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Łódź, dnia 14.01.2019 r. 

PU.832.2.2019  

I n f o r m a c j a 

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych  

podczas spożywania posiłków 

 

          W IV kwartale 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrole 

w 7 placówkach tj. 6 jednostkach handlu detalicznego oraz 1 placówce wielkopowierzchniowej. 

      Łącznie w 7 placówkach poddano kontroli 31 partii artykułów dla dzieci używanych podczas 

spożywania posiłków, w tym: 18 partii sprzętu do picia oraz 13 partii wysokich krzesełek. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli ogółem zakwestionowano w 2 placówkach 2 partie wyrobów (butelka                           

do karmienia, wysokie krzesełko) z powodu nieprawidłowości w oznakowaniu. 
      

          Oceny bezpieczeństwa 18 partii sprzętu do picia dokonano poprzez przeprowadzenie badań 

organoleptycznych oraz sprawdzenie prawidłowości oznakowania. Z powodu nieprawidłowości                              

w oznakowaniu zakwestionowano w 1 jednostce 1 partię wyrobów tj. butelkę do karmienia. Wyrób 

kwestionowano z uwagi na brak w instrukcji użytkowania wymaganych informacji, co stanowiło naruszenie 

pkt. 8.3 ww. normy PN-EN 14350-1:2006 Artykuły dla dzieci. Sprzęt do picia. Część I: Wymagania ogólne                      

i mechaniczne oraz badania. Kontrolowany przedsiębiorca podjął działania dobrowolne polegające                        

na wycofaniu z obrotu zakwestionowanego wyrobu, do czasu prawidłowego oznakowania. 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi skierował wystąpienie do producenta 

zakwestionowanego wyrobu z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonej 

nieprawidłowości. Producent, w odpowiedzi na pismo, poinformował, że opracowano nową instrukcję 

użytkowania, która została uzupełniona o brakującą informację. 

          Oceniając prawidłowość oznakowania wysokich krzesełek posiłkowano się wymaganiami 

określonymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r 

poz. 2047), z uwzględnieniem wymagań wynikających z normy krajowej  PN-EN 14988:2017-10 Wysokie 

krzesełka dla dzieci. Wymagania i metody badań. Ogółem skontrolowano 13 partii wyrobów. Z powodu 

nieprawidłowości w oznakowaniu zakwestionowano w 1 placówce 1 partię wyrobów tj. krzesełko  

do karmienia. Wyrób kwestionowano z uwagi na brak w instrukcji użytkowania wymaganych ostrzeżeń,                     

co było niezgodne z pkt. 9.3 e) oraz f) przedmiotowej normy. Ponadto podane w instrukcji użytkowania 

oświadczenie dotyczące przeznaczenia krzesełka nie było zgodne z treścią pkt 9,3 h) „Informacje 

dodatkowe” przedmiotowej normy. Stwierdzono także, że podane bezpośrednio na krzesełku do karmienia 

ostrzeżenie nie było zgodne z treścią pkt 9,2 b) przedmiotowej normy.  

W trakcie kontroli przedsiębiorca wycofał z obrotu zakwestionowany wyrób do czasu poprawy oznakowania 

oraz uzupełnienia brakujących informacji w instrukcjach użytkowania. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi do producenta wyrobu skierował wystąpienie z wnioskiem o podjęcie działań 

zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

          We wszystkich 7 placówkach objętych kontrolą faktyczny zakres działalności gospodarczej 

prowadzonej przez przedsiębiorców, stwierdzony w toku kontroli, był zgodny z  przedmiotem  działalności  

zgłoszonym  organowi  ewidencyjnemu.  Przedsiębiorcy  wykonywali działalność gospodarczą na podstawie 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub rejestracji                                  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


