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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  tel (42) 636-03-57 

ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50 

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

 

Łódź, dnia  23.01.2018 r. 

 

PU.832.4.2018 

 

INFORMACJA 

z kontroli bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dla dzieci 

 

 
I. WSTĘP 

Zgodnie z programem kontroli nr DNR-702-19(1)/17/(MC) z dnia 26 września 2017 r. Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

w Łodzi przeprowadził w IV kwartale 2017 r. kontrole bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych  

dla dzieci w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi. 

 

II. CEL KONTROLI 
Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dla dzieci pod kątem obecności 

różnego typu sznurków oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie 

dla zdrowia i życia użytkowników.  

 

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 
W IV kwartale 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził 

kontrole w 6 placówkach. 

Jednostki do kontroli wytypowano po analizie rynku. 

 

IV. PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 
Kontrolą pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa w zakresie zastosowania 

sznurków objęto różne rodzaje wyrobów konfekcyjnych dla dzieci (bluzki, bluzy, spodnie, sukienki, 

kurtki, spódnice, body, oraz żakiet i T-shirt).  

Ponadto, sprawdzano legalność prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Łącznie w 6 placówkach poddano kontroli 26 partii wyrobów konfekcyjnych dla dzieci, w tym: 

 21 partii produkcji polskiej, 

    5 partii pochodzących z pozostałych krajów UE.      

W wyniku przeprowadzonych kontroli ogółem zakwestionowano 10 partii wyrobów, z powodu 

nieprawidłowości w oznakowaniu. 

 

V. PROCEDURA PROWADZENIA KONTROLI 
Przeprowadzone kontrole obejmowały zagadnienia: 

1.   Bezpieczeństwo produktów – badania organoleptyczne, 

2.   Prawidłowość oznakowania, 

3.   Dodatkowe zagadnienia kontroli. 
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USTALENIA KONTROLI 

1. Bezpieczeństwo produktów – badania organoleptyczne 

 

Oceny bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dla dzieci dokonano w oparciu o wymagania 

zawarte w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) z uwzględnieniem wymagań wynikających z normy  

PN-EN 14682:2015-02  Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej. Sznury i sznurki ściągające w odzieży 

dziecięcej. Specyfikacja. 

  Badaniem w powyższym zakresie objęto 26 partii wyrobów dla dzieci tj.: 

 21 partii  wyrobów konfekcyjnych dla dzieci produkcji polskiej, 

   5 partii wyrobów konfekcyjnych pochodzących z pozostałych krajów UE, 

nie stwierdzając nieprawidłowości. 

 

Wyroby dla dzieci poddano ocenie organoleptycznej w zakresie spełniania wymagań 

bezpieczeństwa, tj. stosowania sznurów i sznurków ściągających w odzieży dla dzieci do 14 roku 

życia (różnicując wymagania w zależności od grupy wiekowej). Szczegółowo zostało sprawdzone 

czy i w jakich częściach ubioru producenci zastosowali sznurki ściągające, funkcyjne bądź 

dekoracyjne oraz jakie maksymalne długości one posiadały, aby wyeliminować  

bądź zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem. Stwierdzono, że kontrolowane wyroby 

przeznaczone dla dzieci, użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla życia  

i zdrowia dziecka.   

    

      2.  Prawidłowość oznakowania 
 

Prawidłowość oznakowania produktów włókienniczych sprawdzono w oparciu o wymagania 

określone w art. 10 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie 

produktów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047). 

Ogółem u 6 przedsiębiorców skontrolowano 26 partii wyrobów. 

Z powodu nieprawidłowości w oznakowaniu zakwestionowano w 2 jednostkach 10 partii wyrobów 

konfekcyjnych dla dzieci. 

Wyroby te kwestionowano z uwagi na brak:  

- określenia pełnej nazwy spółki producenta – w przypadku 6 partii wyrobów (spódnica, 

sukienki, spodnie, żakiet), 

- określenia nazwy firmy producenta, będącego osobą fizyczną– w przypadku 4 partii wyrobów 

(spodnie, bluzy, T-shirt).  

Powyższe nieprawidłowości stanowiły naruszenie przepisów zawartych w art. 10 ust. 6 pkt 1 ustawy             

z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w związku z art. 43
4 

ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r. poz. 459). 

Kontrolowani przedsiębiorcy (2) zobowiązali się do uzupełnienia oznakowania na etykietach 

dołączonych do kwestionowanych  wyrobów.  

 

W przypadku pozostałych partii wyrobów (16) nie stwierdzono naruszenia przepisów art. 10 ust. 6   

pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
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               3.  Dodatkowe zagadnienia kontroli  

We wszystkich 6 skontrolowanych placówkach faktyczny zakres działalności gospodarczej 

prowadzonej przez kontrolowanych 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.  
 

   

 


