Wyniki kontroli bezpieczeństwa mebli dla małych dzieci

W IV kwartale 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 8 kontroli 
w zakresie bezpieczeństwa mebli dla małych dzieci.
USTALENIA KONTROLI: 
Skontrolowano 36 partii produktów (30 łóżeczek, 4 kojce oraz 2 kołyski), z czego: 17 partii wyprodukowanych 
w Polsce oraz 19 partii pochodzących z importu.
Ogółem zakwestionowano 17 partii mebli dla małych dzieci (13 łóżeczek, 2 kojce oraz 2 kołyski), w tym: 
3 partie z uwagi na brak informacji i ostrzeżeń związanych z bezpiecznym użytkowaniem oraz 14 partii niezgodnych z wymaganiami deklarowanych norm.

	Ogólne wymagania bezpieczeństwa mebli dla małych dzieci – badania organoleptyczne.

Przeprowadzono ocenę organoleptyczną 36 partii mebli dla małych dzieci.
Ocenę powyższą przeprowadzono w oparciu o art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 
o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, ze zm.), posiłkując się normami:  
	PN-EN 716-1+A1:2013 Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa;
	PN-EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań;

PN-EN 1130-1:2001 Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa.
W zakresie przeprowadzonych badań nieprawidłowości nie stwierdzono.

	Prawidłowość oznakowania produktów w zakresie ogólnego bezpieczeństwa.

Oceniając bezpieczeństwo ww. mebli dla małych dzieci sprawdzono oznakowanie tych wyrobów 
z uwzględnieniem  wymagań określonych w art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów z uwzględnieniem wymagań norm.
Zakwestionowano oznakowanie 17 partii mebli dla małych dzieci (13 łóżeczek, 2 kojce oraz 2 kołyski), w tym: 3 partie z uwagi na brak informacji i ostrzeżeń związanych z bezpiecznym użytkowaniem oraz 14 partii niezgodnych z wymaganiami deklarowanych norm.

	Sprawdzono także legalność prowadzonej działalności w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.


WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:
W związku z ustaleniami kontroli:
kontrolowani przedsiębiorcy wstrzymali od sprzedaży 3 partie łóżeczek do czasu oznakowania brakującymi ostrzeżeniami;
	w przypadku 1 partii łóżeczek, w toku kontroli przedsiębiorca podjął działania naprawcze polegające 
na dołączeniu do produktu ulotki z brakującymi ostrzeżeniami i informacjami;
skierowano 3 pisma umożliwiających podjęcie dobrowolnych działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości;
skierowano 5 pism informujących o niezgodnościach z deklarowaną normą. 
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