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lnformacja

z kontroli bezpieczeńst}Ya sprzętu sportowo _ rekreacyjnego

I. CEL KOI{TROLI

Zgodnie z progran'iem PreZeSa lJrzędu (Jchrony Konkurencji i Konsumentów

w Warszalvię z dnia 7 czerwca 20ió r" Znak: DT!R-702-506(i)]ó/AKL Wojewodzki

Inspel<torat Inspekcji Handlowe.j w Łodzi plzęprowadził lv 1II krł'artale 2016 r. kontrole

spuęlu spgftowo _ rekreacyjnego na teretrie ł-atŁi i wojerł'ód:lrwa łodzkiego'

II. PODNIIOTOWY I PTTZEDMIOTOWY ZAKRES KOI\TROLI



t.

Kclntrolą objęto nnstępui ące zagadnienia :

Spełnianie ogÓlnyclr lr'yrnagań lrczpicczeństła prlez sprzęt

sportowo"rekreacyjny - baelania organoleptyczne'

oznakowaniu p.ńxtólt, w zakresie ogólnego bezpieczeństt'a

Doclatkowe zagaelnienia db kontroli

3.1.Legalnośćirzetelnośćrleiałaniaprzeclsięlriorcólvprowaclzącvch
działrrlność gospodnrczą"

)

-1 "

ogołem w 11 placórvkacir hancllow1,ch sprar,vdzon o 3'l paltii SprZętLł

sportorvo-rekreacyjriego 
w tyln' :

12 pafiii łyzworolek'

16 Partii deskorolek'

9 Partii hulajnog'

Dla 21 partii kotrtrolor'anego Sprzętu (? par:tii łyzr,vorolek, 9 partii doskor:olek

i 5 parjii hulajnog) przeclsiębiorcy Wprowadzający do obrotrr zadeklarowali

zgodnośó z oborł'iąz'uj ry'vmi nornrami'

Zakr,vestionowanoogołem4part'resprzętttsportorvo*rekreac1,.inego(2pańie

deskoroleki2partiehulajnog)zulvaginanieprarvidłor,vościlł,oztrakowaniu.

1. Spełnianie ogólnych lvYnragań bezpieczeństrva prI'g- sprzęt

sportowo-rekreacyj ny - badan ia orga nolepĘczne'

w11piacór'ł'kachi-randlo\Ę,chdoocenyspełnianiawynragań
bezpieczenstrvar,łyĘlporłatrcl3,7partiisprzętuspot1owo*rekreac1'jnego'
oceniaj ąc i'vyroby uwzg1ędniono:.

a)cech;,procluktu,wtyrnjegoskład,opakowanie,instrukcjenrotrtazu
iuruchorrrienia,atakzeinstrukcjęinstalacjiikonserwacji,

b)cldcłziaływanietrainneproc1r-lkty.jeżeli1TIOZnabyłolvuzasadnionysposob

przewidziec,zebędzieuzy\^/anyłączniezinnilrrriprodr'tktanri.

c)wyg1ądproduktLr,jegclozna1<owanie,clstrzezeniaiinstrukcjedcltyczące
jegouzytkowaniaiposrępowaniazproduktemzuŻytymoraerł'szelkie

")



inne udostępniane ltonsqr1gqta\yi .yĘFzowki dotyczące

prociuktu,

cl) kategorie konsumentów narazonycłr na niębezpieczeństwo ,,v zrviązku

z uzyrł'aniem produktLl, \V szczogolności dzieci i osoby starsze'

Kontrolę Ww' sprzętr_r przęprowadzono w oparciu o wymagania okreś]one

W ustawie o ogo/n1,nl bezpieczełistyvie |srr:drtkttlw (Dz. U ,z 20l5 r', poz.322

z poźn. zm') oraz w nize.j wymieniorrych nieobligatoryjnych norrnach:

PN-EN l3843:20l1P (EN-13B43:Ż009),,Sprzęt spofiOwy rolkoiły,

Ły'zrł,orolki, Wymagania bezpieczęnSt\'va i mctody badan'''

Phl-EN 13ó 13:201 ] P (nN- 1 3ó 13:2009)',Sprzęt spono$T roll<orvy'

l)eskorollci, Wymagania bezpieczenstrva i nrelocly badati",

PN;ĘĘ _-}śt pją006 (EN- l 4ó l 9:2004),,Sprzęt Sportorłry rolkclrvy
"" ffu lajnófl: $Ą r11 a gan i a bezp i ec zcń s trva''"

W wynikil oceny dokolrirncj p()przez bailatrra ol'ganoleptyczhilnie stwlEr'dżÓTlo

wad korrstrr'rkcyjnych ijaiioŚciow.vclr sprzętu sportol,vo rekreac;,jnego,

m ogących byc poclstau,ą stwiet"d zen i a, że istn iej e Znaczne prarvc1opodobieństrvo,

Ze Splzęt lnoze nie być bezpieczn.v'

?. Prałvirlłowość oznakowania Jrroduktórv

be zpieczeństwł

W zakresie ogóInego

oceny prawiciłowości oznakclu'ania Spł'ZętLl sportowo -- rekreacyjnego

dokorrano rv oparcitt o wymagania okręślone W ar't' i0 ustawy z dnl'a 12 gruclnia

2003r' c: ogólulm berpieczełisfu,ie plrtsc{ukłtila, ('Dz. U.'zŻal5 r', ptlz. 322 zpoźn'

zrri') posiłkujap się równiez vvymaganiami określonymi w trot:rraęłr' Pod uwagę

brano oznaltowanie r,l,1'robÓw, ostrzczenia i instrukcje montażLl i konserwacji

dotyczące L}ą/tkowania oraz rvszell<ie inne udostępniane konsumentonr

rvs kazo'uvki lub i n fbrni acj e d otyc zące prcl c{ukltl rv.

w toku kontroli w 1ł placor,r,kach sprar,vdzono 37 partii Sprzętr]

sponowo -rekreacyi nego.

W 11,yniku przęprowadzonej ooeny stwierdzol'lo rrieprau'idłorvości

r,i oznakowaniu 4 partii vr,yrobów (2 partie deskclrolek i 2 partie huiajnog).

S tlł'ierdzr:ne nieprar,vi clłowo ści 1ro l e gały na :



braku w instrukc,iach dołączonych rb 2 par1ii deskorolel< rvprowaclzon}'ch dłl

.*" prtez inib]nacji rł'Ymagari}'ch

deklarowaną na wvrobię nornra_ PN_IrNl i3ó13:20l 1P (El'i_13613:2009)

,,Sprzęt spofiowy rolkow1''. Deskorolki, Wymagania bezpieczeństrva

imetody badań":

1) infornracji o treści ,, ostrzezenie Jazcla na deskorolce l1loze Ł'yć

niebezPieczna (Pkt 8'5 normY),

2) urł,agi 7,e rvskazanienr. Czy nakrętki samozabezpieczające 1uil

połączenia samozabezpieceające mogą utracic sr'l'oją skutecznośc ( pkt

brakr-l in&unągtt**!ry:1E klarowan 'roirie no PN-EN

| 46 |9 :20i 5 -07,,Sprzęt

bezpieczeństwa i metod1''

prz1l Ż partiaclr liulajnóg,

sportowy roikolvy.

badan" dilty'czącej klasy

ktorycli imponcrem była

Llula,jnogi.

hulainog (pkt

finłra

Wymagania

6.2b normy)

poclano

11Ofi11y

obrotu

Ironadro w jednej pafirl z w/w huiajn(lg (Scooter Nils Exstreme max 80 kg)

max \'Vagę uziłkor'vrrika 80 kg, Co byłł: niezgodne z punktetn ó'1d

(rlaksyrnalna masa uąłkorrrrika: 100 kg d1a klasy A i 50 kg dia klasy B)"

Kontlolowani przedsiębiorcy pod.]ęli doLrrowolne działania i wycotbli Z

zaktvestionowane pafiie r,vy-rclbclrł'do czasu usunięcia nieprawidłotvości.

Do irnpo ńerlirł' krvestiollowan e g() S p rzęlu sp cl(orvo*rekreac1' 
] 
n e go' : tl i. ..

skierorłlano 2 ią'vstąpielila pokonlroine z ivnjoskaml o podjęcie działan naprau'cz-vc}r

Do Wojervódzkich Inspektoratolv Inspekcji l-i'ancllowe.} (Kator'vice,

Krakciw) właściivych mie.jscolvo dla siedziby intporter:ólv, przesłalro 2 pisnla

informacYine.

3" Dodatkowe zagadnie nia do kontroli

3.1. Legalność i rzetelność działania przedsiębiorcórv prowadzących

działalność gospodarczą.

W toku przeprowadzonyc1r 11 kontroli sprawdzoncl legalność plowarlzonej

działalności gospodarcze). DziałalnośĆ wszystkioh kontroioivatryclr jednostek

8.2b nonrty)



s
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ZoStała Zarejestrowana W Cen|ralnej Ewiclencji i lnlbrmacji o DziałalnoŚoi

Gospodarczej (CEiDc) lub \Y Krajolvym Rejestrze Sądowym (KRS 6

przedsiębiorców, CEiDG * 5 przedsiebiorctiw)

Zakręs prorvadzonej działalrrości ł:ył zgoclny z zaklęsęm olrreślonym we

la,pisie w CEiDC lub w KRS,

Wykorzystanie ustaleń

W z,ul,ią.zkrr z ustąlqŁiaqi-kontro]i:
_ skięrowano 2 wystąpienia pokontrolne do impofierór,v kwęstionowanego

sprzętu spoltowo * rekreacyjnego,

- przesłano 2 pisma informac;'jnę do rą'łaścirł),ch terytorialrrie Wojewodzkich

I nsp ei<toratórł, l nspe k cj i }-land }ou'ej 1 K ato$'i ce, K ra k Órv)'


