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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  tel (042) 636-03-57 

ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50 

NIP 727-11-49-261 Regon 000136886 e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl 

 

                                                                                                                 Łódź, dn. 19.10.2017 r. 

PU.832.36.2017  

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA 

GRILLI I PODPAŁEK 

 
Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawartymi 

w programie nr DNR-702-9(1)/17/AKL/IK z dnia 2 czerwca 2017 r. Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w III kwartale 2017 r. na terenie Łodzi 5 kontroli  

w zakresie bezpieczeństwa grilli i podpałek. 

CEL KONTROLI 

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa grilli i podpałek oraz eliminowanie z rynku 

tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. 

PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Kierując się wymienioną w programie kolejnością statusu przedsiębiorców, u których 

należy przeprowadzić kontrolę dokonano analizy sektora przedsiębiorców prowadzących 

działalność w zakresie sprzedaży grilli i podpałek. W wyniku przeprowadzonej analizy 

wytypowano do kontroli 5 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu 

detalicznego i hurtowego, tj.: 

 4 placówki handlu detalicznego 

 1 placówkę handlu hurtowego 

PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI. 

I. Spełnianie ogólnych wymagań bezpieczeństwa w zakresie konstrukcji, wykonania  

      i oznakowania. 

1. Badania organoleptyczne 

2. Badania laboratoryjne 

3. Prawidłowość oznakowania 

     II.   Dodatkowe zagadnienia kontroli. 

Ogółem skontrolowano w 5 placówkach 16 partii grilli i 2 partie podpałek w tym: 

- 13  partii wyrobów z Polski (11 partii grilli, 2 partie podpałek) 

-   5 partii wyrobów z importu (grille) 
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W wyniku dokonanej oceny spełniania wymagań bezpieczeństwa produktów podczas 

przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 1 partię grilli jednorazowego 

użytku. 

 

USTALENIA Z KONTROLI 

I. Ogólne wymagania bezpieczeństwa grilli i podpałek. 

1. Badania organoleptyczne  

Badaniami organoleptycznymi objęto ogółem w 5 jednostkach: 

 15 partii grilli (10 partii produkcji krajowej i 5 partii z importu), 

 2 partie podpałek produkcji krajowej. 

Oceny bezpieczeństwa grilli i podpałek dokonano w oparciu o przepisy art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047) 

oraz posiłkowano się normami: 

▪ PN-EN ISO 1860-1:2013-07 Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla. Część 1: Grille 

opalane paliwami stałymi. Wymagania i metody badań. 

▪ PN-EN ISO 1860-3:2005/A1:2006 Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla. Część 3: 

Podpałki do rozpalania paliw stałych stosowane w urządzeniach do grillowania. Wymagania       

i metody badań. 

▪ PN-EN ISO 1860-4:2005 Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla. Część 4: Grille 

jednorazowego użytku na paliwo stałe. Wymagania i metody badań. 

 

Przeprowadzona ocena organoleptyczna wyrobów nie wykazała nieprawidłowości, tj.: 

• 15 partii grilli nie posiadało cech mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników 

zarówno w zakresie wymagań ogólnych (montażu, demontażu i jakości wykonania grilla) 

jak i wymagań dla poszczególnych części (rusztu na żywność, paleniska, stojaka, 

uchwytów lub rączek), 

•  2 partii podpałek posiadały zamknięcia uniemożliwiające otwarcie przez dzieci  

(bez naruszenia zamknięcia) opakowania jednostkowe były szczelne (przy zamkniętym 

opakowaniu, bez naruszania zamknięcia). 

 

2.   Bezpieczeństwo produktów – badania laboratoryjne. 

Badaniom laboratoryjnym poddano próby z 1 partii grilli jednorazowego użytku pochodzenia 

krajowego oraz 1 partii podpałek pochodzenia krajowego.  
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W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych została zakwestionowania 1 partia grilli 

jednorazowego użytku - grill piknikowy kod EAN 5909000692053 wprowadzony do obrotu 

przez producenta polskiego z uwagi na: 

 brak na wyposażeniu grilla środka gaśniczego, 

 zaniżoną głębokość paleniska - mniejszą niż 50 mm przy wymaganiu minimum 50 mm, 

 zawyżoną temperaturę powierzchni podłoża pod grillem po wygaszeniu – wynik pomiaru 

98,9oC,  temperatura deklarowana 70oC. 

Kontrolowany przedsiębiorca przed otrzymaniem wyniku badań kwestionowanego grilla 

wycofał partię grilli z oferty handlowej ze względu na zakończenie sezonu, celem zwrócenia do  

dostawcy.  

Do siedziby kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne  

z informacją o negatywnym wyniku badań grilla oraz o przysługującym prawie do złożenia 

wniosku o badanie próbki kontrolnej. Inspektorat oczekuje na odpowiedź przedsiębiorcy. 

W przypadku rezygnacji przedsiębiorcy z badania próbki kontrolnej do Prezesa UOKiK zostanie 

skierowany wniosek  o wszczęcie postępowania administracyjnego. 

 

3. Prawidłowość oznakowania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa. 

W 5 placówkach sprawdzono 18 partii grilli i podpałek w odniesieniu do wymagań art. 10 

ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2047.) oraz nieobligatoryjnych ww. norm, zgodnie z którymi producent/importer  

jest zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne.  

W oznakowaniu 18 partii grilli i podpałek nieprawidłowości nie stwierdzono. Wszystkie 

kontrolowane grille i podpałki posiadały instrukcje i informacje w języku polskim umożliwiające 

konsumentom ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie jego zwykłego używania oraz 

dotyczące możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

II. Dodatkowe zagadnienia kontroli 

Działalność gospodarcza kontrolowanych podmiotów została zarejestrowana  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Ustalono, że faktycznie wykonywana działalność gospodarcza w kontrolowanych placówkach 

była zgodna z zakresem określonym w wpisie do KRS. 

 

III. Wykorzystanie ustaleń kontroli 

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku badań laboratoryjnych grilla: 
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 skierowano do kontrolowanego przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne    w którym 

poinformowano o możliwości przeprowadzenia badań laboratoryjnych próbki kontrolnej 

zakwestionowanych grilli piknikowych. Do chwili sporządzenia informacji nie otrzymano 

jeszcze odpowiedzi od przedsiębiorcy, 

 w przypadku rezygnacji przedsiębiorcy z badania próbki kontrolnej do Prezesa UOKiK 

zostanie skierowany wniosek  o wszczęcie postępowania administracyjnego o wszczęcie 

postępowania w sprawie grilli jednorazowego użytku. 

WNIOSKI 

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa różnego rodzaju grilli i podpałek oraz eliminowanie    

z rynku produktów, które  mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. 

Cel został osiągnięty w zakresie możliwym do wykonania – zakwestionowano 1 partię grilli 

piknikowych.  

Pozostałe oceniane grille i podpałki nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia i życia ich 

użytkowników. 

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli oraz uwzględniając fakt pojawiania się na rynku grilli o coraz 

to nowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych i upowszechnienie się grillowania jako formy 

spędzania wolnego czasu, wydaje się zasadne uwzględnianie tego asortymentu w przyszłych 

kontrolach. 

 

 

 

Sporządził:  

st. spec. Roman Dziwiński 

spec. Marcin Pietrasik 

 


