KONTROLA INSPEKCJI
HANDLOWEJ
ARTYKUŁY
DLA NIEMOWLĄT:
LEŻACZKI I PRZEWIJAKI
IV KWARTAŁ 2020 ROKU

INFORMACJE OGÓLNE

Kontrolujący w ramach planu: 8 wojewódzkich inspektoratów
Inspekcji Handlowej: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Łódź,
Opole, Rzeszów, Warszawa.
Cel kontroli: ocena bezpieczeństwa artykułów dla niemowląt:
leżaczków i przewijaków, w tym przeprowadzenie badań
laboratoryjnych pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa
określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym
bezpieczeństwie produktów, z uwzględnieniem kryteriów
zawartych w normach:
•

•

PN-EN 12221-1+A1:2014-02 Artykuły dla dzieci. Przewijaki
niemowlęce do użytku domowego. Część 1. Wymagania
bezpieczeństwa,
PN-EN 12790:2011 Artykuły dla dzieci. Leżaczki niemowlęce,

oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać
zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
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INFORMACJE OGÓLNE

10%
Zakres podmiotowy kontroli: kontrolami objęto 44
przedsiębiorców, w tym:
•
•
•
•
•

30 placówek sprzedawców detalicznych,
6 placówek detalicznych wielkopowierzchniowych,
6 sprzedawców hurtowych,
1 producenta,
1 pierwszego dystrybutora.

Zakres przedmiotowy kontroli: łącznie skontrolowano
104 partie leżaczków i przewijaków dla niemowląt.
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Wykres 1. Pochodzenie skontrolowanych produktów
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WYNIKI KONTROLI

Ogółem zakwestionowano 21 partii produktów (co stanowi 20,2%
wszystkich skontrolowanych). We wszystkich zakwestionowanych
przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu. W
jednym przypadku ujawniono dodatkowo wadę konstrukcyjną
mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

W trakcie kontroli inspektorzy wojewódzkich inspektoratów
Inspekcji Handlowej pobrali do badań laboratoryjnych 12 modeli
leżaczków oraz 1 model przewijaka. W przypadku leżaczków,
wszystkie próbki wykazały zgodność z wymaganiami w zakresie
sprawdzanych parametrów. Z kolei badania przewijaka ujawniły
wadę konstrukcyjną barierek (niezgodność z pkt 5.11 normy
PN–EN 12221-1+A1:2014-02) – w trakcie testu cylinder badawczy
wypadł poza powierzchnię przewijania.
Stwierdzono m.in. następujące niezgodności w oznakowaniu:
•
•
•

•
•
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brak oznaczeń /ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie – 15
przypadków,
niepełne zapisy w instrukcji użytkowania – 7 przypadków,
instrukcja
użytkowania/ostrzeżenia/oznaczenia
na
produkcie w języku obcym, bez polskiej wersji językowej –
4 przypadki,
rozbieżne informacje w oznakowaniu produktu oraz w
instrukcji użytkowania – 1 przypadek,
brak dołączenia instrukcji użytkowania do produktu – 1
przypadek.

WYNIKI KONTROLI
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Wykres 2. Porównanie partii ogółem skontrolowanych i zakwestionowanych.
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DZIAŁANIA INSPEKCJI HANDLOWEJ
ORAZ UOKIK

Działania Inspekcji Handlowej:
nieprawidłowości stwierdzono u 13 przedsiębiorców, tj. w 29,5
proc. skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Uzupełnienie
braków w oznakowaniu następowało w zdecydowanej
większości
jeszcze
w
toku
prowadzonych
czynności
kontrolnych, niejednokrotnie w porozumieniu z podmiotami
odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek.
W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych
wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wystosowali do
przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów
na rynek 11 pism informujących/wystąpień pokontrolnych o
stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania
wraz z wnioskami o usunięcie uchybień. Szczegółowe informacje
dostępne są w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji
Handlowej.
Działania UOKiK:
jedne akta kontroli zostaną przekazane do UOKiK celem
wszczęcia postępowania administracyjnego.
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WNIOSKI

Podsumowując wyniki kontroli należy wskazać, że uchybienia
stwierdzono łącznie w nieco ponad 1/5 skontrolowanych
partii leżaczków i przewijaków niemowlęcych. W większości
przypadków zastrzeżenia inspektorów Inspekcji Handlowej
dotyczyły prawidłowości lub kompletności oznakowania,
ale ujawniono również pojedynczy przypadek przewijaka
niemowlęcego z defektem konstrukcyjnym, którego użycie
może stanowić dla dziecka zagrożenie wypadnięcia.
Najwięcej nieprawidłowości w oznakowaniu dotyczyło braku
oznaczeń/ostrzeżeń bezpośrednio na produktach, a w dalszej
kolejności niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania oraz
zamieszczenia treści w instrukcji użytkowania lub umieszczenia
ostrzeżeń/oznaczeń na produkcie wyłącznie w języku obcym,
bez polskiej wersji językowej.
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W porównaniu do poprzedniej kontroli leżaczków i przewijaków,
która miała miejsce w IV kwartale 2016 r. w ramach kontroli
artykułów dla dzieci, widoczny jest spadek ogólnego odsetka
nieprawidłowości o ponad połowę (poprzednio wyniósł on 42,2%,
obecnie 20,2%). Jednakże obecna kontrola, w przeciwieństwie
do poprzedniej, ujawniła artykuł niemowlęcy, którego wadliwa
konstrukcja może stanowić zagrożenie dla dzieci.

PORADY
Kupując artykuły
sprawdzić, czy:
•
•

•

przeznaczone

dla

niemowląt

warto

jest oznaczenie grupy wiekowej/wagi dziecka,
została dołączona instrukcja obsługi w języku polskim
zawierająca zasady prawidłowego montażu, użytkowania i
konserwacji,
na produkcie, jego opakowaniu lub w instrukcji znajduje się
nazwa i adres producenta – wiadomo wtedy, kto odpowiada
za jakość i bezpieczeństwo produktu.

Pamiętaj również, aby instrukcje i informacje dotyczące
bezpiecznego używania przechowywać w bezpiecznym miejscu.
W razie wątpliwości będzie można do nich zajrzeć.

Podczas jego użytkowania pamiętaj:
•
•
•
•
•

Kupując przewijak upewnij się, czy:
•
•

Wybierając leżaczek sprawdź, czy:
•
•

•
•
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nie występują ostre krawędzie lub zadziory, a odkryte
narożniki i części wystające są zaokrąglone,
leżaczki z opcją składania są wyposażone w automatyczną
blokadę przed niecałkowitym rozłożeniem oraz blokadę
przed przypadkowym złożeniem się leżaczka podczas jego
użytkowania,
system regulacji pochylenia leżaczka znajduje się poza
zasięgiem dziecka,
leżaczek posiada system pasów zabezpieczających.

nie pozostawiaj dziecka bez opieki,
nie stawiaj leżaczka na podwyższeniu, np. stole,
nie jest polecane długie przebywanie dziecka w leżaczku,
więc nie traktuj go jako np. miejsce dłuższego snu dziecka,
zawsze zapinaj dziecko pasami,
nie używaj pałąka z zabawkami do przenoszenia leżaczka.

•
•
•
•

krawędzie nie są ostre, nie wystają żadne inne niebezpieczne
elementy,
w przypadku rozkładanych modeli na stojakach i
montowanych do ściany, mechanizmy otwierania i
zamykania blokują się odpowiednio,
rozmiary odpowiadają wymiarom i ciężarowi twojej
pociechy,
ma odpowiednio wyprofilowane i podwyższone barierki,
w przypadku przewijaka naściennego jest określone jego
maksymalne obciążenie całkowite,
jeśli są kółka w komodach z funkcją przewijaka, to co
najmniej dwa z nich dają się blokować.

Użytkując przewijak pamiętaj:
•
•
•

nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru,
sprawdź, czy przewijak jest stabilny przed użyciem,
jeśli są kółka, to podczas przewijania dziecka każdorazowo
zablokuj je.

