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Informacja z kontroli bezpieczeństwa grilli w 2022 r. 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w 2022 r. kontrolę 

bezpieczeństwa grilli. Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa grilli przenośnych oraz 

eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia 

użytkowników. 

 

Po przeprowadzeniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywanej 

działalności do kontroli wytypowano 9 jednostek. 

 

Kontrolą pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa objęto 19 partii 

wyrobów. Bezpieczeństwo grilli oceniono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r.  

o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222). Przy ocenie posiłkowano się 

normą  PN-EN 1860-1+A1:2017-08 Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilli. Część 1: Grille 

opalane paliwami stałymi. Wymagania i metody badań.  

Zakwestionowano 4 partie grilli, w tym 1 ze względu na wady konstrukcyjne i 3 z uwagi na 

uchybienia w oznakowaniu. 
 

Wszystkie partie grilli poddano ocenie organoleptycznej, nie stwierdzając nieprawidłowości.  

Grille nie posiadały cech mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników. Dostępne podczas 

obsługi krawędzie i naroża pozbawione były zadziorów, elementy konstrukcyjne były gładkie 

pozbawione ostrych krawędzi.  

Konstrukcje były stabilne. Po ustawieniu gwarantowały bezpieczne użytkowanie. Zmiana położenia 

rusztu na żywność, wyjmowanie elementów wyposażenia dodatkowego nie stwarzało ryzyka 

przewrócenia grilla lub odpadnięcia jego elementów. 

Montaż i demontaż grilli przenośnych wielorazowych był możliwy w sposób opisany               

w instrukcjach obsługi bez lub z pomocą dołączonych narzędzi. 

Poszczególne elementy składowe kontrolowanych grilli, takie jak ruszt na żywność, jego wielkość, 

uchwyty zdejmowane lub mocowane na stałe w zależności od ocenianego modelu grilla, palenisko 

(ilość otworów na popiół w nim), głębokość paleniska, stojak, elementy składowe stojaka  nie budziły 

zastrzeżeń. 

W przypadku wyposażenia grilli w kółka, zamontowane one były w grillach na jednej osi,                        

a druga część stojaka zapewniała pewne ustawienie grilla. Grille wyposażone były w uchwyty 

umożliwiające bezpieczne przemieszczanie ich po ostygnięciu. Ruszty regulowane wyposażono 

o odpowiednie rączki o długości użytkowej powyżej 80 mm. 

 

Natomiast badania laboratoryjne 1 partii przenośnego grilla węglowego, wielorazowego 

użytku, wprowadzonego do obrotu przez importera z siedzibą w Warszawie wykazały, że istnieją 

miejsca pomiędzy prętami rusztu ocenianego grilla, w których odległość wynosi ponad 20 mm, a 

średnia grubość ścianki zbiornika na popiół jest zbyt mała (0,37 mm).  Może to stwarzać zagrożenie 

dla użytkowników i powodować, że grill może nie być dla nich bezpieczny.  
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Pod względem prawidłowości oznakowania grilli skontrolowano 19 partii wyrobów, 

kwestionując oznakowanie 3 z nich. Nieprawidłowości polegały na braku informacji dotyczących 

obowiązku przeczytania instrukcji, miejsca użytkowania grilla a także ostrzeżenia o ryzyku zatrucia 

tlenkiem węgla. W trakcie czynności kontrolnych przedsiębiorcy wycofali z obrotu handlowego 

kwestionowane ze względu na nieprawidłowości w oznakowaniu grille do czasu poprawy 

oznakowania. 

Do producenta i pierwszego dystrybutora kwestionowanych grilli  skierowano wystąpienia 

pokontrolne z wnioskami o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.  

Przedsiębiorcy odpowiedzialni za wprowadzenie do obrotu kwestionowanych grilli  podjęli działania 

naprawcze polegające na uzupełnieniu wymaganych ostrzeżeń i  informacji na wyrobach i ich 

opakowaniach oraz dołączyli instrukcje zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz 

ostrzeżenia, uwagi, wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. 

 


