
- 1 - 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  tel (042) 636-03-57 

ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50 

NIP 727-11-49-261 Regon  000136886 e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl 

 

  Łódź, dn. 22.07.2016 r.  

PU.832.26.2016 

I N F O R M A C J A 

z kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych. 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

w Warszawie zawartymi w programie nr DNR-70-56(1)/16/AKL z 22 marca 2016r. Wojewódzki 

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w II kwartale 2016r. kontrole 

bezpieczeństwa mebli ogrodowych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. 

Kontrole przeprowadzono w 9 placówkach  tj. sklepach wielkopowierzchniowych. 

 

Przeprowadzone kontrole obejmowały następujące zagadnienia: 

I. Bezpieczeństwo mebli ogrodowych. 

 1. Badania organoleptyczne, 

 2. Badania laboratoryjne, 

 3 .Prawidłowość oznakowania, 

II. Dodatkowe zagadnienia kontroli - legalność działania przedsiębiorców 

Kontrole przeprowadzono w 9 placówkach w których skontrolowano 31 partii mebli 

ogrodowych, w tym: 

-  8 partii krzeseł ogrodowych, 

-  9 partii foteli ogrodowych , 

-  2 partie ławek ogrodowych, 

-  4 partie stołów ogrodowych, 

-  2 partie leżaków i leżanek ogrodowych, 

-  2 partie huśtawek, 

-  4 partie zestawów mebli. 

 

Pochodzenie mebli ogrodowych: 

-   7 partii produkcji krajowej  (Polska)  

-   2 partie z kraju UE,  
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- 22 partie z importu.  

 

Na sprawdzonych 9 placówek nieprawidłowości stwierdzono w 2 w odniesieniu do 6 partii 

wyrobów na 31 poddanych kontroli.  

Ustalenia kontroli 

I.Bezpieczeństwo mebli ogrodowych 

1. Ogólne bezpieczeństwo mebli ogrodowych – badania organoleptyczne 

 Przy ocenie organoleptycznej w zakresie bezpieczeństwa uwzględniono: cechy wyrobów, 

oddziaływania na inne produkty, wygląd zewnętrzny, zgodność z podstawowymi wymogami 

użytkowymi, warunki bezpieczeństwa oraz kategorie konsumentów używających produkt. 

Badaniami organoleptycznymi przeprowadzonymi w 9 kontrolowanych jednostkach 

zostało objętych 31 partii mebli ogrodowych.  

Przy ocenie bezpieczeństwa mebli ogrodowych uwzględniono wymagania art.6 ust.2 i ust. 3 pkt. 

Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2015r., poz. 322) 

i norm:  

- PN-EN 581 1:2008 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły  użytkowane 

na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 1. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa  

- PN-EN 581 2:2016-02 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły  

użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 2. Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań siedzisk 

oraz wzięto pod uwagę zasady dobrej praktyki, aktualny stan wiedzy i oczekiwania konsumentów. 

 

Przeprowadzone badania organoleptyczne wykazały, że 2 partie krzeseł ogrodowych i 2 partie 

foteli ogrodowych (w 2 jednostkach) stwarzały zagrożenia i nie spełniały wymagań określonych 

w w/w aktach prawnych tzn. krawędzie i narożniki krzeseł (siedziska, oparcia, podłokietniki) 

dostępne w trakcie użytkowania posiadały zadziory i ostre krawędzie 

Dotyczyło to: 

- 2-ch partii krzeseł ogrodowych  

- 2-ch partii foteli ogrodowych  

Kontrolowani przedsiębiorcy podjęli niezwłoczne działania skutkujące wycofaniem 

kwestionowanych wyrobów z obrotu handlowego. 

Jeden przedsiębiorca w ramach dobrowolnych działań dokonał zwrotu na podstawie 

faktury korygującej do dostawcy, udokumentował sprzedaż poprzez określenie ilości sprzedanej 



- 3 - 

 

indywidualnym konsumentom oraz ilości przeznaczonej na własne cele. Przedsiębiorca 

zadeklarował także przyjęcie wszystkich ewentualnych reklamacji konsumentów. Z uwagi na 

niezwłocznie podjęte przez przedsiębiorcę działania naprawcze skutkujące wycofaniem 

kwestionowanych wyrobów z rynku, nie kierowano do Prezesa UOKiK wniosku o wszczęcie 

postępowania w sprawie wyrobów, które mogą być niebezpieczne. 

Drugi przedsiębiorca w ramach dobrowolnych działań wycofał ze sprzedaży 

kwestionowane krzesła ogrodowe, oraz zobowiązał się do dostarczenia dokumentów zwrotu do 

Inspekcji. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji  inspektorat nie otrzymał dokumentu 

potwierdzającego zwrot krzesełek ogrodowych. 

Materiały ze sprawy zostaną przekazane do UOKiK celem wszczęcia postępowania 

administracyjnego. 

W pozostałych w 27 partiach mebli ogrodowych w wyniku przeprowadzonych badań 

organoleptycznych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

2.Bezpieczeństwo mebli ogrodowych – badania laboratoryjne. 

Z uwagi na fakt, iż badania organoleptyczne przeprowadzone podczas kontroli uznano za 

wystarczające do oceny spełniania wymagań bezpieczeństwa przez oceniane meble ogrodowe, 

nie pobierano próbek do badań laboratoryjnych. 

 

3. Ocena oznakowania mebli ogrodowych 

 

Ogółem w 9 jednostkach ocenie prawidłowości oznakowania poddano 31 partii mebli 

ogrodowych. 

W trakcie kontroli sprawdzono zgodność oznakowania mebli ogrodowych z wymaganiami 

określonymi w: art. 10 ust. 6 pkt.1  ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r o ogólnym bezpieczeństwie 

produktów (Dz.U. z 2015r., poz. 322) z uwzględnieniem normy  PN-EN 581 2:2016-02 Meble do 

użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły  użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu 

i w miejscach publicznych. Część 2. Ogólne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań 

siedzisk tj.; umieszczenie na produkcie lub jego opakowaniu nazwy i adresu producenta, 

oznaczenia identyfikującego produkt oraz dołączenia instrukcji użytkowania 

W wyniku przeprowadzonej oceny spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa  

w zakresie oznakowania stwierdzono nieprawidłowości w 1 jednostce w 4 kontrolowanych 

wyrobach pochodzących od 3 przedsiębiorców. 
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Zakwestionowane partie to: 

 - 2 partie krzeseł ogrodowych, 

 - 1 partia zestawu mebli balkonowych z technoratanu, 

 - 1 partia  zestawu mebli ogrodowych z ratanu.  

Nieprawidłowości dotyczyły braku: 

- nazwy i adresu producenta lub importera, 

- warunków użytkowania wyrobu, 

- instrukcji dotyczących czyszczenia i konserwacji, 

- instrukcji montażu mebli ( składania i rozkładania). 

Jeden kontrolowany przedsiębiorca będący wprowadzającym wyroby na rynek polski podjął 

dobrowolne działania naprawcze polegające na:  

 wycofaniu z obrotu i zwrotu do dostawcy 2 partii wyrobów, które posiadały również wady 

organoleptyczne (krawędzie i narożniki krzeseł dostępne w trakcie użytkowania posiadały 

zadziory i ostre krawędzie), 

 wstrzymaniu od sprzedaży 1 partii wyrobów do czasu poprawy oznakowania,  

 poprawieniu oznakowania w trakcie kontroli w 1 partii wyrobów.  

 

Do pozostałych dostawców zakwestionowanych wyrobów skierowano wystąpienia pokontrolne.  

W odpowiedzi przedsiębiorcy poinformowali pisemnie o poprawie oznakowania.  

 

II. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej 

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą zgodną z wpisem do 

Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEiDG), a zakresy faktycznie wykonywanych działalności były zgodne  

z zakresami zgłoszonymi w rejestrach. 

 


