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Informacja 

z kontroli maszyn ogrodniczych 

I. WSTĘP 

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

w Warszawie zawartymi w programie DIH-702-4(1)/18/MK z 19 marca 2018 r. Wojewódzki 

Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w II kwartale 2018 r. kontrole maszyn 

ogrodniczych na terenie województwa łódzkiego. 

II. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

Kontrole przeprowadzono w 8 podmiotach gospodarczych na terenie miasta Łodzi 

i województwa łódzkiego, posiadających w obrocie hurtowym i detalicznym maszyny ogrodnicze. 

Kontrolą objęto:  

− 2 sprzedawców – producentów,  

− 1 placówkę wielkopowierzchniową, 

− 5 placówek handlu detalicznego. 

III. PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI 

W 8 placówkach oceną objęto łącznie 22 maszyny ogrodnicze, w tym : 

− 11 kosiarek, 

− 4 sekatory do żywopłotu, 

− 3 pilarki łańcuchowe, 

− 2 odkurzacze do liści, 

− 1  rozdrabniacz,  

− 1 opryskiwacz polowy, 

które sprawdzono pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem MG. 
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Kontrolę 1 partii maszyn (opryskiwacz polowy) przeprowadzono w związku z pismem 

Departamentu Nadzoru Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DNR-702-

4(3)/18/MK z dnia 11.05.2018 r. W toku czynności kontrolnych utalono, że wskazany 

w ww. piśmie opryskiwacz polowy nie jest już produkowany od 2000 r. W związku z powyższym 

inspektorzy przeprowadzili ocenę innego, podobnego, obecnie produkowanego opryskiwacza.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 5 na 8 kontrolowanych placówek 

zakwestionowano 10 z ocenianych 22 partii maszyn ogrodniczych, wprowadzonych do obrotu 

przez 5 producentów. 

Do wprowadzających zakwestionowane, w zakresie nieprawidłowości w deklaracjach 

zgodności lub instrukcjach obsługi, maszyny skierowano wystąpienia pokontrolne.  

Producenci (4 z 5), których wyroby zakwestionowano podjęli niezwłocznie dobrowolne 

działania naprawcze i usunęli stwierdzone uchybienia, natomiast jeden z podmiotów nie udzielił 

jeszcze (do dnia zakończenia niniejszego sprawozdania) odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. 

USTALENIA KONTROLI  

1. Oznakowanie CE 

W 8 kontrolowanych placówkach sprawdzono 22 partie maszyn ogrodniczych pod kątem 

prawidłowości oznakowania znakiem CE, potwierdzającym zgodność z zasadniczymi 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MG. Stwierdzono, że wielkość i kształt liter 

w znaku CE umieszczonym na maszynach były zgodne z wymaganiami określonymi w § 56 ust. 1 

pkt 3 i wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia MG. Oznakowanie było czytelne 

i trwałe. 

2. Deklaracja zgodności  

W 8 kontrolowanych placówkach sprawdzono, czy do ocenianych 22 partii maszyn 

ogrodniczych zostały wystawione prawidłowe deklaracje zgodności, zgodnie z pkt 1.3. 

załącznika nr 3 do rozporządzenia MG.  

Dla 8 partii maszyn pochodzących od 3 producentów w 3 placówkach stwierdzono 

nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności: 

▪ brak podpisu osoby upoważnionej w deklaracji zgodności w przypadku 2 partii 

maszyn ( kosiarki elektryczne); 

▪ brak imienia i nazwiska osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności 

w imieniu producenta dla 3 partii maszyn, (kosiarki spalinowe); 

▪ brak daty sporządzenia deklaracji, imienia i nazwiska stanowiska oraz podpisu osoby 

upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta dla 1 partii maszyn 

(opryskiwacz polowy).  
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Pozostałe deklaracje zgodności (14 partii) ocenianych wyrobów zawierały wszystkie 

wymagane przepisami informacje.  

Do producentów zakwestionowanych wyrobów skierowano wystąpienia pokontrolne, 

w wyniku których producenci podjęli dobrowolne działania naprawcze i usunęli stwierdzone 

uchybienia oraz poinformowali o tym Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi i przesłali 

skorygowane deklaracje zgodności.  

3. Zgodność z zasadniczymi wymaganiami. 

 Ustalono, że wszystkie 22 maszyny ogrodnicze ocenione pod kątem spełniania zasadniczych 

wymagań były prawidłowo oznakowane w zakresie wymagań rozporządzenia MG oraz 

odpowiednich norm zharmonizowanych. Posiadały dołączone informacje niezbędne 

do bezpiecznego użytkowania sprzętu (oznakowania na wyrobach i instrukcje).  

a) Oznaczenia 

Sprawdzono, czy maszyny oznaczone były zgodnie z wymaganiami § 56 ust. 1 pkt 1,2,4,5,6 

rozporządzenia MG. Na wszystkich objętych kontrolą 22 maszynach ogrodniczych umieszczone 

były oznaczenia dotyczące nazwy i adresu producenta, określenia maszyny, oznaczenia serii, 

numeru seryjnego oraz roku budowy maszyny. 

Sprawdzono, czy zgodnie z § 57 ust. 1 rozporządzenia MG na maszynach znajdowały  

się informacje dotyczące typu maszyny oraz bezpiecznego jej użytkowania.  

Na wszystkich maszynach znajdowały się informacje niezbędne do ich bezpiecznego 

użytkowania, tj. między innymi: napięcie zasilania, częstotliwość, szerokość koszenia,  

piktogramy o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, poziom hałasu. Były one 

umieszczone na naklejkach ostrzegawczych lub wytłoczone na obudowie, zgodnie z § 57 ust. 1 

rozporządzenia MG. 

b)  Instrukcja 

 Dla wszystkich 22 partii ocenianych maszyn ogrodniczych sprawdzono, czy zgodnie z § 58 

rozporządzenia MG, do każdej maszyny była dołączona instrukcja sporządzona w języku 

polskim, zawierająca wszystkie informacje wymienione w § 59 rozporządzenia MG tj.: 

– nazwę i typ maszyny, dane producenta,  

– wyjaśnienie ostrzeżeń piktogramów i symboli będących oznakowaniem maszyny, 

– instrukcję użytkowania oraz charakterystykę pracy maszyny, 

– ostrzeżenia mające na celu bezpieczne użytkowanie maszyny, 

– opis stanowiska pracy,  

– opis zastosowania maszyny oraz niedozwolonych sposobów stosowania, 

– deklarację zgodności, 

– wskazówki dotyczące przechowywania i konserwacji urządzenia, 

– opis podzespołów maszyny, 
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− rysunki i schematy dotyczące bezpiecznego użytkowania i konserwacji,  

− wymagania, wskazówki oraz sposób montażu elementów wymiennych maszyny, 

− informację dotyczącą utylizacji, 

− wymagania dotyczące stosowanego paliwa oraz odprowadzania produktów spalania. 

Dla 4 partii ocenianych maszyn w 2 placówkach stwierdzono nieprawidłowości 

w dołączonych do nich instrukcjach obsługi polegające na: 

– w przypadku 3 partii kosiarek - opis oraz informacje opcjonalnych funkcji kosiarki 

w instrukcji obsługi nie wskazywały jednoznacznie jakiego modelu dana funkcja dotyczy, 

co potencjalnie mogłoby wprowadzać w błąd użytkownika kosiarki. Do dnia sporządzenia 

informacji nie uzyskano odpowiedzi w tej sprawie od wprowadzającego te maszyny na rynek 

polski. 

– w przypadku 1 partii rozdrabniacza do gałęzi - pomimo faktu, iż maszyna skonstruowana 

była według zasad drugiej klasy ochronności, w instrukcji obsługi znajdowała się adnotacja 

o konieczności stosowania przewodu z uziemieniem. Producent podjął dobrowolne działania 

polegające na poprawieniu instrukcji obsługi wyrobu, poprzez usunięcie  informacji 

o konieczności stosowania przewodu z uziemieniem. 

Instrukcje zostały sporządzone w języku polskim, w sposób jasny i przejrzysty, umożliwiający 

wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z nich. 

W toku przeprowadzonych kontroli nie zaistniały podejrzenia, że wyroby poddane ocenie 

mogą nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z projektu, budowy czy przyjętych 

rozwiązań konstrukcyjnych. W związku z powyższym nie przeprowadzono badań 

organoleptycznych i nie pobrano żadnej z kontrolowanych maszyn do badań laboratoryjnych.  


