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Łódź, dnia  30.10.2018 r. 

PU.832.34.2018  
I n f o r m a c j a 

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci  

   

            Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w III kwartale 2018 r. przeprowadził 

7 kontroli artykułów dla małych dzieci. Kontrolami  pod kątem spełnienia ogólnych wymagań 

bezpieczeństwa objęto następujące rodzaje artykułów dla dzieci : wózki, smoczki, klipsy  

do smoczków, łóżeczka, nosidełka.  Jednostki do kontroli wytypowano losowo po analizie rynku.  

Podczas kontroli sprawdzano również legalność prowadzonej działalności gospodarczej. 

                  Łącznie w 7 placówkach poddano kontroli 23 partie wyrobów dla dzieci (9 partii 

smoczków, 8 partii wózków, 4 partie nosidełek, 1 partię łóżeczek dziecięcych i 1 klipsów  

do smoczków). W zakresie prawidłowości oznakowania oznakowania sprawdzono wszystkie  

23 partie, organoleptycznie zbadano 22 partie wyrobów (9 partii smoczków, 7 partii wózków,  

4 partie nosidełek, 1 partię łóżeczek dziecięcych i 1 klipsów do smoczków).  

         Do badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Specjalistycznym Laboratorium Badania 

Zabawek UOKiK w Lublinie pobrano 1 wózek spacerowy. 

        W wyniku przeprowadzonych kontroli (7) zakwestionowano ogółem w 4 placówkach 5 partii 

wyrobów (2 nosidełka, 2 wózki i łóżko dziecięce) z powodu nieprawidłowości w oznakowaniu, 

takich jak : 

 brak bezpośrednio na wyrobie: nr normy deklarowanej przez producenta, nazwy lub znaku 

towarowego producenta oraz danych umożliwiających identyfikację wyrobu, ostrzeżeń 

dotyczących bezpiecznego użytkowania,  

 brak w instrukcji użytkowania dołączonej do wyrobu ostrzeżeń i informacji dotyczących 

bezpiecznego użytkowania w języku polskim. 

 brak oznakowania siedziska ostrzeżeniem o treści: „Ostrzezenie - To siedzisko nie jest 

odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia”. Ostrzeżenie to było umieszczone na siatce 

znajdującej się pod siedziskiem.  

 

Badania organoleptyczne i laboratoryjne nie wykazały nieprawidłowości  w zakresie konstrukcji 

wyrobów. 
 

W związku z ustaleniami kontroli 

 jeden przedsiębiorca w toku kontroli w porozumieniu z importerem zakwestionowanych  

2 rodzajów nosidełek uzupełnił na wyrobach brakujący nr normy, naklejając przesłane 

przez importera naklejki, 

 jeden przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży zakwestionowany wózek Urbanista 2 w1 w celu 

zwrotu do dostawcy- producenta z Belgii, 

 jeden przedsiębiorca wycofał ze sprzedaży zakwestionowane łóżko dziecięce do czasu 

uzupełnienia brakujących oznaczeń, 

  skierowano 2 wystąpienia pokontrolne: 

 do producenta łóżka dziecięcego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających  

do usunięcia nieprawidłowości w oznakowaniu. Producent poinformował,  

że do kontrolowanego przedsiębiorcy przesłał etykiety z nazwą producenta  

i danymi umożliwiającymi identyfikację wyrobu, numerem normy PN-EN 716-1:2017, 

 do importera wózka Joker o umieszczenie bezpośrednio na siedzisku  

oraz w instrukcji użytkowania ostrzeżeń zgodnych z normą PN-EN 1888:2012. 
 


