Wyniki kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków

W II kwartale 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził kontrolę przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa oferowanych do sprzedaży artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków.

USTALENIA KONTROLI:
Kontrolą objęto łącznie 39 partii produktów, stwierdzając nieprawidłowości w 8 partiach.
Kontrolami objęto 10 przedsiębiorców, w tym:
- 7 placówek sprzedaży detalicznej,
- 2 sklepy wielkopowierzchniowe,
- 1 importera.
Skontrolowano 39 produktów w tym:
- 3 produkcji krajowej,
- 22 pochodzące z innych krajów UE,
- 14 pochodzących z importu.

Bezpieczeństwo produktów 
Badania organoleptyczne 
Oceny bezpieczeństwa dokonano poprzez przeprowadzenie badań organoleptycznych, którymi objęto wszystkie oceniane wyroby. Nie stwierdzono nieprawidłowości konstrukcyjnych mających wpływ 
na bezpieczne użytkowanie artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków. Przy  ocenie organoleptycznej uwzględniono wymagania określone w art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 
o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r. poz. 322) posiłkując się zaleceniami nieobligatoryjnych norm dot. artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków, tj. 
- PN-EN 14988-1+A1:2013-02 Wysokie krzesełka dla dzieci. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa,
- PN PN-EN 1272:2000 Artykuły do pielęgnowania i użytkowania przez dzieci. Krzesełka montowane do stołu. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
- PN-EN 16120+A1:2014-07 Artykuły dla dzieci. Siedzisko montowane do krzesła,
- PN-EN 14350-1:2006 Artykuły dla dzieci. Sprzęt do picia. Część 1: Wymagania ogólne i mechaniczne oraz badania.
Nie kwestionowano ocenianych wyrobów.

Badania laboratoryjne
Do badań laboratoryjnych pobrano 1 artykuł, butelkę do karmienia. Produkt został przebadany w oparciu 
o wymagania określone w normie PN-EN 14350-1:2006 Artykuły dla dzieci. Sprzęt do picia. Część 1: Wymagania ogólne i mechaniczne oraz badania. Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych nie wykazały nieprawidłowości.
Prawidłowość oznakowania 
Badaniem w tym zakresie objęto wszystkie skontrolowane produkty. Oceniono prawidłowość oznakowania artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków zgodnie z art. 4 i 10 ww. ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
W zakresie prawidłowości oznakowania zakwestionowano 8 ocenianych produktów.
Stwierdzone niezgodności dotyczyły: 
	braku informacji o wyrobie, braku instrukcji użytkowania, braku ostrzeżeń na wyrobie – w przypadku 
1 produktu

niekompletnej instrukcji użytkowania i braku ostrzeżeń – w przypadku 1 produktu
	braku ostrzeżeń – na 3 produktach
	bezpodstawnego oznakowania CE – na 1 produkcie
niekompletnej instrukcji użytkowania – w przypadku 1 produktu
	braku ostrzeżeń i podania nieprawidłowej normy  - w przypadku 1 produktu
W przypadku 7 partii przedsiębiorcy dokonali poprawy oznakowania w toku kontroli, w przypadku 1 partii przedsiębiorca wycofał produkt ze sprzedaży i zwrócił do dostawcy. 
Do przedsiębiorców wprowadzających na rynek kwestionowane produkty Inspektorat skierował wystąpienia pokontrolne informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach i zawierające wnioski o ich usunięcie. 
W przypadku 6 wprowadzających wnioski zostały wykonane. W przypadku 2 wprowadzających sprawy 
są w toku.
Ponadto sprawdzono legalność prowadzonej działalności w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584).  Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. 
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