm PN-EN 131. W wyniku
przeprowadzonych badań organoleptycznych nie stwierdzono w drabinach cech mogących
stwarzać zagrożenie dla użytkowników. Oceniane drabiny spełniały wymagania określone w w/w
akcie prawnym i normach.
2.

Badania laboratoryjne
W toku kontroli nie pobrano prób do badań laboratoryjnych, ponieważ w wyniku

przeprowadzonych badań organoleptycznych nie było uzasadnionych podejrzeń, że produkty
mogą nie spełniać wymagań bezpieczeństwa.

3.

Prawidłowość oznakowania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów
Oceny prawidłowości oznakowania drabin w zakresie ogólnego bezpieczeństwa dokonano

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem wymagań ogólnych określonych
w zadeklarowanych przez producentów normach:
-PN-EN 131-2:2010 Drabiny-Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie
-PN-EN 131-3:2007 Drabiny-Część 3: Informacje użytkowe.
Ogółem skontrolowano w 7 placówkach 28 partii wyrobów. W wyniku przeprowadzonych
oględzin stwierdzono w jednej placówce przy 2 partiach drabin oznakowanie nie spełniające
wymagań określonych w w/w przepisach, tj.:


w 1 partii brakowało słownych instrukcji użytkowania co było niezgodne z wymaganiami
określonymi w art. 10 ust. 2 art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym
bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz punkcie
7 normy PN-EN 131-3:2007 Drabiny-Część 3: Informacje użytkowe.
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w 1 partii wystąpiły rozbieżności w oznakowaniu piktogramem dot. maksymalnego
obciążenia drabiny. Piktogram na wyrobie wskazywał max. obciążenie 150kg, natomiast
piktogram z opisem w instrukcji 125kg

Wyroby w pozostałych partiach drabin oznakowane były prawidłowo.
W czasie trwania kontroli kontrolowany przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i wycofał
kwestionowane drabiny do czasu poprawy ich oznakowania.
Do producenta kwestionowanych drabin skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia
dobrowolnych działań naprawczych.
Producent drabin w odpowiedzi na pismo poinformował o przesłaniu do kontrolowanego
instrukcji użytkowania i prawidłowych naklejek.

II.
1.

Dodatkowe zagadnienia kontroli

Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.
Sprawdzenia legalności prowadzonej działalności gospodarczej dokonano w oparciu

o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego.
W kontrolowanych 7 placówkach prowadzona działalność gospodarcza była zgodna
z zakresem określonym w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
lub wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wykorzystanie ustaleń pokontrolnych
W związku z ustaleniami kontroli:
- sprzedawca wycofał 2 zakwestionowane partie drabin do czasu poprawy ich oznakowania.
- skierowano 1 wystąpienie pokontrolne do producenta 2 zakwestionowanych partii wyrobów
z informacją o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

Wnioski
Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa drabin pod kątem spełniania ogólnych
wymagań bezpieczeństwa oraz eliminowanie z rynku produktów, które mogą stwarzać
zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
W toku przeprowadzonych kontroli drabin stwierdzono, że konstrukcja wyrobów zapewniała
bezpieczne ich użytkowanie i nie występowało zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika.
Zastrzeżenia dotyczyły jedynie oznakowania wyrobów (2 spośród 28 kontrolowanych partii, co
stanowiło 7,1%) tzn. braku słownych instrukcji użytkowania, rozbieżności w piktogramach dot.
maksymalnego obciążenia.
Cel został zrealizowany - 2 zakwestionowane partie drabin zostały wycofane z oferty handlowej,
a dostawca podjął działania eliminujące wprowadzenie do obrotu produktów mogących stwarzać
zagrożenie dla użytkowników.

