Wyniki kontroli wyrobów pod względem zawartości 
niektórych substancji chemicznych

W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadził 37 kontroli 
w zakresie zawartości niektórych substancji chemicznych w produktach.
USTALENIA KONTROLI: 
Skontrolowano 30 partii produktów: wyroby skórzane, skóropodobne, wyroby włókiennicze 
dla dorosłych i dzieci, biżuterię i biżuterię sztuczną, akcesoria do włosów, wyroby z tworzyw sztucznych, akcesoria krawieckie w wyrobach włókienniczych dla dorosłych i dzieci oraz artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, które poddano badaniom laboratoryjnym.
Badania laboratoryjne przeprowadzono w zakresie: uwalniania się amin aromatycznych i niklu oraz zawartości: fumaranu dimetylu, ftalanów, kadmu i ołowiu.
W trakcie badań laboratoryjnych zakwestionowano 5 próbek tj.:
- Kolczyki metalowe, kolor srebrzysty, w których stwierdzono zawartość kadmu w ozdobach w ilości (816±66) mg/kg, wobec dozwolonej nie więcej niż 100 mg/kg,
- Bransoleta, B 6953-Ag, kod EAN 5900601050570, stwierdzono zawartość ołowiu w kulce 
i końcówce w ilości powyżej 4444 mg/kg, wobec dozwolonej nie więcej niż 500 mg/kg,
- Bransoletka BRATKI, w którejstwierdzono zawartość kadmu w ilości powyżej 166000 mg/kg, wobec dozwolonej zawartości nie więcej niż 100 mg/kg,
- Naszyjnik „SNAKES OF AVALON” Wisior gotycki celtyckie węże, stwierdzono: 
- uwalnianie niklu z powierzchni jednego z badanych cienkich ogniw w ilości 
(0,28 + 0,22) µg/cm²/tydzień, wobec dozwolonej wartości nie więcej niż 0,5 µg/cm²/tydzień, 
- zawartość kadmu w ozdobie w ilości powyżej 166000 mg/kg, wobec dozwolonej zawartości nie więcej niż 100mg/kg,
- Kolczyk wkrętka 1, stwierdzono uwalnianie niklu z powierzchni sztyftów w ilości (1,4 + 1,1) µg/cm²/tydzień oraz (1,5 + 1,2) µg/cm²/tydzień, wobec dozwolonej zawartości nie więcej niż 
0,2 µg/cm²/tydzień.
Pozostałe badane wyroby w ilości 25 sztuk były zgodne w zakresie przeprowadzonych badań.

	W toku 19 kontroli przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną sprawdzono przestrzeganie przepisów dotyczących uwidaczniania cen, nieprawidłowości nie stwierdzając.  


	Sprawdzono 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:
	wydano  decyzje zakazujące dalsze przekazywanie wyrobów,

- skierowano  wystąpienia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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