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INFORMACJA
z kontroli bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

I.

WSTĘP

Zgodnie z programem kontroli nr DNR-70-56(3)/16/AKL z dnia 25 marca 2016r. Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
przeprowadził w II kwartale 2016r. kontrole bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dla dzieci
w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego.
II.

CEL KONTROLI

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa różnego rodzaju wyrobów konfekcyjnych dla dzieci pod
kątem obecności różnego typu sznurków oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą
stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
III.

PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

W II kwartale 2016r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrole
w 4 placówkach.
Jednostki do kontroli typowano w sposób losowy spośród danych o przedsiębiorcach będących
w posiadaniu Inspektoratu.
Kontrolą objęto:
3 producentów:
1 jednostkę handlu detalicznego:
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IV.

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

Kontrolą pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa w zakresie zastosowania
sznurków objęto różne rodzaje wyrobów konfekcyjnych dla dzieci (bluzy, spodnie, sukienki, dresy,
body, koszulki, marynarki). Ponadto sprawdzano legalność prowadzonej działalności gospodarczej.
Łącznie w 4 placówkach poddano kontroli 15 partii wyrobów konfekcyjnych dla dzieci produkcji
polskiej.
W wyniku przeprowadzonych kontroli ogółem zakwestionowano 2 partie wyrobów, z powodu
wystąpienia

znacznego

prawdopodobieństwa,

iż

poddane

ocenie

wyroby,

ze

względu

na występowanie sznurków, mogłyby stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników.

V.

PROCEDURA PROWADZENIA KONTROLI

Przeprowadzone kontrole obejmowały:
1. Bezpieczeństwo produktów – badania organoleptyczne,
2. Prawidłowość oznakowania,
3. Dodatkowe zagadnienia kontroli.

USTALEN IA KONTR OLI
1. Bezpieczeństwo produktów – badania organoleptyczne
Oceny bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dla dzieci dokonano w oparciu o wymagania
zawarte w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(Dz. U. z 2015r., poz. 322) z uwzględnieniem wymagań wynikających z norm:
PN-EN 14682:2015-02 Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej. Sznury i sznurki ściągające
w odzieży dziecięcej. Specyfikacja.
PN-EN 14682:2009 Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej. Sznury i sznurki ściągające
w odzieży dziecięcej. Specyfikacja – dla wyrobów wprowadzonych do obrotu do dnia
30 czerwca 2015r.
Badaniem w powyższym zakresie objęto 15 partii wyrobów dla dzieci produkcji polskiej.

W jednej placówce zakwestionowano 2 partie wyrobów konfekcyjnych dla dzieci, wobec których
stwierdzono, że mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników, tj.:
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bluza dresowa z kapturem w kolorze czerwonym z niebieskim nadrukiem „69 CITY Deep”
w rozmiarze 116 cm, która zgodnie z definicją zawartą w pkt 2.1. PN-EN 14682:2009
„Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej. Sznury i sznurki ściągające w odzieży dziecięcej –
Specyfikacja” mieściła się w grupie dzieci małych stwierdzono zastosowanie sznurka
ściągającego kaptur, co było niezgodne z wymaganiami z pkt 3.2.1. ww. normy, który
stanowi: - „Ubrania przeznaczone dla małych dzieci nie powinny być projektowane,
produkowane, ani dostarczane ze sznurkami ściągającymi, sznurkami funkcyjnymi lub
dekoracyjnymi przy kapturze i na elementach osłaniających szyję.”,
bluza dresowa z kapturem w kolorze czarnym z niebiesko-zielonym nadrukiem postaci
„koszykarza oraz numerem 9” w rozmiarze 164 cm, która zgodnie z definicją zawartą
w pkt 2.2. PN-EN 14682:2009 „Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej. Sznury i sznurki
ściągające w odzieży dziecięcej – Specyfikacja” mieści się w grupie dzieci starszych
i młodzieży stwierdzono zastosowanie sznurka ściągającego kaptur posiadającego wolne
końce, co było niezgodne z wymaganiami z pkt 3.3.1 ww. normy który stanowi:- „Sznurki
ściągające nie powinny mieć swobodnych końców.”
Zastosowanie w ubraniach dla dzieci ww. elementów może w określonych warunkach stanowić
zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka. Przy typowym zachowaniu i aktywności dziecka podczas
zabawy może nastąpić zaciągnięcie się sznurka przy kapturze, bądź też zaczepienie sznurka
o wystające elementy i spowodować np. upadek, stłuczenie bądź też zranienie.
W trakcie kontroli przeprowadzono szacowanie i ocenę ryzyka dla kwestionowanych wyrobów
i stwierdzono:
wysokie ryzyko dla bluzy dresowej z kapturem w kolorze czerwonym z niebieskim
nadrukiem „69 CITY Deep” w rozmiarze 116 cm,
średnie ryzyko dla bluzy dresowa z kapturem w kolorze czarnym z niebiesko-zielonym
nadrukiem postaci „koszykarza oraz numerem 9” w rozmiarze 164 cm.
Z uwagi na małą liczność badanych bluz - próbki produktu w ilości po 1 sztuce każdego wyrobu,
po dokonaniu oceny organoleptycznej zostały przekształcone w próbki rozjemcze. Próbki
zabezpieczono i pozostawiono u kontrolowanego przedsiębiorcy.
W związku z ustaleniami przeprowadzonych kontroli akta dotyczące 2 partii produktów
na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
przekazano do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wszczęcia
postępowania administracyjnego wobec producenta zakwestionowanych bluz. Pozostałe 13 partii
kontrolowanych wyrobów nie budziły zastrzeżeń, co do spełnienia wymagań bezpieczeństwa.
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2. Prawidłowość oznakowania
Prawidłowość oznakowania produktów włókienniczych sprawdzono w oparciu o wymagania
określone w art. 10 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie
produktów (Dz. U. z 2015r., poz. 322).
Ogółem u 4 przedsiębiorców skontrolowano 15 partii wyrobów konfekcyjnych dla dzieci,
nie stwierdzając nieprawidłowości.

3. Dodatkowe zagadnienia kontroli
We wszystkich 4 skontrolowanych placówkach faktyczny zakres działalności gospodarczej
prowadzonej przez kontrolowanych przedsiębiorców, stwierdzony w toku kontroli, był zgodny
z przedmiotem działalności zgłoszonym organowi ewidencyjnemu. Przedsiębiorcy wykonywali
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
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